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Regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lagstiftning om värdepappersmarknaden 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagstift-
ningen om värdepappersmarknaden revideras 
i sin helhet. Avsikten är att göra lagstiftning-
en tydligare och begripligare samt att klar-
lägga dess målsättning och tillämpningsom-
råde. De ändringar som föreslås ska också 
eliminera oklarheter och tolkningsproblem 
som sammanhänger med den nuvarande lag-
stiftningen. Vidare preciseras ett flertal be-
stämmelser som bygger på genomförande av 
EU-lagstiftning och minskas den administra-
tiva börda som lagstiftningen medför. 

På grund av den omfattande lagstiftningen 
är det fråga om många centrala reformer. Ett 
viktigt ändringsförslag innebär att värdepap-
persmarknadslagen delas upp i flera lagar. 

Den föreslagna nya lagen om handel med 
finansiella instrument innehåller bestämmel-
ser om fondbörser, multilaterala handelsplatt-
formar och aktiehandelns öppenhet. Be-
stämmelser om clearing och avveckling av 
värdepapper finns i den föreslagna nya lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet, som upphäver den gällande la-
gen om värdeandelssystemet. Den nya lagen 
om investeringstjänster, som bygger på den 
gällande lagen om värdepappersföretag, in-
nehåller framför allt bestämmelser om förfa-
randet då investeringstjänster tillhandahålls. 
Till lagen om investeringstjänster ska enligt 
förslaget också från separata lagar överföras 
bestämmelser om värdepappersföretag och 
om utländska värdepappersföretags rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i Finland. 
De separata lagarna föreslås bli upphävda. 
Lagen om handel med standardiserade optio-
ner och terminer föreslås bli upphävd och be-
stämmelserna om derivatbörser slås samman 
med bestämmelserna om reglerade markna-
der som upprätthålls av börser, varefter de 
överförs till lagen om handel med finansiella 
instrument. Bestämmelserna om clearing och 
avveckling av transaktioner med derivatin-
strument föreslås bli sammanslagna med be-

stämmelserna om clearing och avveckling av 
värdepapperstransaktioner och överförda till 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. Den föreslagna lagen om vär-
depapperskonton innehåller sakrättsliga be-
stämmelser om förvaltning av värdepapper. 
Lagen om värdeandelskonton ska enligt för-
slaget fortfarande reglera värdeandelskonton. 
I modellen med flera lagar kan de sakhelhe-
ter som bildar en helhet urskiljas tydligare än 
för närvarande och indelningen avspeglar 
också tydligare den bakomliggande EU-
lagstiftningen. Syftet med totalrevideringen 
är att säkerställa en sådan lagstiftningsstruk-
tur och lagstiftningshierarki att EU-
lagstiftningen som utvecklas kraftigt också i 
framtiden kan genomföras flexibelt, utan att 
den nationella lagstiftningens begriplighet 
försämras. De fördelar som flera fristående 
lagar innebär kommer delvis också admini-
streringen av lagarna till godo. 

Klarheten ska enligt förslaget förbättras 
också genom att till lagarna fogas klarare be-
stämmelser om internationell tillämplighet. I 
lagarna föreslås också flera andra precise-
ringar som ska ge bättre läslighet och uppda-
tering av lagstiftningen. Dessutom föreslås 
det att vissa gällande bestämmelser på för-
ordningsnivå flyttas upp till lagnivå. 

I den nya värdepappersmarknadslagen fö-
reslås tre allmänna bestämmelser. Dessa 
gäller för det första förbud mot förfaranden 
som strider mot god värdepappersmarknads-
sed eller är otillbörliga, för det andra förbud 
mot osann och vilseledande information och 
för det tredje opartiskt tillhandahållande av 
tillräcklig information. Motsvarande be-
stämmelser finns redan i den gällande lagen, 
men genom att den nya lagens bestämmelser 
är tydligare och mera heltäckande förtydligas 
ett rättsläge som i vissa avseenden är oklart. 

Många bestämmelser som är baserade på 
EU-lagstiftning, t.ex. om prospekt, flagg-
ningsskyldighet och offentliga uppköpser-
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bjudanden, har skrivits om så att de till sin 
uppbyggnad och språkdräkt bättre motsvarar 
EU-lagstiftningens ordalydelse eller så att de 
nationella valmöjligheter som EU-
lagstiftningen erbjuder kan utnyttjas i större 
utsträckning. Syftet med ändringarna är att 
förbättra lagens tydlighet i förhållande till 
EU-lagstiftningen och att minska de kostna-
der som efterlevnaden av lagen medför. 

I propositionen föreslås en avsevärd ut-
vidgning av användningsområdet för det ad-
ministrativa påföljdssystem som Finansin-
spektionen förfogar över. Det föreslås också 
att påföljderna ska bli strängare. Ändringarna 
innebär förberedelse för förestående ändring-
ar i EU-lagstiftningen. Bestämmelserna om 
påföljdssystemet föreslås fortsättningsvis 
ingå i lagen om Finansinspektionen, men de 
gärning som kan leda till påföljder ska enligt 
förslaget beskrivas i respektive lag. De 
strängaste administrativa påföljderna ska i 
fortsättningen påföras av marknadsdomsto-
len, på framställning av Finansinspektionen. 

I den nya värdepappersmarknadslagen fö-
reslås bestämmelser enligt vilka det i fort-
sättningen är Finansinspektionen som för det 
offentliga insiderregistret. 

Dessutom föreslås att bestämmelserna om 
skadestånd preciseras. 

I den föreslagna nya lagen om värdepap-
perskonton föreskrivs om indirekt förvaring 
av värdepapper och i anslutning därtill om 
kontoinnehavarens rättigheter. Syftet med la-
gen är att förtydliga rättsläget när det gäller 
sakrättsliga aspekter på värdepapper. Enligt 
den nya lagen om investeringstjänster krävs 
det tillstånd för förvaring enligt den föreslag-
na lagen om värdepapperskonton. 

Den nya värdepappersmarknadslagens 
4 kap. innebär att direktivet om ändring av 
prospektdirektivet sätts i kraft.  

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 
1 juli 2012. Ändring av prospektdirektivet 
ska ha genomförts nationellt senast den 1 juli 
2012. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Totalrevideringen av lagstiftningen om 
värdepappersmarknaden fyller ett klart be-
hov. Värdepappersmarknadslagen och den 
övriga lagstiftning som är nära anknuten till 
den har inte sedan värdepappersmarknadsla-
gen (495/1989) stiftades granskats som en 
helhet. I värdepappersmarknadslagen har ef-
ter att den trädde i kraft gjorts över 20 änd-
ringar och delrevideringar och vid sidan av 
den har ett antal separata lagar tillkommit. 
Orsaken till ändringarna har dels varit den 
genomgripande utveckling som skett på 
marknaden under drygt 20 år och dels den 
harmonisering av lagstiftningen som skett till 
följd av genomförandet av de direktiv som 
1998 ingick i Europeiska unionens, nedan 
EU, dvs. Europeiska kommissionens hand-
lingsplan för finansiella tjänster. Till följd av 
de ändringar som gjordes i värdepappers-
marknadslagen i början av 2000-talet har den 
delvis blivit svårbegriplig i fråga om sitt till-
lämpningsområde och en splittrad helhet i 
strukturellt hänseende. Lagen innehåller en 
hel del svårbegripliga hänvisningar och dess 
begrepp, definitioner och skrivsätt är inte 
konsekventa. De senaste ändringarna i vär-
depappersmarknadslagen gjordes i samband 
med lagstiftningen om utländska clearingor-
ganisationer. De ändringarna trädde i kraft 
1.2 2010.  

För att lagstiftningens tekniska kvalitet, 
tydlighet och begriplighet ska kunna förbätt-
ras på ett avgörande sätt måste den ses över i 
sin helhet. En bättre fungerande lagstiftning 
kan samtidigt eliminera de tillämpnings- och 
tolkningsproblem som den nuvarande lag-
stiftningen i praktiken har gett upphov till. 
En bra sak är också att revideringen gör det 
möjligt att i efterhand granska de val som 
gjordes i samband med att direktiven genom-
fördes. Genom en totalrevidering kan det 
också säkerställas att de allmänna målsätt-
ningarna för lagstiftningen om värdepap-
persmarknaden stämmer överens med den 
utveckling som skett på marknaden efter 
1989.  

 
På grund av den finansiella krisen och den 

skuldkris som drabbat vissa stater pågår som 
bäst en omfattande översyn av EU-
lagstiftningen om hela värdepapperssektorn. 
I synnerhet förvarings- och clearingverksam-
heten och marknadsplatsernas ställning 
kommer också under de närmaste åren att 
vara föremål för omfattande regleringsåtgär-
der. Också den nya europeiska tillsynsstruk-
turen kommer att öka och förändra re-
gleringstrycket på värdepappersmarknaden. 
En tydligare, konsekventare och i strukturellt 
hänseende förnyad lagstiftning om värdepap-
persmarknaden kommer att på ett mera flexi-
belt sätt klara av de förändringskrav som den 
utsätts för i framtiden. 

Trots den detaljerade EU-regleringen av 
värdepappersmarknaden har den nationella 
lagstiftningen om värdepappersmarknaden 
alltjämt en viktig betydelse för konkurrens-
kraften. Den gemensamma marknaden som 
är baserad på enhetlig lagstiftning har öppnat 
nya möjligheter för relativt små nationella 
marknader men samtidigt innebär den ge-
mensamma marknaden en ständig ökning av 
konkurrenstrycket. En helhetsgranskning av 
lagstiftningen gör det möjligt att bedöma na-
tionella regleringslösningar och gallra ut så-
dana undantag ur de centrala EU-staternas 
lagstiftning som från marknaden synpunkt 
försvagar konkurrenskraften. 

Utgångspunkten för lagstiftningen om vär-
depappersmarknaden bör vara de aktörers in-
tressen som är verksamma på den finländska 
marknaden. En konkurrenskraftig verksam-
hetsmiljö tryggar både för finländska och för 
utländska aktörer som är verksamma i Fin-
land ett så omfattande och konkurrensutsatt 
utbud av tjänster som möjligt samt främjar 
möjligheterna att få finansiering på värde-
pappersmarknaden. Finlands lagstiftning bör 
tillåta sådana internationella strukturer och 
verksamhetsmodeller som dels effektiviserar 
gränsöverskridande verksamhet och dels 
också tryggar tillgängliga, säkra och funge-
rande tjänster. 
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Finland saknar sakrättslig lagstiftning om 
indirekt förvaltning av värdepapper. Genom 
en ny lag om indirekt förvaltning av värde-
papper är det möjligt att förbättra investerar-
nas rättssäkerhet när det gäller utövande av 
rättigheter i anslutning till indirekt förvaltade 
innehav av värdepapper. Samtidigt är det 
möjligt att främja användningen av sådana 
innehav som säkerhet. 

Med tanke på finländska företags tillväxt-
potential måste det också i framtiden vara 
möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt skaffa 
finansiering på marknaden. Genom totalrevi-
deringen av lagstiftningen är det möjligt att 
öka finländska bolags benägenhet att notera 
sig på börsen och att sänka tröskeln för börs-
notering. För att göra det attraktivt att börs-
notera sig är det möjligt att underlätta den 
administrativa börda som börsnoteringen in-
nebär för t.ex. små bolag. Dessutom kan lag-
stiftningen om börsnoterade bolags verksam-
het förtydligas. 

En helhetsgranskning av lagstiftningen gör 
det möjligt att säkerställa att tillsynen över 
värdepappersmarknaden är rätt dimensione-
rad och effektiv och att investerarskyddet är 
internationellt konkurrenskraftigt samt i ba-
lans med de förpliktelser som åläggs tillhan-
dahållare av tjänster på värdepappersmark-
naden. De utländska aktörernas ökade bety-
delse har fört med sig nya typer av utma-
ningar för tillsynen, vilket innebär att det 
gränsöverskridande europeiska tillsynssam-
arbetet blir allt viktigare. 

Totalrevideringen gör det också möjligt att 
säkerställa att påföljderna för lagstridigt för-
farande, dvs. det civilrättsliga ersättningsan-
svaret, det straffrättsliga straffansvaret och de 
administrativa påföljderna, fungerar och är 
effektiva samt står i rätt proportion till re-
spektive lagstridiga förfarande. En sådan be-
dömning av påföljdssystemet är motiverad då 
hela lagstiftningen om värdepappersmarkna-
den granskas samtidigt. 

Riksdagen förutsatte i ett uttalande år 2004 
att regeringen löser de rättsliga frågorna i an-
knytning till indirekt förvaring av värdepap-
per utanför värdeandelssystemet så att par-
ternas rättigheter och skyldigheter regleras på 
ett tillförlitligt sätt, och i ett uttalande år 2005 
att regeringen tar itu med att bereda en total-
översyn av värdepappersmarknadslagstift-

ningen för att undanröja tolkningsproblemen 
så snart erfarenheter samlats också av de la-
gar som då trädde i kraft. Det har inte varit 
möjligt att genomföra totalrevideringen av 
lagstiftningen om värdepappersmarknaden 
förrän lagstiftningen i anslutning till hand-
lingsplanen för finansiella tjänster slutgiltigt 
genomförts. Det är emellertid skäl att genom-
föra reformen snabbt, innan den omfattande 
översyn av EU-lagstiftningen genomförs som 
nu pågår. Inom ramen för revideringen är det 
möjligt att på ett lämpligt sätt förutse inne-
hållet i de kommande EU-författningarna. 

 
2  Nuläge 

2.1 Gällande lagstiftning, administrativ 
praxis och rättspraxis samt nämn-
dernas beslutspraxis 

2.1.1 Gällande lagstiftning 

Värdepappersmarknadslagen 
 
I den gällande värdepappersmarknadslagen 

föreskrivs om marknadsföring och emission 
av värdepapper, om informationsskyldighet, 
om offentlig och multilateral handel med 
värdepapper, om värdepapperstransaktioner 
och tillhandahållande av investeringstjänster 
samt om clearingverksamhet. Dessutom före-
skrivs om marknadsmissbruk samt om of-
fentliga uppköpserbjudanden och skyldighet 
att ge anbud. I lagen finns också bestämmel-
ser om tillsyn över värdepappersmarknaden 
samt om skadeståndsskyldighet. Lagen till-
lämpas på värdepapper och i många avseende 
också på derivatinstrument.  

Den gällande värdepappersmarknadslagens 
1 kap. innehåller bestämmelser om lagens 
tillämpningsområde, definitioner, kategorise-
ring av kunder, transaktioner med godtagbara 
motparter, kvalificerade investerare och om 
bolag med bestämmande inflytande. Enligt 
huvudregeln ska lagen tillämpas på bolag 
som har bolagsrättsligt säte i Finland och 
vars aktier är föremål för offentlig handel i 
Finland. I lagens 1 § föreskrivs om dess in-
ternationella tillämpningsområde. Till följd 
av de talrika EU-direktiv som genomförts har 
regleringen av den internationella tillämp-
ningen blivit otydlig. 



 RP 32/2012 rd  
  

 

11

Den gällande värdepappersmarknadslagen 
tillämpas på värdepapper som är omsätt-
ningsbara och som har satts eller sätts i om-
lopp bland allmänheten tillsammans med fle-
ra andra värdepapper som har utfärdats över 
likalydande rättigheter. Sådana rättigheter 
kan vara t.ex. aktier eller andelar i obliga-
tionslån. 

Centrala begrepp i den gällande värdepap-
persmarknadslagen är offentlig handel och 
multilateral handel. Med offentlig handel av-
ses värdepappershandel på en reglerad mark-
nad som drivs av en fondbörs och på vilken 
man i enlighet med regler som fastställts en-
ligt denna lag sammanför flera köpares och 
säljares köp- och säljbud eller inbjudningar 
till erbjudande så att detta leder till avslut. 
Med multilateral handel avses värdepappers-
handel på en multilateral handelsplattform 
där flera köpares och säljares köp- och sälj-
bud eller inbjudningar till erbjudande i enlig-
het med en marknadsplatsoperatörs regler 
sammanförs så att detta leder till avslut. 

Endast fondbörser får ordna offentlig han-
del på en börslista. I Finland har den offent-
liga handeln enligt den gällande värdepap-
persmarknadslagen har i sin helhet koncen-
trerats till NASDAQ OMX Helsinki Oy, 
nedan Helsingfors Börs. Multilateral handel 
får ordnas endast av en fondbörs, ett options-
företag och av en annan värdepappersför-
medlare än ett sådant fondbolag som avses i 
2 § i lagen om placeringsfonder (48/1999) 
och ett utländskt fondbolag enligt 2 § i lagen 
om utländska fondbolags verksamhet i Fin-
land (225/2004). 

De i lagen definierade begreppen profes-
sionell kund, icke-professionell kund och 
kvalificerad investerare utgör grunden för ka-
tegoriseringen av kunderna och därmed för 
de förfaranden som tillhandahållare av inve-
steringstjänster ska iaktta i fråga om varje 
kundgrupp. Professionella kunder är t.ex. in-
stitutionella investerare, dvs. kreditinstitut 
och försäkringsbolag samt stater och deras 
centralbanker eller kommuner. Under vissa 
förutsättningar kan också en privatperson på 
begäran bli kategoriserad som professionell 
kund. Definitionen av begreppet kvalificerad 
investerare motsvarar definitionen av be-
greppet professionell investerare, med un-
dantag för några närmast numeriska precise-

ringar. Enligt lagen ska det föras ett register 
över kvalificerade investerare.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. föreskrivs om marknadsföring av 
värdepapper, om emission och om informa-
tionsskyldighet. Värdepapper får inte mark-
nadsföras eller förvärvas i näringsverksamhet 
genom lämnande av osanna eller vilseledan-
de uppgifter eller genom förfaranden som 
strider mot god sed eller på annat sätt är 
otillbörliga. Bestämmelser om förfaranden 
som otillbörliga eller annars strider mot god 
sed från konsumentens synpunkt finns dess-
utom i konsumentskyddslagen (38/1978). 
Uppgifter vilkas vilseledande eller osanna 
karaktär framgår efter att de framförts och 
vilka kan vara relevanta för investerare, ska 
ofördröjligen rättas eller kompletteras i till-
räcklig utsträckning. Vid ansökan om att 
värdepapper ska tas upp till offentlig eller 
multilateral handel ska investerarna opartiskt 
tillhandahållas tillräcklig information om 
omständigheter som väsentligt påverkar vär-
depapperens värde. 

En viktig faktor när det gäller ansökan om 
att värdepapper ska tas upp till offentlig han-
del eller erbjudas till allmänheten är skyldig-
heten att offentliggöra prospekt. Regleringen 
är baserad på prospektdirektivet, dvs. Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG om de prospekt som ska offent-
liggöras när värdepapper erbjuds till allmän-
heten eller tas upp till handel och om ändring 
av direktiv 2001/34/EG. Någon skyldighet att 
offentliggöra prospekt föreligger emellertid 
inte om icke-aktierelaterade värdepapper har 
emitterats av en offentligrättslig aktör, t.ex. 
finska staten eller en kommun. På prospek-
tets innehåll tillämpas utöver värdepappers-
marknadslagen kommissionens förordning 
(EG) nr 809/2004 om genomförande av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG i fråga om informationen i pro-
spekt, dessas format, införlivande genom 
hänvisning samt offentliggörande av pro-
spekt och annonsering, nedan kommissionens 
prospektförordning.  

I ett prospekt ska investerarna ges tillräck-
liga uppgifter så att de kan bilda sig en väl-
grundad uppfattning om värdepapperen och 
emittenten samt om en eventuell garant. Pro-
spektet ska innehålla väsentliga och tillräck-
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liga uppgifter om emittentens och en eventu-
ell garants tillgångar och skulder, ansvarsför-
bindelser, finansiella ställning, resultat och 
framtidsutsikter samt om de med värdepap-
peren förenade rättigheterna och om andra 
omständigheter som är av väsentlig betydelse 
för värdepapperens värde. Informationen ska 
presenteras i en sammanhängande och be-
griplig form. Prospektet ska offentliggöras 
antingen som ett sammanhängande dokument 
eller som tre separata dokument. De tre de-
larna ska benämnas grundprospekt, värde-
pappersnot och sammanfattning. Prospektet 
får offentliggöras först då Finansinspektionen 
har godkänt det. 

Närmare bestämmelser om innehållet i pro-
spekt samt om offentliggörande av prospekt 
och om hur prospektets information ska pre-
senteras finns i Finansministeriets förordning 
om prospekt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (452/2005) och om s.k. 
nationella prospekt i finansministeriets för-
ordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 
3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § 
i lagen om fastighetsfonder (818/2007).  

Ett väsentligt element när det gäller den of-
fentliga handeln med värdepapper, dvs. ef-
termarknaden, är emittentens regelbundna in-
formationsskyldighet. Regleringen stämmer 
överens med öppenhetsdirektivet, dvs. Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av insyns-
kraven angående upplysningar om emittenter 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad och om ändring av di-
rektiv 2001/34/EG. Den som emitterar vär-
depapper som är föremål för offentlig handel 
ska upprätta en delårsrapport. Skyldigheten 
att offentliggöra delårsrapport gäller dock 
inte en offentligrättslig emittent eller en emit-
tent vars icke-aktierelaterade värdepapper har 
ett bokföringsmässigt motvärde på minst 50 
000 euro. I delårsrapporten ska beskrivas 
emittentens finansiella ställning och resultat 
samt hur de utvecklats under rapportperio-
den. Vidare ska delårsrapporten innehålla en 
beskrivning av betydande händelser och af-
färstransaktioner under rapportperioden samt 
dessas inverkan på deras finansiella ställning 
och resultat. Den ska också innehålla en be-
tydande beskrivning av risker och osäker-
hetsmoment i anslutning till affärsverksam-

heten under den närmaste framtiden samt en 
bedömning, i den mån det är möjligt, av 
emittentens sannolika utveckling under den 
pågående räkenskapsperioden och en utred-
ning över de faktorer som bedömningen 
grundar sig på. Om emittenten inte offentlig-
gör delårsrapporten för räkenskapsperiodens 
tre och nio första månader, ska emittenten 
innan räkenskapsperioden inleds offentliggö-
ra denna uppgift och motiveringen till att 
delårsrapporterna inte offentliggörs. 

En emittent vars värdepapper är föremål 
för offentlig handel ska offentliggöra sitt 
bokslut och sin verksamhetsberättelse utan 
obefogat dröjsmål senast en vecka före det 
sammanträde där bokslutet ska framläggas 
för fastställelse, likväl senast tre månader ef-
ter räkenskapsperiodens utgång. Bokslutet 
och verksamhetsberättelsen ska ge en rättvi-
sande bild av emittentens verksamhetsresul-
tat och ekonomiska ställning. Emittenten ska 
dessutom lämna en bolagsstyrningsrapport i 
verksamhetsberättelsen eller i en särskild be-
rättelse.  

Utöver delårsrapporter och bokslut ska 
emittenter av värdepapper som är föremål för 
offentlig handel utan obefogat dröjsmål of-
fentliggöra och underrätta den som ordnar of-
fentlig handel om alla sådana beslut samt om 
omständigheter rörande emittenten och dess 
verksamhet, som är ägnade att väsentligt på-
verka värdepapperens värde. En emittent kan 
av godtagbara orsaker skjuta upp offentliggö-
randet av information och överlämnandet av 
informationen till den som ordnar offentlig 
handel, om den uteblivna informationen inte 
äventyrar investerarnas ställning och emitten-
ten kan säkerställa att informationen förblir 
konfidentiell. Den fortlöpande informations-
skyldigheten gäller dock inte offentligrättsli-
ga emittenter. 

I finansministeriets förordning (153/2007) 
föreskrivs om regelbunden informationsskyl-
dighet för värdepappersemittenter. Ingen för-
ordning har utfärdats om de närmare be-
stämmelser som gäller fortlöpande informa-
tionsskyldighet. 

Flaggningsskyldigheten innebär att en ak-
tieägare ska underrätta emittenten och Fi-
nansinspektionen, dvs. göra en s.k. flagg-
ningsanmälan, om storleken av sin andel när 
denna uppnår, överskrider eller underskrider 
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en tjugondel, en tiondel, en tre tjugondelar, 
en femtedel, en fjärdedel, tre tiondelar, hälf-
ten eller två tredjedelar av röstetalet eller det 
totala antalet aktier i ett finskt bolag vars ak-
tier har upptagits till offentlig handel eller 
motsvarande handel i en stat som hör till eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Denna reglering stämmer överens med öp-
penhetsdirektivet. 

Flaggningsanmälan ska göras också i det 
fall att en aktieägare eller en person som kan 
jämställas med en aktieägare är part i ett av-
tal eller något annat arrangemang som när 
det genomförs leder till att de föreskrivna 
gränserna uppnås, överskrids eller under-
skrids. En aktieägare behöver dock inte göra 
en flaggningsanmälan om anmälan görs av 
en sammanslutning eller stiftelse under vars 
bestämmande inflytande aktieägaren står. 

När emittenten får en flaggningsanmälan 
ska den utan obefogat dröjsmål offentliggöra 
denna information samt sända den till den 
som ordnar den offentliga handeln eller mot-
svarande handel och till de viktigaste infor-
mationsmedierna. 

I finansministeriets förordning (154/2007) 
föreskrivs om flaggningsskyldighet och om 
uppgifter som ska ges i samband med anmä-
lan om och offentliggörande av ägarandelar.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 kap. föreskrivs om offentlig handel på 
fondbörsen. Regleringen stämmer överens 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella in-
strument och om ändring av rådets direktiv 
85/611/EG och 93/6/EEG och Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt 
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 
Enligt lagen får fondbörsverksamhet inte be-
drivas utan koncession som beviljats av fi-
nansministeriet. Finansministeriet kan bevilja 
koncession också för Europabolag som har 
för avsikt att flytta sitt säte till Finland. Fi-
nansministeriet kan också helt eller delvis 
återkalla koncessionen om fondbörsen i sin 
verksamhet väsentligt har brutit mot lagar el-
ler förordningar eller mot föreskrifter som 
myndigheterna har meddelat med stöd av 
dessa eller mot koncessionsvillkoren eller 
mot börsreglerna, eller om det inte längre 
finns i lagen föreskrivna villkor för börsverk-
samheten. Finansministeriet kan också för-

ordna att verksamheten vid en fondbörs ska 
avbrytas för viss tid, om det i fondbörsens 
verksamhet har konstaterats oskicklighet el-
ler oaktsamhet eller om en störning har in-
träffat i omsättningen av de värdepapper som 
är föremål för offentlig handel i fondbörsen 
och det är uppenbart att en fortsatt verksam-
het är ägnad att allvarligt skada stabiliteten 
på värdepappersmarknaden eller investerar-
nas ställning.  

En förutsättning för beviljande av konces-
sion är bl.a. att fondbörsens ägare och aktie-
ägare är tillförlitliga. Innehavet i fondbörsen 
får inte äventyra fondbörsens verksamhet en-
ligt försiktiga och sunda affärsprinciper. Ett 
hinder för beviljande av koncession är att en 
person har gjort sig skyldig till brott under de 
fem år som föregår bedömningen. Dessutom 
ska en fondbörs ha finansiella verksamhets-
förutsättningar som är tillräckliga med beak-
tande av fondbörsverksamhetens omfattning 
och art. En fondbörs ska ha ett aktiekapital 
på minst 730 000 euro. Fondbörsens styrelse, 
verkställande direktör och högsta ledning i 
övrigt ska leda fondbörsen med yrkesskick-
lighet samt enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper. De som hör till ledningen ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. De ska dessutom ha sådan 
allmän kännedom om fondbörsverksamhet 
som är nödvändig med beaktande av arten 
och omfattningen av fondbörsens verksam-
het. 

En fondbörs som beviljats koncession får 
utöver offentlig handel ordna multilateral 
handel och tillhandahålla databehandlings-
tjänster i anslutning till omsättningen och 
förvaringen av värdepapper samt utbildnings- 
och informationstjänster för utveckling av 
värdepappers- och finansmarknaden och be-
driva annan verksamhet som har nära sam-
band med dessa. Dessutom får en fondbörs 
verka som clearingmedlem och bedriva 
clearingorganisationsverksamhet samt verka 
som kontoförande institut eller som ett sådant 
instituts underinstitut. 

En fondbörs ska för den offentliga handeln 
ha regler om förutsättningarna för börsnoter-
ing samt om avbrytande och avslutande av 
handeln. En fondbörs får på ansökan av emit-
tenten ta upp värdepapper till offentlig han-
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del, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig 
utsträckning är föremål för efterfrågan och 
utbud och om prisbildningen på dem sålunda 
kan bedömas vara tillförlitlig. Av reglerna 
ska dessutom framgå vilka krav, rättigheter 
och skyldigheter som gäller för värdepapper-
semittenter. Börsreglerna och ändringar i 
dem fastställs av finansministeriet på ansö-
kan. 

Handeln på fondbörsen är offentlig, vilket 
innebär att fondbörsen är skyldig att för all-
mänheten offentliggöra information om köp- 
och säljbud, inbjudningar till erbjudande 
samt transaktioner som gäller andra värde-
papper än aktier och som är föremål för den 
offentliga handel som fondbörsen bedriver, i 
den omfattning som med beaktande av vär-
depappershandelns art och volym är nödvän-
dig för att trygga en tillförlitlig och opartisk 
offentlig handel.  

Om värdepapperen eller emittenten inte 
längre uppfyller de krav som börsreglerna 
ställer och om avslutande av handeln med 
värdepapperen inte medför betydande olä-
genheter för investerarna eller för värdepap-
persmarknadens funktion, kan fondbörsen 
besluta att den offentliga handeln ska avslu-
tas.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 a kap. föreskrivs om ordnande av 
multilateral handel. Multilateral handel är lät-
tare reglerad än offentlig handel. Också för 
marknadsplatsoperatörer som ordnar multila-
teral handel ska emellertid gälla regler om 
grunderna för att ta upp värdepapper till han-
del samt regler om hur handeln kan avbrytas 
och avslutas. Reglerna ska dessutom innehål-
la bestämmelser om handelsparternas skyl-
digheter och rättigheter samt om betalningar 
och leveranser. En marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel ska tillhanda-
hålla tillräcklig information om värdepappe-
ren eller på annat sätt se till att det finns till-
gång till information, för att handelsparterna 
ska kunna bilda sig en välgrundad uppfatt-
ning om värdepapperen.  

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska som handelsparter aukto-
risera de finländska värdepappersförmedlare 
och de värdepappersförmedlare med motsva-
rande auktorisation i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet som 

uppfyller de krav som ställs i lag och i reg-
lerna för den multilaterala handeln. 

Värdepapper kan tas upp till multilateral 
handel utan emittentens samtycke, men då 
får emittenten inte i reglerna för den multila-
terala handeln åläggas informationsskyldig-
het. 

Multilateral handel är offentlig, vilket in-
nebär att marknadsplatsoperatören är skyldig 
att för allmänheten offentliggöra information 
om köp- och säljbud, inbjudningar till erbju-
dande samt transaktioner med andra värde-
papper, i den omfattning som med beaktande 
av handelns art och volym är nödvändig för 
att trygga en tillförlitlig och opartisk multila-
teral handel. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska vederbörligen ordna 
clearing och avveckling av värdepappers-
transaktionerna.  

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel kan upprätthålla en s.k. mäk-
larlista. I värdepappersmarknadslagen avses 
med mäklarlista en alternativ marknadsplats 
som i enlighet med direktivet om marknader 
för finansiella instrument regleras lättare än 
en reglerad marknad. Det måste emellertid 
finnas regler för mäklarlistan. Emittenten på 
en mäklarlista är dessutom skyldig att infor-
mera om omständigheter som påverkar vär-
det på värdepapperen. Också bestämmelserna 
om offentliga uppköpserbjudanden gäller i 
tillämpliga delar mäklarlistor.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 4 kap. föreskrivs om värdepappershan-
del och tillhandahållande av investerings-
tjänster. I kapitlet föreskrivs om de skyldig-
heter och förfaranden som alla företag som 
tillhandahåller investeringstjänster i Finland 
måste iaktta i sina kundförhållanden. I vär-
depappershandeln och vid tillhandahållande 
av investeringstjänster får inte förekomma 
förfarande om strider mot god sed eller an-
nars är otillbörliga. Alla parter, dvs. köparen, 
säljaren och förmedlaren, måste iaktta god 
sed vid värdepappershandel. Investerings-
tjänster och sidotjänster får inte heller mark-
nadsföras med osann eller vilseledande in-
formation. 

Värdepappersförmedlare ska ingå avtal om 
tillhandahållande av investeringstjänster 
skriftligen, om kunden inte är en professio-
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nell investerare. I avtal om tillhandahållande 
av investeringstjänster får inte tas in villkor 
som strider mot god sed eller är oskäliga från 
kundens synpunkt. 

En värdepappersförmedlare som tillhanda-
håller investeringsrådgivning eller kapital-
förvaltning som investeringstjänster ska in-
nan tjänsterna tillhandahålls inhämta tillräck-
liga uppgifter om kundernas finansiella ställ-
ning samt om deras erfarenhet av och inve-
steringsmål när det gäller investeringstjäns-
ter. Dessutom ska värdepappersförmedlaren i 
god tid innan en icke-professionell kund in-
går avtal om investeringstjänster eller 
sidotjänster informera kunden om avtalsvill-
koren samt ge tillräcklig information om vär-
depappersförmedlaren och om de tjänster 
som ska tillhandahållas.  

Dessutom ska en värdepappersförmedlare i 
god tid innan en investeringstjänst eller en 
sidotjänst tillhandahålls ge en icke-
professionell kund tillräcklig information 
bl.a. om de värdepapper som tjänsterna avser 
och om de risker som är förknippade med 
dem, om förvaringen av kundmedlen samt 
om de kostnader och arvoden som är för-
knippade med tjänsterna. 

En värdepappersförmedlare ska utföra sina 
order omsorgsfullt och vidta rimliga åtgärder 
för att uppnå bästa möjliga resultat för sina 
kunder med beaktande av omständigheter 
som är väsentliga för utförandet av ordern. 
Kundorder ska utföras utan obefogat dröjs-
mål i den ordningsföljd de togs emot, om 
detta är möjligt med beaktande av orderns 
storlek, de prisgränser som kunden bestämt 
eller övriga villkor samt hur ordern givits. 
Värdepappersförmedlaren får dock inte låta 
en annan kunds eller sitt eget intresse inverka 
på utförandet av en kundorder. 

En värdepappersförmedlare som genomför 
transaktioner med aktier som är föremål för 
offentlig multilateral handel är skyldig att för 
allmänheten offentliggöra information om 
handeln i så nära realtid som möjligt. 

En värdepappersförmedlare ska vidta rim-
liga åtgärder för att identifiera och förebygga 
intressekonflikter och, om sådana uppkom-
mer, bemöta sina kunder i enlighet med god 
sed. Om en intressekonflikt inte kan undvi-
kas ska kunden ges tillräcklig information 

om intressekonfliktens art och orsaker innan 
transaktionen utförs för kundens räkning. 

En värdepappersförmedlare som utarbetar 
eller sprider analyser om värdepapper som är 
föremål för offentlig handel eller om deras 
emittenter, eller som utarbetar eller sprider 
andra investeringsrekommendationer för in-
vesterare eller allmänheten ska vidta rimliga 
åtgärder för att säkerställa att informationen 
presenteras på ett lämpligt sätt.  

För ett omsorgsfullt tillhandahållande av 
investeringstjänster är det viktigt att kund-
medlen förvaras på ett sakligt sätt. Värde-
pappersförmedlaren ska därför organisera 
förvaringen och hanteringen samt clearingen 
och avvecklingen av kunders penningmedel 
och andra tillgångar som har anförtrotts för-
medlaren, på ett sådant sätt att det inte finns 
risk för att de förväxlas med förmedlarens 
egna eller med andra kunders tillgångar. En 
värdepappersförmedlare får inte heller för 
egen eller för en kunds räkning pantsätta el-
ler avyttra en annan kunds värdepapper utan 
att den andra kunden i varje enskilt fall på 
förhand har givit sitt uttryckliga samtycke.  

En värdepappersförmedlare som har skäl 
att misstänka marknadsmissbruk är också 
skyldig att underrätta Finansinspektionen om 
att en affärstransaktion kan vara förenad med 
missbruk av insiderinformation eller kursma-
nipulation. Anmälan får inte avslöjas för den 
som misstanken riktas mot och inte heller för 
andra. Rapporteringsskyldigheten innebär att 
en finländsk värdepappersförmedlare och en 
utländsk värdepappersförmedlares filial i 
Finland utan dröjsmål och senast följande 
bankdag till Finansinspektionen ska rapporte-
ra alla sina transaktioner med värdepapper 
som är föremål för offentlig handel, obero-
ende av var transaktionen har utförts. 

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 4 a kap. föreskrivs om clearingverk-
samhet som förutsätter finansministeriets 
koncession. Koncession ska beviljas ett fin-
ländskt aktiebolag eller ett europabolag som 
flyttar sitt säte till Finland och som har till-
förlitlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar och vars verk-
samhet är ordnad enligt regler som erbjuder 
investerare och clearingmedlemmar tillräck-
lig trygghet.  
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Finansministeriet kan helt eller delvis åter-
kalla en clearingorganisations koncession om 
organisationen i sin verksamhet väsentligt 
har brutit mot lagar eller förordningar eller 
mot föreskrifter som myndigheterna medde-
lat med stöd av dessa eller mot koncessions-
villkoren eller organisationens bolagsordning 
eller regler. Koncessionen kan återkallas 
också i det fall att organisationen inte har 
haft verksamhet på sex månader, om de vill-
kor som ställts för koncessionen inte längre 
föreligger, om verksamheten eller en del av 
den inte har inletts inom 12 månader efter att 
koncessionen beviljats eller om vilseledande 
uppgifter har lämnats i ansökan om konces-
sion. Organisationens verksamhet ska i första 
hand begränsas om detta är en tillräcklig åt-
gärd.  

En clearingorganisation ska ha regler som 
fastställts av finansministeriet. Reglerna 
kompletterar vad som i värdepappersmark-
nadslagen föreskrivs om en clearingorganisa-
tions verksamhet. Finansministeriet faststäl-
ler reglerna om de uppfyller kraven på en på-
litlig clearingorganisations verksamhet och 
om tillräcklig och tillförlitlig tillsyn över att 
reglerna samt bestämmelserna och föreskrif-
terna om clearingorganisationens verksamhet 
och god sed iakttas har ombesörjts på behö-
rigt sätt. Finansministeriet ska begära utlå-
tande av Finlands Bank och Finansinspektio-
nen. Om organisationens verksamhet kom-
mer att omfatta clearing av värdepapper som 
har överförts till värdeandelssystemet, ska ut-
låtande vid behov begäras också av värde-
papperscentralen och av fondbörsen i fråga 
eller av en marknadsplatsoperatör som ord-
nar multilateral handel för att säkerställa att 
reglerna överensstämmer och för att stärka 
förtroendet för värdepappersmarknaden. 

Reglerna ska dessutom innehålla föreskrif-
ter bl.a. om hur och på vilka grunder clear-
ingmedlemskap beviljas och återkallas, hur 
förpliktelser till följd av värdepappersavslut 
eller andra överlåtelser ska definieras vid 
clearingverksamheten och hur clearingorga-
nisationen ansvarar för att förpliktelserna 
fullgörs. 

En clearingorganisation kan för att trygga 
sin verksamhet med clearingmedlemmarna 
avtala om delning av eventuella förluster av 
clearingorganisationsverksamheten. En clear-

ingmedlems ansvar kan avtalas att inskränkas 
till endast en del av clearingorganisationens 
verksamhet och en övre gräns kan sättas för 
ansvaret. En clearingorganisation ska dock 
fortlöpande täcka sina åtaganden i clearing-
verksamheten genom att avkräva clearing-
medlemmarna säkerheter. Clearingverksam-
hetens tillförlitlighet säkerställs bl.a. genom 
tillräckliga egna tillgångar, förlustdelnings-
avtal, en clearingfond samt genom de för 
clearingorganisationen ställda säkerheterna. 

Clearingmedlemskap i en clearingorganisa-
tion ska beviljas värdepappersförmedlare 
som har fast verksamhetsställe i Finland och 
som uppfyller de krav som ställs på en clear-
ingpart i värdepappersmarknadslagen och i 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt i clearingorganisationens regler.  

En clearingmedlem ska på ett tillförlitligt 
sätt organisera förvaringen och hanteringen 
samt clearingen och avvecklingen av kunders 
penningmedel och andra tillgångar. Förva-
ringen och hanteringen samt clearingen och 
avvecklingen av kundmedlen ska ordnas så 
att det inte finns risk för att de förväxlas med 
clearingmedlemmens egna eller med andra 
kunders tillgångar. 

En clearingmedlem ska utföra kundorder 
utan obefogat dröjsmål och får inte låta en 
annan kunds eller sitt eget intresse inverka på 
utförandet av kundorder. På en clearingorga-
nisation ska tillämpas också bestämmelserna 
om hantering av intressekonflikter och skyl-
digheten att anmäla marknadsmissbruk.  

En clearingmedlem ska tillräckligt om-
sorgsfullt förvissa sig om att betalnings- eller 
leveransförpliktelserna till följd av avslut el-
ler överlåtelser kan uppfyllas i enlighet med 
clearingorganisationens regler.  

Som säkerhet för fullgörande av förpliktel-
ser har clearingorganisationen panträtt i en 
värdeandel som har noterats på ett kommis-
sionskonto som förs för clearingorganisatio-
nens, clearingmedlemmens eller värdepap-
persförmedlarens räkning. 

Den gällande värdepappersmarknadslagens 
5 kap. innehåller bestämmelser om mark-
nadsmissbruk. I kapitlet föreskrivs om insi-
derinformation och om förbud mot röjande 
av insiderinformation. Med insiderinforma-
tion avses information av specifik natur som 
hänför sig till värdepapper som är föremål 
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för offentlig eller multilateral handel och som 
inte har offentliggjorts eller annars varit till-
gänglig på marknaden samt som är ägnad att 
väsentligt påverka dessa värdepappers värde. 
Den som i egenskap av ägare till aktier som 
emitterats av en emittent av värdepapper som 
är föremål för offentlig eller multilateral 
handel eller som med stöd av sin ställning, 
tjänst eller uppgift har erhållit insiderinfor-
mation, får inte utnyttja informationen ge-
nom att för egen eller någon annans räkning 
direkt eller indirekt förvärva eller avyttra så-
dana värdepapper som informationen gäller, 
eller direkt eller indirekt ge någon råd i han-
del med sådana värdepapper. 

Innehav av aktier som är föremål för of-
fentlig handel och av värdepapper som berät-
tigar till sådana aktier är offentligt bl.a. då 
ägaren är medlem eller suppleant i värdepap-
perscentralens, fondbörsens eller värdepap-
persförmedlarens styrelse eller förvaltnings-
råd. Innehavet är offentligt också då värde-
papperens ägare är mäklare, anställd hos en 
värdepappersförmedlare, med uppgift att 
göra investeringsanalyser som gäller sådana 
värdepapper, eller någon annan anställd som 
på grund av sin ställning eller sina åliggan-
den har regelbunden tillgång till insiderin-
formation om sådana värdepapper. Också in-
nehav inom en insiders närmaste krets och 
sådana bolags innehav som har bestämmande 
inflytande är offentliga.  

Till en anmälningsskyldigs närmaste krets 
hör dennes make, en omyndig vars intresse-
bevakare den anmälningsskyldige är samt 
sådana familjemedlemmar som har bott i 
samma hushåll som den anmälningsskyldige 
i minst ett år. 

Den som emitterat aktier som är föremål 
för offentlig handel ska föra ett insiderregis-
ter varav det för varje anmälningsskyldig 
framgår dennes eget, makens eller makans, 
en omyndigs vars intressebevakare han eller 
hon är, andra stadigvarande i samma hushåll 
boendes och sammanslutningars med be-
stämmande inflytande innehav av värdepap-
per samt transaktioner och andra avyttringar 
specificerade. Om aktier som är föremål för 
offentlig handel och värdepapper som berät-
tigar till aktier har överförts till värdeandels-
systemet kan registret till denna del samman-

ställas av uppgifter som fås ur värdeandels-
systemet. 

En emittent av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel ska utöver det offentliga 
insiderregistret föra ett företagsspecifikt insi-
derregister över personer som är anställda 
hos emittenten och som regelbundet på grund 
av sin ställning eller sina åligganden får insi-
derinformation samt över andra personer som 
med stöd av ett arbetsavtal eller något annat 
avtal arbetar åt emittenten och får insiderin-
formation. Företagsspecifika insiderregister 
är inte offentliga. Eftersom datum för inrät-
tandet av ett företagsspecifikt insiderregister 
ska antecknas i registret ska en person som 
införts i det företagsspecifika insiderregistret 
skriftligen eller på något annat sätt bevisligen 
underrättas om att personen i fråga har in-
förts i registret och vilka skyldigheter detta 
medför för personen i fråga. Dessutom ska i 
registret antecknas den tidpunkt då personen 
i fråga har getts eller fått insiderinformation. 

I kapitlet om marknadsmissbruk föreskrivs 
också att det är förbjudet att manipulera kur-
sen för värdepapper som är föremål för of-
fentlig handel t.ex. genom vilseledande köp- 
eller säljbud. 

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 6 kap. föreskrivs om offentligt köpean-
bud och skyldighet att ge anbud. Kapitlets 
bestämmelser ska tillämpas när någon frivil-
ligt eller förpliktad erbjuder sig att köpa akti-
er som är föremål för offentlig handel.  

Den som gör ett offentligt köpeanbud ska 
behandla innehavarna av de värdepapper som 
är föremål för anbudet på ett opartiskt sätt. 
Beslutet om ett offentligt köpeanbud ska of-
fentliggöras omedelbart samt tillkännages det 
bolag som emitterat de värdepapper som an-
budet avser, dvs. målbolaget, den marknads-
platsoperatör som ordnar den offentliga han-
deln och Finansinspektionen. Också en re-
presentant för målbolagets personal ska 
omedelbart delges beslutet. 

På samma sätt som när värdepapper er-
bjuds till allmänheten ska anbudsgivaren in-
nan ett köpeanbud träder i kraft och under 
den tid anbudet är i kraft för allmänheten hål-
la tillgänglig en anbudshandling som inne-
håller sådana väsentliga och tillräckliga upp-
lysningar som krävs för att anbudets förmån-
lighet ska kunna bedömas, samt överlämna 
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anbudshandlingen till målbolaget och till den 
som ordnar den offentliga handeln. Anbuds-
handlingen får offentliggöras efter att Finans-
inspektionen har godkänt den. Målbolagets 
styrelse ska offentliggöra sitt utlåtande om 
anbudet och tillkännage det till anbudsgiva-
ren och Finansinspektionen. 

När anbudstiden har löpt ut ska anbudsgi-
varen utan dröjsmål offentliggöra den ägar-
andel och röstandel som han kan få i målbo-
laget, om han förvärvar de värdepapper som 
har bjudits ut och med beaktande av de vär-
depapper han annars har förvärvat eller tidi-
gare äger. Om köpeanbudet har varit villkor-
ligt, ska det samtidigt meddelas huruvida an-
budsgivaren genomför köpeanbudet. Anmä-
lan ska likaså utan dröjsmål göras till målbo-
laget, den som ordnar den offentliga handeln 
och Finansinspektionen. 

Ett köpeanbud är obligatoriskt då aktieäga-
rens andel ökar till över tre tiondedelar av det 
röstetal som bolagets aktier medför efter det 
att bolagets aktier har upptagits till offentlig 
handel. Ett obligatoriskt köpeanbud ska ges 
också när en aktieägares andel till följd av 
annat än ett obligatoriskt köpeanbud ökar till 
över hälften av det röstetal som bolagets ak-
tier medför efter det att bolagets aktier har 
upptagits till offentlig handel. Den som är 
skyldig att ge ett köpeanbud ska omedelbart 
offentliggöra att anbudsskyldigheten har 
uppkommit. 

Som anbudsvederlag ska vid obligatoriskt 
köpeanbud betalas gängse pris. Som ett al-
ternativ till kontant vederlag kan erbjudas 
vederlag i form av värdepapper eller en 
kombination av värdepapper och kontanter. 
Anbudsvederlag kan också vid frivilligt kö-
peanbud betalas i form av kontanter, värde-
papper eller en kombination av dessa. 

Centralhandelskammarens nämnd för före-
tagsförvärv ger rekommendationer och utlå-
tanden i syfte att främja iakttagandet av god 
värdepappersmarknadssed, vilka gäller mål-
bolagets lednings handlande i samband med 
offentliga köpeanbud samt avtalsgrundade 
strukturer för att upprätthålla bestämmande 
inflytande eller vilka styr de bolagsrättsliga 
förfaranden som ska iakttas vid företagsför-
värv. Nämnden ska begära utlåtande om re-
kommendationerna av Finansinspektionen 
innan de ges. Rekommendationerna kan ut-

göra en del av fondbörsens regler. Nämnden 
kan dessutom på ansökan ge rekommenda-
tioner till lösningar även i enskilda frågor 
som ansluter sig till rekommendationerna.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 7 kap. föreskrivs om tillsyn över värde-
pappersmarknaden. Finansinspektionen ut-
övar tillsyn över efterlevnaden av värdepap-
persmarknadslagen, de bestämmelser och 
myndighetsföreskrifter som har utfärdats 
med stöd av den och de regler som myndig-
heter har fastställt med stöd av lagen.  

Finansinspektionen kan bestämma att er-
bjudande av värdepapper till allmänheten el-
ler upptagande av värdepapper till offentlig 
handel skjuts upp med högst tio på varandra 
följande bankdagar åt gången. Ett sådant 
uppskov förutsätter att Finansinspektionen 
har grundad anledning att misstänka att den 
som erbjuder värdepapper eller ansöker om 
att värdepapper ska tas upp till offentlig han-
del eller den som på uppdrag sköter erbju-
dande eller ansökan om upptagande av vär-
depapper till offentlig handel, handlar i strid 
med bestämmelserna om erbjudande av vär-
depapper till allmänheten eller i strid med 
bestämmelserna om upptagande av värde-
papper till offentlig handel.  

Finansinspektionen kan likaså bestämma 
att en fondbörs eller en marknadsplatsopera-
tör som ordnar multilateral handel med vär-
depapper ska avbryta handeln för högst tio på 
varandra följande bankdagar åt gången, om 
det finns grundad anledning att misstänka att 
lag eller med stöd av lag utfärdade bestäm-
melser eller föreskrifter eller reglerna för of-
fentlig eller multilateral handel överträds.  

Finansinspektionen kan vidare förbjuda 
dem som i näringsverksamhet marknadsför 
eller förvärvar värdepapper att fortsätta eller 
upprepa ett förfarande som strider mot vär-
depappersmarknadslagens bestämmelser om 
marknadsföring av värdepapper. 

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 8 kap. föreskrivs om straff för överträ-
delse av värdepappersmarknadslagens be-
stämmelser. Bestämmelserna gäller olovligt 
ordnande av handelsförfarande med värde-
papper, olovligt bedrivande av clearingorga-
nisationsverksamhet, värdepappersmarknads-
förseelse samt brott mot tystnadsplikt som 
gäller värdepappersmarknaden. I strafflagen 
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(39/1889) föreskrivs om missbruk av insider-
information och om kursmanipulation. Den 
som orsakat skada genom förfarande som 
strider mot värdepappersmarknadslagen eller 
mot bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den blir enligt lagens 9 
kap. skadeståndsskyldig. 

 
 

Lagen om värdeandelssystemet 
 
Värdeandelssystemet består av värdean-

delskonton samt förteckningar över ägarna 
av de värdeandelar som har noterats på dessa 
konton. Med värdeandel avses en sådan ak-
tie, andel eller annan rättighet som har över-
förts till värdeandelssystemet. Endast ett kon-
toförande institut eller dess underinstitut har 
rätt att göra registreringar i värdeandelssy-
stemet. Värdepappersförmedlares och andra 
handelsparters praktiska möjligheter att be-
driva handel är beroende av deras tillträde till 
värdepappershandelns clearing- och avveck-
lingssystem. 

I lagen om värdeandelssystemet (826/1991) 
föreskrivs om auktorisation som kontoföran-
de institut, om återkallande och begränsning 
av auktorisationen samt om avgifter för vär-
deandelsregistrets tjänster. Vidare föreskrivs 
om koncession, som finansministeriet på an-
sökan beviljar ett finländskt aktiebolag som 
uppfyller de verksamhetsförutsättningar som 
nämns i lagen. Dessutom föreskrivs i lagen 
om värdepapperscentralens uppgifter, om 
förberedelse för undantagsförhållanden, om 
värdepapperscentralens regler och om tillsyn. 
Ett kontoförande institut ska dessutom ha en 
registreringsfond för att trygga sitt ska-
deståndsansvar. 

Vidare föreskrivs i lagen om förutsättning-
arna för att överföra aktier, andelar i mass-
skuldebrevslån, skuldebrev och privata ak-
tiebolags värdepapper och utländska värde-
papper till värdeandelssystemet. Lagen inne-
håller också bestämmelser om en värdepap-
perscentrals och ett kontoförande instituts 
tystnadsplikt och informationsskyldighet 
samt om kundkontroll. Vidare föreskrivs i 
lagen om värdeandelssystemet om förvaltar-
registrering av utländska investerares värde-
papper. 

 

Lagen om värdeandelskonton 
 
I lagen om värdeandelskonton (827/1991) 

föreskrivs om värdeandelskonton som hör till 
värdeandelssystemet, om rättsverkningarna 
av anteckningar på dem samt om ska-
deståndsansvar för dem som svarar för kon-
tona. På ett värdeandelskonto ska enligt la-
gen antecknas uppgift om kontoinnehavaren 
och om övriga innehavare av rättigheter som 
hänför sig till de noterade värdeandelarna, 
om de slag av värdeandelar och antalet vär-
deandelar som har noterats på konton samt 
om eventuella begränsningar som hänför sig 
till kontot. Dessutom ska värdepapperscen-
tralen föra en förteckning över dem som in-
nehar de rättigheter som hänför sig till de no-
terade värdeandelarna.  

Värdeandelar som ägs av en utlänning eller 
en utländsk sammanslutning eller stiftelse får 
noteras på ett s.k. förvaltningskonto som 
kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltaren 
för någon annans räkning. Av kontot ska 
härvid i stället för ägaren framgå uppgifter 
om kontoinnehavaren samt att det är fråga 
om ett förvaltningskonto. Ett förvaltnings-
konto kan förvaltas av en värdepapperscen-
tral, av en centralbank eller av ett kontofö-
rande institut.  

Värdeandelar kan dessutom registreras på 
särskilda värdeandelskonton, i syfte att orga-
nisera verksamheten hos en clearingorganisa-
tion. Kontoinnehavarens och dess kunders 
värdeandelar får dock inte registreras på 
samma kommissionskonto.  

Ett förvärv som har noterats på ett värde-
andelskonto och en rättighet som hänför sig 
till en värdeandel som har noterats på ett så-
dant har företräde framför förvärv och rättig-
heter som inte har noterats på ett konto. Hu-
vudregeln är den att om rättigheter som hän-
för sig till samma värdeandel är sinsemellan 
motstridiga, har en rättighet som tidigare no-
terats på kontot företräde framför en som har 
noterats senare.  

Ett kontoförande institut är oberoende av 
vållande ansvarigt för skada som har upp-
kommit genom en felaktighet eller brist i re-
gistreringsverksamheten eller genom ett tek-
niskt fel eller funktionsavbrott vid behand-
lingen av data som gäller värdeandelar eller 
rättsinnehavare. Strikt ansvar gäller också då 
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uppgifter om värdeandelar eller rättsinneha-
vare olovligen har lämnats ut, röjts eller nytt-
jats eller då det kontoförande institutet har 
försummat att göra en betalning som grundar 
sig på en värdeandel. 

 
 

Lagen om värdepappersföretag 
 
Lagen om värdepappersföretag (922/2007) 

tillämpas på affärsverksamhet som består i 
att tillhandahålla investeringstjänster. Med 
värdepappersföretag avses sådana finländska 
aktiebolag och sådana europabolag enligt la-
gen om europabolag (742/2004) som enligt 
lagen om värdepappersföretag har beviljats 
tillstånd att tillhandahålla investeringstjäns-
ter. Den definition av begreppet finansiella 
instrument som används i lagen motsvarar 
förteckningen i avsnitt i C.1 i bilaga I som 
det hänvisas till i artikel 4.1.17 i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och rådets direktiv 2000/12/EG 
samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG, nedan direktivet om marknader 
för finansiella instrument, medan definitio-
nen av begreppet motsvarar förteckningen 
över investeringstjänster i avsnitt A i direkti-
vets bilaga I.  

Enligt 2 kap. i lagen om värdepappersföre-
tag gäller tillståndsplikt för investeringstjäns-
ter, med undantag för finländska kreditinsti-
tut som verkar med stöd av kreditinstitutsla-
gen (121/2007) och finländska fondbolag 
som beviljats tillstånd för verksamhet som 
avses i lagen om placeringsfonder. Ett värde-
pappersföretag får i enlighet med sitt verk-
samhetstillstånd, utöver investeringstjänster 
som sidotjänster tillhandahålla bl.a. förvaring 
och handhavande av finansiella instrument, 
bevilja kunder kredit och annan finansiering 
som anknyter till investeringstjänster, till-
handahålla företag rådgivning om företags-
omstruktureringar samt tillhandahålla tjänster 
som anknyter till garantigivning och emis-
sion av finansiella instrument. 

Finansinspektionen beviljar på ansökan 
tillstånd för tillhandahållande av invester-
ingstjänster. Genom förordning av finansmi-
nisteriet (658/2003) föreskrivs om de upp-

lysningar som ska fogas till ansökan. Verk-
samhetstillstånd ska beviljas om det med 
ledning av de upplysningar som inkommit 
kan säkerställas att sökanden uppfyller förut-
sättningarna i fråga om värdepappersföreta-
gets verksamhet och finansiella ställning. En 
förutsättning för beviljande av verksamhets-
tillstånd är dessutom att det har utretts att 
värdepappersföretagets grundare och de ak-
tieägare som innehar minst en tiondel av vär-
depappersföretagets aktier eller en andel som 
medför minst tio procent av rösträtten i före-
taget är tillförlitliga. Om någon av de nämn-
da personerna under de fem år som föregår 
bedömningen har gjort sig skyldig till ett 
brott utgör detta ett hinder för beviljande av 
verksamhetstillstånd. 

Ett värdepappersföretags verksamhet ska 
organiseras på ett tillförlitligt sätt, med beak-
tande av dess art och omfattning. Värdepap-
persföretaget ska genom ändamålsenliga åt-
gärder säkerställa sin riskhantering och in-
ternkontroll samt verksamhetens kontinuitet i 
alla situationer. Värdepappersföretaget ska 
också vidta tillräckliga åtgärder för att försö-
ka förhindra att en i värdepappersföretaget 
relevant person genomför privata transaktio-
ner, om de kan orsaka intressekonflikter med 
andra transaktioner eller tjänster.  

Ett värdepappersföretag kan lägga ut till-
handahållandet av investeringstjänster eller 
någon annan för dess verksamhet viktig 
funktion på entreprenad, om detta inte med-
för olägenhet för värdepappersföretagets 
riskhantering eller internkontroll eller för 
värdepappersföretagets affärsverksamhet el-
ler för någon annan funktion som är viktig 
för verksamheten. Om företaget lägger ut så-
dana tjänster på entreprenad som omfattas av 
dess verksamhetstillstånd, ska uppdragstaga-
ren ha tillstånd att bedriva den verksamhet 
som avses.  

Ett värdepappersföretag ska bevara kund-
medel så att det inte finns risk för att de 
sammanblandas med värdepappersföretagets 
egna eller andra kunders medel. 

Ett värdepappersföretag ska i regel ha ett 
aktiekapital på minst 730 000 euro. Ett vär-
depappersföretag vars investeringstjänster 
endast består i att vidarebefordra och utföra 
order, tillhandahålla kapitalförvaltning och 
investeringsrådgivning eller ordna emissio-
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ner ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 
euro.  

För att skydda investerarnas penningmedel 
och finansiella instrument ska värdepappers-
företag höra till ersättningsfonden för inve-
sterarskydd. Kravet på medlemskap gäller 
inte värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består av vidarebefordran av 
order, investeringsrådgivning eller ordnande 
av multilateral handel och som inte innehar 
eller förvaltar kundmedel. Skyddet omfattar 
investerare som har tillhandahållits invester-
ingstjänster eller förvarings- och förvalt-
ningstjänster. Skyddet omfattar emellertid 
inte professionella kunders tillgodohavanden 
och inte heller sådana investerares tillgodo-
havanden som har orsakat, dragit nytta av el-
ler förvärrat värdepappersföretagets ekono-
miska svårigheter.  

Ett värdepappersföretag ska ha kännedom 
om sina kunder och dessutom vid behov 
känna till kundernas verkliga förmånstagare 
och de personer som handlar för kundernas 
räkning. Ett värdepappersföretag ska sålunda 
ha tillräckliga riskhanteringssystem för att 
bedöma de risker som kunderna medför för 
verksamheten. I fråga om kundkontroll gäller 
dessutom vad som föreskrivs i lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism (503/2008).  

 
Lagen om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland 

 
I lagen om utländska värdepappersföretags 

rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland (580/1996), nedan UVL, föreskrivs 
om utländska värdepappersföretags verk-
samhet i Finland. Ett utländskt värdepappers-
företag som har fått verksamhetstillstånd i en 
annan EES-stat än Finland, nedan utländskt 
EES-värdepappersföretag, kan etablera filial 
i Finland efter att tillsynsmyndigheten i före-
tagets hemstat har underrättat Finansinspek-
tionen om etableringen. Utländska EES-
värdepappersföretags filialer kan ansöka om 
medlemskap i ersättningsfonden för investe-
rarskydd i Finland för att komplettera sin 
hemstats investerarskydd, ifall detta inte är 
lika täckande som det investerarskydd som 
följer av lagen om värdepappersföretag. 

Ett utländskt värdepappersföretag har dess-
utom rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland utan att grunda dotterföretag el-
ler etablera filial. Ett utländskt värdepappers-
företag har rätt att tillhandahålla sidotjänster i 
Finland när Finansinspektionen av motsva-
rande tillsynsmyndighet i den stat som bevil-
jat värdepappersföretaget auktorisation har 
fått anmälan om investerings- och sidotjäns-
terna och om huruvida tjänster ska tillhanda-
hållas genom ett anknutet ombud. 

För etablering av en filial i Finland ska ett 
utländskt värdepappersföretag som har fått 
auktorisation i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, nedan tredje-
lands värdepappersföretag, ansöka om verk-
samhetstillstånd hos Finansinspektionen. När 
Finansinspektionen beviljar verksamhetstill-
stånd kan den besluta om filialens medlem-
skap i ersättningsfonden. Med tillstånd av 
Finansinspektionen har ett tredjelands värde-
pappersföretag dessutom rätt att tillhandahål-
la investeringstjänster i Finland utan att eta-
blera dotterbolag eller filial. 

 
Lagen om placeringsfonder 

 
I lagen om placeringsfonder föreskrivs om 

placeringsfondsverksamhet och om verk-
samhet som är tillåten för fondbolag. Avsik-
ten med de ändringar som föreslås i lagen är 
att under år 2011 genomföra Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/65/EG om 
samordning av lagar och andra författningar 
som avser företag för kollektiva investeringar 
i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ned-
an fondföretagsdirektivet. Ett fondbolags 
verksamhetsområde är begränsat till fond-
verksamhet varmed avses anskaffning av 
medel från allmänheten för kollektiva inve-
steringar och investering av medlen huvud-
sakligen i finansiella instrument.  

Fondverksamhet får bedrivas endast av 
fondbolag och förvaringsinstitutsverksamhet 
får bedrivas endast av förvaringsinstitut som 
fått tillstånd för sådan verksamhet. Dessutom 
ska fondbolag genom deltagande i bered-
skapsplanering på finansmarknaden och för-
beredelser av verksamhet under undantags-
förhållanden säkerställa att deras uppgifter 
kan skötas också under undantagsförhållan-
den.  
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Ett fondbolag får för det första tillhanda-
hålla kapitalförvaltning, varmed avses för-
valtning av investeringsobjekt med stöd av 
kundavtal som helt eller delvis överför beslu-
tanderätten till uppdragstagaren. Dessutom 
får fondbolaget tillhandahålla investerings- 
och finansieringsrådgivning samt förvarings-
tjänster för andelar i placeringsfonder och 
fondföretag. Ett fondbolag är per definition 
en sådan värdepappersförmedlare som avses 
i värdepappersmarknadslagen då det tillhan-
dahåller investeringstjänster. Sålunda ska de 
förfaranden som föreskrivs i värdepappers-
marknadslagens 4 kap. tillämpas på ett fond-
bolag då det tillhandahåller kapitalförvalt-
ning eller investerings- och finansieringsråd-
givning. 

I lagen föreskrivs om förutsättningarna för 
och ansökan om tillstånd att verka som fond-
bolag och clearingorganisation samt om 
fondandelsägarstämma och representantskap. 
Särskilda bestämmelser gäller fondbolags 
verksamhet, uppgifter, stadgar, kapital, kapi-
talbas och riskhantering. Beräkning av fond-
andelars värde samt emission och inlösen av 
fondandelar är reglerade förfaranden, liksom 
placering av tillgångar i enlighet med fondfö-
retagsdirektivet.  

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond 
som det förvaltar offentliggöra ett prospekt. 
Prospektet ska uppdateras och till det ska bi-
fogas fondens stadgar. Dessutom är fondbo-
laget skyldigt att informera om bl.a. placer-
ingsfondens tillgångar och skulder samt om 
antalet emitterade andelar och deras värde.  

Fondandelsinnehav är under vissa förut-
sättningar offentliga och fonden ska upprätt-
hålla ett insiderregister varav framgår vilka 
som är anmälningsskyldiga och deras inne-
hav.  

 
 

Lagen om handel med standardiserade op-
tioner och terminer 

 
I lagen om handel med standardiserade op-

tioner och terminer (772/1988), nedan op-
tionshandelslagen, föreskrivs om ordnande 
av börshandel med derivatinstrument i Fin-
land. Verksamhet som optionsföretag förut-
sätter koncession av finansministeriet. I lagen 
föreskrivs om ansökan om koncession, om de 

allmänna förutsättningarna för optionsföre-
tagsverksamhet, om optionsföretags soliditet, 
reglemente och uppgifter. Dessutom före-
skrivs i lagen om clearing av transaktioner 
med derivatinstrument. 

I optionshandelslagen definieras också be-
greppen option, termin och standardisering 
av options- och terminsavtal. Med option av-
ses ett avtal enligt vilket den ena parten (op-
tionshavaren) av den andra parten (options-
utfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att 
till ett avtalat inlösningspris i framtiden köpa 
(köpoption) eller sälja (säljoption) en viss 
mängd värdepapper, nyttigheter eller andra 
tillgångar (underliggande egendom) eller rätt 
att få betalning som räknas ut på grundval av 
ändringar i ett index som beskriver prisut-
vecklingen för den underliggande egendo-
men eller värdeutvecklingen för en annan 
förmån (indexoption). Optionsutfärdaren är 
sålunda skyldig att prestera enligt avtal me-
dan optionsinnehavaren inte är det. En termin 
är ett köpeavtal om underliggande egendom i 
vilket parterna kommer överens om priset 
samt den dag då betalningen eller en ersät-
tande gottgörelse för betalningen senast ska 
krävas eller då betalningen eller gottgörelsen 
ska fullgöras utan särskild anfordran eller ett 
motsvarande avtal som ömsesidigt berättigar 
till betalning som räknas ut på grundval av 
prisutvecklingen för den underliggande 
egendomen eller värdeutvecklingen för en 
annan förmån (indextermin). Den viktigaste 
skillnaden mellan en termin och en option är 
att en termin är bindande för båda parter.  

Med standardisering av options- och ter-
minsavtal avses i lagen att avtalsvillkoren, 
med undantag av premierna för optioner och 
priset på den underliggande egendomen 
(terminspriset) eller motsvarande index för 
terminer, har bestämts i optionsföretagets 
reglemente. Med standardiserade derivatin-
strument avses å andra sidan också instru-
ment som är föremål för handel på en deri-
vatbörs, medan begreppet icke-standardiserat 
derivatinstrument avser instrument som är 
föremål för handel utanför offentliga mark-
nadsplatser (s.k. OTC-derivat).  

Lagen har för närvarande ingen större prak-
tisk betydelse eftersom sådan verksamhet 
som avses i den inte längre bedrivs i Finland. 
Handel med standardiserade derivatinstru-
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ment vars underliggande tillgångar är fin-
ländska aktier bedrivs närmast på Stock-
holmsbörsen och den tyska derivatbörsen Eu-
rex eller gränsöverskridande.  

 
 

Lagen om vissa villkor vid värdepappers- 
och valutahandel samt avvecklingssystem 

 
Lagen om vissa villkor vid värdepappers- 

och valutahandel samt avvecklingssystem 
(1084/1999), nedan nettningslagen ska till-
lämpas på nettning av avveckling i avveck-
lingssystem när det gäller betalningsförplik-
telser och av leveransförpliktelser som är 
förknippade med handel med finansiella in-
strument samt andra därmed jämförbara vär-
depapper och derivatinstrument och handel 
med olika typer av valutor. Lagen tillämpas 
också på säkerhet som har ställts för förplik-
telser i anslutning till avveckling.  

Med nettning avses att motstående betal-
nings- eller leveransförpliktelser mellan två 
avtalsparter sammanförs enligt förfallodagen 
till en betalningsförpliktelse eller till en leve-
ransförpliktelse som gäller investeringsobjekt 
av samma art. Nettningens centrala betydelse 
är att den håller i samband med en avtalsparts 
insolvensförfarande, eftersom förpliktelser 
som har uppkommit innan konkurs inleds 
kan nettas utan hinder av konkursen och ef-
tersom nettningen har bindande verkan när 
det gäller konkursförfarande som berör av-
talsparter och deltagare i ett avvecklingssy-
stem. Nettningen återgår inte heller med stöd 
av lagen om återvinning till konkursbo fastän 
prestationen har gjorts med ovanliga betal-
ningsmedel eller i förtid eller med ett belopp 
som med hänsyn till boets tillgångar ska an-
ses vara avsevärt. 

 
 

Lagen om Finansinspektionen 
 
I lagen om Finansinspektionen (878/2008) 

finns allmänna bestämmelser om Finansin-
spektionens tillsynsverksamhet och behörig-
het. Syftet med Finansinspektionens verk-
samhet är att kreditinstituten, försäkringsan-
stalterna, pensionsanstalterna och andra till-
synsobjekt ska bedriva en stabil verksamhet 
som är en förutsättning för finansmarknadens 

stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryg-
gas och att det allmänna förtroendet för fi-
nansmarknadens funktionssätt upprätthålls. 
Finansinspektionen ska utöva tillsyn över fi-
nansmarknadsaktörernas verksamhet enligt 
vad som föreskrivs i denna lag och i någon 
annan lag. Dessutom främjar Finansinspek-
tionen goda förfaranden på finansmarknaden 
och allmänhetens kunskaper om finansmark-
naden.  

Till Finansinspektionens uppgifter hör bl.a. 
att bevilja finansmarknadsaktörer verksam-
hetstillstånd, registrera finansmarknadsaktö-
rer och fastställa stadgarna för deras verk-
samhet samt att övervaka att finansmark-
nadsaktörerna iakttar de på dem tillämpliga 
bestämmelserna om finansmarknaden och 
med stöd av dem utfärdade föreskrifter, vill-
koren i sina verksamhetstillstånd och stad-
garna som gäller deras verksamhet. Dessut-
om övervakar Finansinspektionen emissio-
nen av och handeln med finansiella instru-
ment samt iakttagandet av bestämmelserna 
och föreskrifterna om clearing- och förva-
ringsverksamhet. Finansinspektionen utfär-
dar också behövliga föreskrifter om tillämp-
ningen av lagen. 

Till Finansinspektionens uppgifter hör 
dessutom bl.a. att följa och analysera utveck-
lingen på finansmarknaden och av finans-
marknadsaktörernas verksamhetsmiljö och 
allmänna verksamhetsförutsättningar i övrigt, 
ta initiativ till utveckling av lagstiftningen 
om finansmarknaden och till andra behövliga 
åtgärder och delta i beredningen av lagstift-
ning. Vidare ska Finansinspektionen främja 
tillförlitligheten i de finansmarknadsaktörers 
styr- och övervakningssystem vars finansiella 
ställning Finansinspektionen övervakar. 

Finansinspektionen kan påföra administra-
tiva påföljder om ett tillsynsobjekt eller en 
annan finansmarknadsaktör försummar att i 
sin verksamhet följa bestämmelserna om fi-
nansmarknaden eller föreskrifter som har ut-
färdats med stöd av dem. Påföljden beror på 
arten, omfattningen och allvarlighetsgraden 
av överträdelsen av bestämmelserna och fö-
reskrifterna om finansmarknaden. 

Om tillsynsobjekt eller en annan finans-
marknadsaktör i sin verksamhet i sin verk-
samhet försummar att iaktta bestämmelser 
om finansmarknaden eller föreskifter som ut-
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färdats med stöd av dem, ett verkställighets-
förbud som Finansinspektionen har utfärdat 
eller något annat förordnande eller förbud 
som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag eller villkoren i sitt verksamhets-
tillstånd, kan Finansinspektionen vid vite 
ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknads-
aktören att fullgöra sin skyldighet, om för-
summelsen inte är obetydlig. En fysisk per-
sons informationsskyldighet får inte förenas 
med vite då det finns anledning att misstänka 
personen för brott och informationen har 
samband med det ärende som brottsmisstan-
ken hänför sig till och inte heller för fullgö-
rande av en skyldighet att hörsamma en kal-
lelse att höras.  

Ordningsavgift kan påföras t.ex. för över-
trädelse av skyldigheten att enligt värdepap-
persmarknadslagen rapportera om transak-
tioner, för försummelse av anmälningsskyl-
digheten som insider eller för överträdelse av 
placeringsbegränsningarna enligt en placer-
ingsfonds stadgar. Hos en juridisk person kan 
tas ut minst 500 och högst 10 000 euro i ord-
ningsavgift. Hos en fysisk person kan tas ut 
minst 50 och högst 1000 euro i ordningsav-
gift. 

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer offent-
lig anmärkning om de uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot bestämmelser om fi-
nansmarknaden eller mot föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av dem. Ett tillsynsob-
jekt kan tilldelas en offentlig anmärkning 
också om det uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet, un-
der förutsättning att ärendet som helhet be-
traktat inte föranleder strängare åtgärder. Fi-
nansinspektionen kan tilldela ett tillsynsob-
jekt eller en finansmarknadsaktör offentlig 
varning om förfarandena eller försummelser-
na är fortgående eller upprepade eller annars 
så klandervärda att en offentlig anmärkning 
inte kan anses vara en tillräcklig påföljd. 

Finansinspektionen kan utöver att ge of-
fentlig varning ålägga tillsynsobjekt och 
andra finansmarknadsaktörer, som är juridis-
ka personer, att betala påföljdsavgift om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet på något an-
nat sätt än enligt 1 kap i strafflagen eller 8 
kap. i värdepappersmarknadslagen underlåter 

att iaktta eller bryter mot värdepappersmark-
nadslagen eller med stöd av den utfärdade fö-
reskrifter om marknadsföring, emission och 
erbjudande av värdepapper samt om informa-
tionsskyldighet, offentliga köpeanbud eller 
skyldighet att ge anbud eller mot bestämmel-
serna om utnyttjande av insiderinformation 
eller om kursmanipulation. 

En förutsättning för att påföljdsavgift ska 
kunna påföras är att förfarandena eller för-
summelserna är fortgående, upprepade eller 
planmässiga eller annars så klandervärda att 
enbart en varning inte kan anses vara en till-
räcklig påföljd, och att gärningarna eller för-
summelserna som helhet betraktade inte för-
anleder strängare påföljder. Påföljdsavgift 
kan emellertid inte påföras om ett ärende 
som gäller samma förseelse är föremål för 
förundersökning eller åtalsprövning eller vid 
en domstol behandlas som brottmål. På-
följdsavgift ska påföras med beaktande av 
förfarandets art, omfattning och planmässig-
het samt den vinning som eftersträvats ge-
nom förfarandet och den skada som det 
åsamkat. En juridisk person kan påföras 
minst 500 och högst 200 000 euro i påföljds-
avgift, dock högst 10 procent av den juridis-
ka personens omsättning för den räkenskaps-
period som föregick påförandet av avgiften. 
En fysisk person kan påföras minst 100 och 
högst 10 000 euro i påföljdsavgift.  

Enligt lagens huvudregel överklagas Fi-
nansinspektionens beslut genom besvär till 
Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet 
med förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Finansinspektionens beslut kan verkställas 
även om det inte har vunnit laga kraft. Fi-
nansinspektionen har rätt att genom besvär 
överklaga förvaltningsdomstolens beslut om 
ändring eller upphävande av Finansinspek-
tionens beslut.  

Finansinspektionens beslut om verkställig-
hetsförbud och administrativa påföljder i 
kundskyddsärenden överklagas till mark-
nadsdomstolen. Detsamma gäller vissa för-
budsbeslut som Finansinspektionen utfärdat 
med stöd av värdepappersmarknadslagens 7 
kap. 2 §. Finansinspektionens beslut i sådana 
ärenden som avses i värdepappersmarknads-
lagens 10 kap. 3 a § överklagas genom be-
svär till marknadsdomstolen. 
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2.1.2 Praxis 

Efter att Helsingfors Fondbörs grundades 
år 1912 var Finlands värdepappersmarknad 
under flera decennier relativt outvecklad och 
isolerad. Först under den senare hälften av 
1980-talet ledde avregleringen av finans-
marknaden, ändringar i beskattningen och 
ökande välstånd till en kraftig ökning av om-
sättningen på börsen och stigande priser på 
börsnoterade aktier. Regleringen av värde-
pappershandeln och det förbättrande investe-
rarskyddet, den elektroniska handeln och 
clearingen, den för utlänningar öppna möj-
ligheten till förvaltarregistrering samt över-
gången från fysiska till elektroniska värde-
papper (s.k. dematerialisering) var följande 
viktiga utvecklingsskeden som ledde till att 
den finländska värdepappersmarknadens be-
tydelse som finansieringskälla och invester-
ingsobjekt nu är på en internationell nivå.  

Globaliseringen av handeln på värdepap-
persmarknaden kommer till synes framför 
allt på två sätt. För det första har utländska 
ägares innehav som mest utgjort över 70 pro-
cent av aktiernas marknadsvärde på Helsing-
fors Börs. För det andra uppgår distansför-
medlarnas marknadsandel av handelsvoly-
men på Helsingfors Börs numera till klart 
över hälften. Båda dessa faktorer har ökat 
marknadens likviditet och lett till en effektiv 
prisbildning.  

Den europeiska börshandeln öppnades 
slutgiltigt för fyra år sedan då alternativa 
marknadsplatser inledde sin verksamhet vid 
sidan av de traditionella börserna. Under de 
senaste åren har handeln snabbt flyttat över 
till dessa marknadsplatser som kan erbjuda 
sina medlemmar förmånligare och snabbare 
handel. Exempelvis under det senaste året 
övertog alternativa marknadsplatser mer än 
en fjärdedel av Helsingfors Börs omsättning. 
I USA är motsvarande handel ca 70 procent. 
I Helsingfors kommer förändringen till synes 
framför allt i handeln med Nokia Abp:s akti-
er, vars andel av dagsomsättningen på Hel-
singfors Börs som störst var ca hälften och 
numera ca en fjärdedel. 

Finländska kreditinstitut och värdepappers-
förmedlare har inte i någon större utsträck-
ning erbjudit sina kunder möjlighet att an-
vända nya marknadsplatser, eftersom integre-

ringen mellan banker och handelsplatser har 
varit besvärlig och dyr. I detta avseende har 
det skett en förändring, då förmedlarna börjar 
ha tillgång till applikationer som gör det möj-
ligt att söka de för investerarna bästa köp- 
och säljbuden på flera börser. 

Att regleringen ökat och blivit mera detal-
jerad har med säkerhet ökat börsbolagens 
kostnader. Exempelvis införandet av de in-
ternationella redovisningsstandarderna (In-
ternational Financial Reporting Standards, 
nedan IFRS) har varit en dyr och arbetsdryg 
omställning för små börsbolag. Bolagen har 
dragit nytta av utvecklingen närmast på så 
sätt att den ökade aktiehandeln över huvud 
taget har förbättrat tillgången på finansiering 
och lett till en effektiv prisbildning.  

För förmedlarna har den ökade handeln in-
neburit större arvodesintäkter. Den hårdare 
konkurrensen har inneburit att förmedlarna 
måste agera effektivt och prissätta sina tjäns-
ter på rätt nivå. 

Börserna och värdepapperscentralerna som 
förlorat sin gamla monopolställning har varit 
tvungna att se över sin verksamhet. Den hår-
dare konkurrensen har krävt ökad effektivi-
tet. Som svar på utmaningen utnyttjas de sy-
nergifördelar och volymmässiga fördelar som 
en konsolidering ger. Helsingfors Börs som 
tidigare var en nationell aktör ingår numera i 
den amerikanska NASDAQ-koncernen. Fin-
lands Värdepapperscentral hör numera till 
den belgiska Euroclear-koncernen.  

De på Helsingfors Börs noterade bolagens 
sammanlagda marknadsvärde uppgick i no-
vember 2011 till ca 122 miljarder euro och 
bolagens antal var 123. Stockholmsbörsens 
marknadsvärde uppgick samtidigt till ca 385 
miljarder euro och antalet börsnoterade bola-
gen var sammanlagt 258. Skillnaderna mel-
lan börserna avspeglar ekonomiernas storlek 
och det faktum antalet svenska storföretag är 
större. När det gäller alternativa marknads-
platser för små företag är skillnaden mellan 
Finland och Sverige påtaglig. First North -
listan upptar drygt 100 svenska företag men 
endast tre finländska företag.  

Euroclear Finland Ab:s andel av hela Eu-
roclear-koncernen är mätt enligt omsättning-
en endast ca 0,1 procent och mätt enligt de 
clearade värdepapperstransaktionernas mark-
nadsvärde ca 1 procent. Trots de låga siffror-
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na har clearingverksamheten i Finland rela-
tivt sett varit synnerligen lönsam från Euroc-
lear-koncernens synpunkt. 

Marknadsstrukturen förändrades avsevärt 
under år 2009, då det holländska företaget 
European Multilateral Clearing Facililty 
(EMCF) inledde sin verksamhet i Finland 
genom att tillhandahålla central motparts-
clearing för de största bolagens aktier som är 
föremål för handel på Helsingfors Börs. En 
central motpart är en institution som agerar 
mellanhand mellan börsen och värdepappers-
centralen genom att ställa upp som motpart 
både för säljare och för köpare samt säker-
ställer transaktioner genom att åta sig ansvar 
för motpartsrisken. 

I många utredningar har det påvisats att 
clearingen av värdepapperstransaktioner i 
allmänhet fungerar tillförlitligt och effektivt 
på den inhemska marknaden men inte alltid 
vid gränsöverskridande transaktioner. Detta 
på grund av skillnader i olika länders mark-
nadspraxis och på grund av att datasystemen 
inte alltid är kompatibla. Europeiska central-
banken inledde år 2006  eurosystemets Tar-
get2-Securities-projekt, som syftar till att 
tillhandahålla en gemensam delad plattform 
för clearing av värdepapperstransaktioner i 
Europa och samtidigt öka avvecklingens sä-
kerhet. Syftet med Target2-Securities-
projektet är sålunda att skapa ett gemensamt 
datasystem för genomförande av värdepap-
perstransaktioner i de länder som ansluter sig 
till systemet. Enligt Europeiska centralban-
kens uppskattning kan systemet tas i bruk år 
2015 eller 2016.  

Med tanke på hushållens intresse för aktie-
investeringar är det viktigt att handeln med 
och förvaringen av värdeandelar är enkel och 
förmånlig och att spelreglerna är de samma 
som för utländska investerare. Dessutom 
måste investerarna skyddas av en fungerande 
lagstiftning och tillsynen över att lagstift-
ningen efterlevs måste vara effektiv. 

I slutet av november 2011 ägde utlänningar 
ca 40 procent av de börsnoterade företagens 
marknadsvärde på 122 miljarder euro. Den 
nästa största ägargruppen var hushållen med 
en andel på drygt 20 procent. De offentliga 
samfunden, såsom staten och arbetspensions-
anstalterna, ägde en andel på ca 11 procent. 
Företag (inklusive Solidium Abp) äger en 

sjättedel av börsaktierna. Finansinstituten 
och försäkringsanstalterna, inklusive placer-
ingsfonderna, ägde i slutet av november 
drygt fyra procent av företagen i Finlands 
värdeandelssystem. 

Merparten av i synnerhet de största företa-
gens utländska ägare är institutionella inve-
sterare, exempelvis pensions- och invester-
ingsfonder. Av de inhemska ägarna är knappt 
40 procent institutionella investerare. De in-
stitutionella investerarna har vanligen en be-
slutsstrategi. Viktiga faktorer är då riskhan-
tering och spridning av ägandet. Relevanta 
faktorer är också investeringarnas likviditet, 
prisbildningen och transaktionskostnaderna.  

För internationella investerare har det varit 
positivt att marknaden öppnats. Detta har re-
sulterat i nya investeringsobjekt samtidigt 
som handeln blivit effektivare och snabbare. 
Det finns rikligt med nya värdepapper som 
lämpar sig för riskhantering men också för 
risktagning. 

Den ökande och striktare regleringen av 
kreditinstituten kommer att i fortsättningen 
understryka värdepappersmarknadens roll i 
Europa. Den europeiska obligationsmarkna-
dens betydelse för tillgången på finansiering 
har traditionellt varit relativt liten jämfört 
med USA och man har vanligen vänt sig till 
banksektorn för att få främmande kapital. De 
allt hårdare kapitalkraven på kreditinstituten 
kommer att höja priset på finansiering och 
vissa tecken tyder på att finansiering i allt 
större utsträckning kommer att skaffas på 
värdepappersmarknaden. Detta understryker 
behovet av en välfungerande nationell värde-
pappersmarknad.  

 
 
 

2.1.3 Rättspraxis 

När det gäller tillämpningen av värdepap-
persmarknadslagen finns det rättspraxis både 
från lägre instanser och från högsta domsto-
len. Merparten av domstolsavgörandena gäll-
er värdepappersmarknadsbrott som regleras i 
strafflagens 51 kap. Däremot finns det inte 
mycket rättspraxis som gäller tillämpning av 
andra lagar om finansmarknaden. Också 
domstolsavgöranden som gäller skadestånds-
bestämmelser är ytterst sällsynta. 
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I det följande refereras några av högsta 
domstolens viktigaste avgöranden som gäller 
värdepappersmarknadsbrott.  

Högsta domstolen behandlade i sitt avgö-
rande (HD 2006:110) ett fall som gällde en 
fysisk persons aktieköp år 1999. I det första 
fallet tillämpades värdepappersmarknadsla-
gens 5 kap. 1 § (740/1993) och 8 kap. 1 § 
(740/1993) 1 § mom. (missbruk av insiderin-
formation) samt i anslutning därtill på ett an-
nat aktieköp strafflagens 51 kap. 1 § 
(475/1999) 1 mom. (missbruk av insiderin-
formation) och 6 § (475/1999) 2 mom. Chef-
direktören för ett försäkringsbolag kände till 
att bolaget med ett annat försäkringsbolag 
planerade för bank- och försäkringsbran-
schen betydande strukturförändringar som 
gick ut på att i det andra försäkringsbolaget 
förvärva en avsevärd mängd aktier som äg-
des av ett tredje försäkringsbolag. Chefdirek-
tören hade förvärvat aktier i det andra försäk-
ringsbolaget först i sin minderåriga dotters 
namn och därefter i ett bolags namn där 
chefdirektören hade ett bestämmande infly-
tande. Aktieköpen inföll tidsmässigt i viktiga 
skeden av den förhandlingsprocess som syf-
tade till strukturförändringen. Högsta dom-
stolen ansåg att chefdirektören hade haft till-
gång till sådan insiderinformation som avses 
i värdepappersmarknadslagen och strafflagen 
och att han utnyttjat informationen i syfte att 
skaffa sig ekonomisk vinning. Högsta dom-
stolen ansåg att chefdirektören av grov oakt-
samhet hade gjort sig skyldig till missbruk av 
insiderinformation och dömde honom till 30 
dagsböter. 

Högsta domstolen behandlade i sitt avgö-
rande (HD 2009:1) ett fall som hade sam-
band med ett börsbolags aktieemission och- 
försäljning som genomförts år 2000. Åtals-
punkterna var bl.a. grovt missbruk av insider-
information enligt strafflagens 51 kap. 5 § 
och informationsbrott som gäller värdepap-
persmarknaden enligt strafflagens 51 kap. 5 
§. En person som var verkställande direktör 
och styrelsemedlem i ett internetkonsultföre-
tag och en person som var styrelseordförande 
i företaget hade i ett emissionsprospekt som 
publicerades före bolagets aktieemission och 
-försäljning lagt fram osanna och vilseledan-
de uppgifter om bolagets resultat och fram-
tidsutsikter. De nämnda personerna sålde 

sina aktier i bolaget samtidigt som bolaget 
emitterade aktier. De utnyttjade insiderin-
formation då de sålde aktierna och gjorde sig 
sålunda skyldiga till informationsbrott som 
gäller värdepappersmarknaden och till grovt 
missbruk av insiderinformation. Gärningens 
begicks i början av 2000. I ärendet behandla-
de högsta domstolen frågan om bestämman-
de av straff, förverkande av den ekonomiska 
vinningen av brotten och fastställande av 
samfundsbot. Gärningsmännen dömdes för 
grovt missbruk av insiderinformation och i 
tre fall för informationsbrott som gäller vär-
depappersmarknaden, vardera till fängelse i 2 
år 4 månader. Dessutom ansåg högsta dom-
stolen bl.a. att den omständigheten att mot 
personerna och bolaget hade framställts ska-
deståndsyrkanden som åtminstone delvis här-
rörde från brotten i fråga, inte utgjorde hinder 
för att döma den ekonomiska vinningen för-
verkad. Högsta domstolen fastställde hovrät-
tens dom till de delar som den gällde förver-
kande av vinningen. Också bolaget dömdes 
till samfundsbot. 

Högsta domstolen har dessutom gett två 
viktiga prejudikat gällande skattebrott. Pre-
judikaten gäller påförande av administrativ 
och straffrättslig påföljd för en och samma 
gärning. Denna beslutspraxis har betydelse 
framför allt när det gäller tolkningen av det 
sjunde tilläggsprotokollet till Europeiska 
människorättskonventionen. 

Högsta domstolens avgörande (HD 
2010:45) om grovt skattebedrägeri och ne bis 
in idem -principen gällde ikraftträdandet av 
efterbeskattningsbeslut från flera skatteår och 
ett åtal för grovt skattebedrägeri som därefter 
väckts i samma ärende. Med ne bis in idem -
principen avses enligt artikel 4 i det sjunde 
tilläggsprotokollet till människorättskonven-
tionen att ingen får rannsakas eller straffas på 
nytt genom brottmålsförfarande i samma stat 
för ett brott för vilket han redan blivit slutligt 
frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 
rättegångsordningen i denna stat. Ett avgö-
rande är slutgiltigt då det inte längre kan 
överklagas med ordinära rättsmedel, efter att 
tidsfristen för överklagande har löpt ut. En-
ligt högsta domstolens avgörande hade beslu-
ten om skattehöjning blivit slutgiltiga då den 
fem års tidsfristen för rättelseyrkande hade 
löpt ut. Den skattskyldige som ansökt om rät-
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telse av beslutet om efterbeskattning hade 
återtagit sitt rättelseyrkande gällande beslutet 
om efterbeskattning samt betalat skatterna 
och skattehöjningarna. Enligt högsta domsto-
lens tolkning innebär återtagandet av ett rät-
telseyrkande inte i sig att behandlingen av ett 
ärende blir slutgiltig på det sätt som avses i 
människorättskonventionen. Då åtalet för 
grovt skattebedrägeri var baserat på samma 
ärende hade tidsfristen för rättelseyrkandet 
gällande det sista beslutet om efterbeskatt-
ning löpt ut och den skattskyldige hade för 
egen del försökt avsluta ärendet, vilket inne-
bar att skattehöjningen hade blivit slutgiltig 
och att åtalet för skattebedrägeri enligt artikel 
4 i det sjunde tilläggsprotokollet till männi-
skorättskonventionen inte kunde tas upp till 
prövning. 

Högsta domstolen tog ställning till ne bis in 
idem -principen också i avgörandet (HD 
2010:46). I det fallet hade den skattskyldige 
inte överklagad tre beslut om efterbeskatt-
ning. Åklagaren yrkade att den skattskyldige 
på basis av samma gärning skulle straffas för 
grovt skattebedrägeri ca ett år efter att det 
första beslutet om efterbeskattning utfärdats. 
Med avvikelse från det tidigare fallet beslöt 
högsta domstolen att åtalet kunde prövas ef-
tersom besluten om efterbeskattning inte var 
slutgiltiga utan jämställbara med det anhäng-
iga ärendet eller i övrigt inte slutgiltigt av-
gjorda. 

 
2.1.4 Nämndernas beslutspraxis 

I fråga om tillämpningen av värdepappers-
marknadslagen finns det beslutspraxis från 
olika nämnder. På grund av olikheter i fallen 
och omständigheterna kring dem kan en 
nämnd dock ha kommit fram till ett annat 
slutresultat än i de fall som beskrivs nedan. 

Värdepappersnämnden behandlade i ett 
ärende (APL 420/2008) frågan om en kund 
som anlitade konsultativ kapitalförvaltning 
hos en bank hade fått sakenliga investerings-
råd gällande obligationer som banken emitte-
rat. Obligationerna som kunden hade tecknat 
år 2006 ingick i bankens obligationslånepro-
gram. Värdepappersnämnden tog ställning 
till frågan om den information om lånepro-
grammet som banken gett kunden i samband 
med marknadsföringen av de två lån som 

såldes till kunden hade varit korrekt och till-
räckligt utförlig och hur den framställts från 
kundens synpunkt, med beaktande av karak-
tären av de finansiella instrumenten och kun-
dens kännedom om finansmarknaden, då lå-
nekapitalet till följd av finanskrisen sederme-
ra gick förlorat. Lånet var ett så kallat Colla-
teralised Debt Obligation vilket innebär att 
köparen, dvs. investeraren i egenskap av säl-
jare av skydd mot kreditrisk fick gå ut på den 
globala grossistmarknaden för kreditrisker 
genom att till den som emitterat lånet, dvs. 
till banken sälja skydd mot kreditrisk. I det 
aktuella fallet var det bl.a. fråga om huruvida 
kunden på basis av den information han fick 
vid försäljningstillfället insåg att han helt el-
ler delvis kunde förlora sitt investerade kapi-
tal. Värdepappersnämnden ansåg att kunden 
hade fattat sitt beslut att investera i obliga-
tionslån som banken emitterat på basis av de 
uppgifter som hans egen investeringsrådgiva-
re hade gett honom per telefon. Eftersom det 
var fråga om en som var icke-professionell 
investerare och hade smal erfarenhet av inve-
steringsprodukter, hade kunden grundad an-
ledning att lita på investeringsrådgivarens 
muntliga uppgifter att lånen kunden betraktas 
som riskfria investeringar. Värdepappers-
nämnden ansåg också att trots att det klart 
framgick av marknadsföringsprospektet att 
lånet var förenat med risker relaterade till re-
ferensbolagens soliditet, kunde kunden ut-
ifrån investeringsrådgivarens uttalande med 
fog få den felaktiga uppfattningen att lånet 
efter en viss tid kunde säljas bort till nästan 
hela kapitalvärdet. Enligt värdepappers-
nämndens åsikt hade marknadsföringen be-
dömd som en helhet varit vilseledande från 
kundens synpunkt. Nämndens beslöt därför 
rekommendera att banken betalar ersättning 
till kunden för eventuell skada till följd av 
lånets värdeminskning. 

Helsingforsbörsens disciplinnämnd be-
handlade år 2004 i två fall prejudikat som 
gällde tillämpning av informationsbestäm-
melserna på börsbolag. Det första fallet gäll-
de bedömning av konsekvenserna av ett före-
tagsförvärv och objektets resultatutveckling 
enligt meddelandet om förvärvet. Börsbola-
get hade gett ett meddelande om företagsför-
värvet. Enligt börsreglerna ska börsbolag in-
formera om förvärvade bolags resultatut-
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veckling samt ge tillräcklig information för 
bedömning av verkningarna av företagsför-
värvet. Disciplinnämnden ansåg att bolaget 
hade gett en korrekt, om än knapphändig be-
skrivning av köpeobjektets resultatutveckling 
och finansiella ställning. Nämnden ansåg att 
köpeobjektets resultatutveckling måste redo-
visas för en längre period än för endast den 
föregående räkenskapsperioden. Enligt bola-
gets meddelande hade köpet en väsentlig be-
tydelse för omsättningen och resultatet. 
Nämnden ansåg att investeraren utifrån den-
na information inte kunde göra en bedöm-
ning av företagsförvärvets inverkan på det 
börsnoterade bolagets finansiella situation. 
Den inverkan som ett köp har på resultat- och 
balansräkningen måste sålunda beskrivas 
noggrannare. Nämnden ansåg att en omstän-
dighet som ökade behovet av information var 
att köpeobjektet inte var noterat på börsen 
och att det var ett privat aktiebolag som var 
betydlig större än det börsnoterade bolaget. 
På grund av vissa förmildrande omständighe-
ter ansåg disciplinnämnden dock att det inte 
fanns någon anledning att påföra en påföljd. 

Det andra fallet gällde informationsskyl-
digheten i samband med överlåtelse av be-
stämmanderätt i ett bolag. Ett aktieköp som 
innebar att bestämmanderätten i ett börsnote-
rat bolag övergick till en annan hade dels gett 
upphov till flaggningsskyldighet och dels 
också till allmän informationsskyldighet en-
ligt börsreglerna, eftersom köpet var ägnat att 
väsentligt påverka värdet på börsnoterade 
värdepapper. I köpet deltog på säljarens väg-
nar verkställande direktören och vissa styrel-
semedlemmar i börsbolaget. Disciplinnämn-
den ansåg att börsbolagets allmänna informa-
tionsskyldighet i denna situation inträdde vid 
tidpunkten för köpslutet och inte först efter 
att bolaget fått flaggningsanmälan. Den all-
männa informationsskyldigheten omfattade i 
detta fall det som bolaget fått veta bl.a. om 
köparens syften, om köpesumman och om 
köpets inverkan på minoritetsaktiernas värde. 
I det sistnämnda avseendet var informationen 
viktig för investerarna och relevant för akti-
ernas värde. Eftersom börsbolaget hade upp-
fyllt sin informationsskyldighet på vederbör-
ligt sätt först efter börsens yrkande gav disci-
plinnämnden bolaget en anmärkning. 

Centralhandelskammarens nämnd för före-
tagsförvärv gav i ärendet YKL 04/2007 L på 
Finansinspektionens begäran ett yttrande om 
huruvida likställighetskravet i aktiebolagsla-
gens (624/2006) 1 kap. 7 § åren 2007 – 2008 
hade tillgodosetts i samband med att ett 
börsbolags affärsverksamhet såldes, ett privat 
aktiebolags logistikverksamhet genom del-
ning överfördes till börsbolaget, börsbolagets 
aktier av olika slag sammanslogs samt vissa 
andra åtgärder vidtogs. Finansinspektionen 
bad nämnden för företagsförvärv om ett ytt-
rande för att bedöma om det obligatoriska 
uppköpserbjudandet i samband med arran-
gemanget som helhet betraktat uppfyllde 
kravet på jämlikt bemötande enligt värde-
pappersmarknadslagens 6 kap. 2 §. En oms-
tändighet som inverkade på bedömningen var 
enligt Finansinspektionens åsikt också om ar-
rangemanget uppfyllde likställighetskravet i 
aktiebolagslagens 1 kap. 7 §. Nämnden för 
företagsförvärv avgränsade sitt yttrande så att 
den bedömde situationen endast från börsbo-
lagets och dess aktieägares synpunkt och en-
dast med avseende på likställigheten enligt 
aktiebolagslagens 1 kap. 7 §. Nämnden ansåg 
i sitt yttrande att eftersom arrangemanget be-
dömdes som en helhet och med beaktande i 
synnerhet av den tidigare kursutvecklingen 
på börsbolagets aktier, som utgjorde det ve-
derlag som föreslagits i uppköpserbjudandet, 
aktieägarens möjlighet att kvarstå som ägare 
i det framtida bolaget på motsvarande villkor 
som börsbolagets tidigare huvudägare samt 
förväntningarna på prisutvecklingen och lik-
viditeten i fråga om börsbolagets aktier, kun-
de arrangemanget anses vara förenligt med 
minoritetsaktieägarnas intressen. 

 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt Europeiska unionens och an-
nan utländsk lagstiftning 

2.2.1 Europeiska unionens lagstiftning 

Kommissionen lade 1998 fram en hand-
lingsplan för finansiella tjänster (Financial 
Services Action Plan) med tre strategiska 
målsättningar, dvs. att skapa en enda institu-
tionell marknad, att skapa öppna och säkra 
icke-institutionella marknader samt att skapa 
moderna sundhetsregler och tillsyn. Med stöd 
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av handlingsplanen gavs inom området för 
lagstiftningen om värdepappersmarknaden i 
början av 2000-talet flera direktiv som syfta-
de till harmonisering av området samt några 
direkt tillämpliga kommissionsförordningar. 
Här kan nämnas bl.a. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG om de pro-
spekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG, nedan prospektdirektivet, samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan, nedan marknadsmiss-
bruksdirektivet.  

Kommissionen har med stöd av mark-
nadsmissbruksdirektivet utfärdat tre genom-
förandedirektiv och en genomförandeförord-
ning. Dessa är kommissionens direktiv 
2003/124/EG om genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG 
när det gäller definition och offentliggörande 
av insiderinformation och definition av otill-
börlig marknadspåverkan, nedan kommissio-
nens definitionsdirektiv, kommissionens di-
rektiv om genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/6/EG när det 
gäller skyldigheten att presentera invester-
ingsrekommendationer sakligt och att uppge 
intressekonflikter, nedan kommissionens di-
rektiv om investeringsrekommendationer, 
samt kommissionens förordning (EG) nr 
2273/2003 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när 
det gäller undantag för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument, nedan 
kommissionens återköpsförordning, vilka ut-
färdades den 22 december 2003. Dessutom 
utfärdade kommissionen den 29 april 2004 
direktiv 2004/72/EG om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG när det gäller godtagen mark-
nadspraxis, definition av insiderinformation 
rörande råvaruderivat, upprättande av för-
teckningar över personer som har tillgång till 
insiderinformation, anmälan av transaktioner 
som utförs av personer i ledande ställning 
och rapportering av misstänkta transaktioner, 
nedan kommissionens tredje direktiv. 

Vidare har utfärdats Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/109/EG om harmo-
nisering av insynskraven angående upplys-

ningar om emittenter vars värdepapper är 
upptagna till handel på en reglerad marknad 
och om ändring av direktiv 2001/34/EG, 
nedan öppenhetsdirektivet, dess genomföran-
dedirektiv 2007/14/EG om tillämpningsföre-
skrifter för vissa bestämmelser i direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av insyns-
kraven angående upplysningar om emittenter 
vars värdepapper är upptagna till handel på 
en reglerad marknad, nedan genomförande-
direktivet för öppenhetsdirektivet, samt di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment och dess genomförandedirektiv 
2006/73/EG om genomförandet av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller organisatoriska krav och villkor 
för verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det direktivet, 
nedan kommissionens direktiv 2006/73/EG, 
samt genomförandeförordningen nr 
1287/2007 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-
gande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet, nedan förordningen om genomfö-
rande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument nr 1287/2006. 

I början av 2000-talet utfärdades också Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2004/25/EG om uppköpserbjudanden, nedan 
direktivet om uppköpserbjudanden. År 2009 
utfärdades det redan tidigare nämnda direkti-
vet om företagsfonder.  

Europeiska unionen tillsatte i november 
2008 en s.k. högnivågrupp för finansiell till-
syn (High Level Group on Financial Super-
vision) för utredning av orsakerna till det fi-
nansiella systemets kris och vilka reglerings-
åtgärder krisen förutsätter. Gruppens ordfö-
rande var Internationella valutafondens (In-
ternational Monetary Fund) nedan IMF, för-
re ordförande Jacques de Larosière. Arbets-
gruppen gav rekommendationer framför allt 
om riktlinjerna för ett framtida ramverk för 
makro- och mikroprudentiell tillsyn över 
EU:s finansmarknad.  

På basis av riktlinjerna publicerade kom-
missionen i september sina på högnivågrup-
pens rekommendationer baserade förslag till 
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makroreglering och -tillsyn samt till ett nytt 
europeiskt finanstillsynssystem på mikroni-
vå. Genom lagstiftningen eftersträvade 
kommissionen ett effektivare samarbete inom 
tillsynen över finansmarknaden, både från 
stabilitets- och från integrationssynpunkt. 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 1093/2010 om inrättande av Europeiska 
bankmyndigheten, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om in-
rättande av Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 
1095/2010 om inrättande av Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten utgör 
tillsammans Europas nya finanstillsynssy-
stem på mikronivå. De nämnda tre myndig-
heterna på EU-nivå täcker banktillsynen, för-
säkringstillsynen samt tillsynen över värde-
pappersmarknaden. Medlemsstaternas natio-
nella myndigheter är företrädda i de tre myn-
digheterna som samarbetar med varandra. De 
tre myndigheternas uppdrag består i att bere-
da tekniska standarder för finansmarknaden 
och övervaka att de efterlevs, samt att bereda 
icke-bindande anvisningar och rekommenda-
tioner och ombesörja att de tillämpas på ett 
enhetligt sätt, säkerställa utbytet av tillsyns-
information mellan övervakarna, jämka 
åsiktsskillnader mellan övervakarna samt ko-
ordinera krisförvaltningen. Den egentliga 
tillsynen är emellertid, liksom för närvaran-
de, baserad på nationell tillsyn. Ett undantag 
i detta avseende är Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndighetens uppgift att direkt 
med stöd av en separat förordning övervaka 
de europeiska kreditvärderingsinstituten. 
Ändringar i tillsynsbestämmelserna trädde i 
kraft 25.11.2010 och från början av år 2011 
fick de europeiska tillsynsmyndigheterna be-
hörighet när det gäller både tillsyn och re-
glering, vid sidan av den inhemska övervaka-
ren dvs. Finansinspektionen.  

En följd av den internationella finanskrisen 
samt krisen i EU-området har varit att det 
från år 2009 har skett en avsevärd ökning av 
nya EU-lagstiftningsprojekt som gäller fi-
nansmarknaden. Projekten innebär dels att 
man i tekniskt hänseende korrigerar och ser 
över författningar som utfärdats på 2000-talet 
och dels också att man fokuserar på sådana 
luckor i lagstiftningen som uppdagats genom 

kriserna. På grund av kriserna har bered-
ningsprocessen blivit avsevärt mycket snab-
bare. Dessutom har tillämpningsområdet för 
förordningar som är direkt bindande för med-
lemsstaterna breddats avsevärt. 

Åren 2009—2011 genomfördes flera EU-
projekt som gäller värdepappersmarknaden. 
Nya regleringar som tillkom de åren gäller 
bl.a. ledningens och de anställdas arvoden 
som en del av regleringen av bankernas kapi-
taltäckning, det s.k. AIFM-direktivet om för-
valtare av alternativa fonder, kommissionens 
förordningar och direktiv som kompletterar 
fondföretagsdirektivet, förordningen om Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten och direktivet om myndighetens re-
gleringsbehörighet samt en ändring av pro-
spektdirektivet. Det är ändamålsenligt att 
genomföra den sist nämnda ändringen med 
denna proposition. 

Bland de EU-projekt inom värdepappers-
sektorn som är under beredning i början av år 
2012 kan nämnas bl.a. följande 12 projekt 
(beredningsskedet inom parentes): 

1. Ändring av direktivet om system för er-
sättning till investerare (kommissionens för-
slag i juli 2010, förslaget bereds i rådets ar-
betsgrupp) 

2. En förordning om derivat, centrala mot-
parter och register över handelsinformation 
(kommissionens förslag i september 2010, 
förslaget bereds i rådets arbetsgrupp 

3. En förordning om blankning och kredit-
riskderivat (kommissionens förslag i septem-
ber 2010, bereds i rådets arbetsgrupp) 

4. Harmonisering av sanktionssystem 
(kommissionens förslag år 2011 i flera delar, 
bereds i rådets arbetsgrupper) 

5. Översyn av direktivet om marknads-
missbruk (kommissionens förslag i oktober 
2011 till förordning om marknadsmissbruk 
och till direktiv om straffrättsliga sanktioner 
för marknadsmissbruk, bereds i rådets ar-
betsgrupper) 

6. Översyn av direktivet om marknader för 
finansiella instrument (kommissionens för-
slag i oktober 2011, bereds i rådets arbets-
grupp) 

7. Översyn av öppenhetsdirektivet (kom-
missionens förslag i oktober 2011, bereds i 
rådets arbetsgrupp) 
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8. Corporate governance på finansmarkna-
den (kommissionens förslag i flera delar 
2011, bereds i rådets arbetsgrupp) 

9. Ändring av förordningen om kreditvär-
deringsinstitut (kommissionens förslag i no-
vember 2011, bereds i rådets arbetsgrupp) 

10. Venture capital -fonder (kommissio-
nens förordningsförslag i december 2011, be-
reds i rådets arbetsgrupp) 

11. Socialt ansvarsfulla fondinvesteringar 
(kommissionens förordningsförslag i decem-
ber 2011, bereds i rådets arbetsgrupp) 

12. Kommissionens förslag till Europapar-
lamentets och rådets förordning om utveck-
ling av clearing- och avvecklingssystem för 
värdepapper i EU och om värdepapperscen-
traler (förslaget gavs 7.3.2012, behandlingen 
i rådets arbetsgrupp inleds i dagarna) 

Dessa författningsförslag som är under be-
redning kan inte ännu genomföras med pro-
positionen om revidering av lagstiftningen 
om värdepappersmarknaden. Det är dock 
skäl att på ett ändamålsenligt sätt i de änd-
ringar som föreslås i den nationella lagstift-
ningen beakta kommissionens nämnda för-
slag och de ändringsbehov som de medför i 
den nationella lagstiftningen. Med tanke på 
totalrevideringens sakinnehåll kommer de 
ovan nämnda projekten 1—7 och 12 att få 
den största betydelsen. Genomförandet av 
dem får betydande konsekvenser för be-
stämmelserna i denna proposition. 

Syftet med ändringen av direktivet om er-
sättningsfonder är att precisera reglerna om 
ersättning till investerare, att garantera jämli-
ka verksamhetsförutsättningar för aktörerna 
på finansmarknaden samt att säkerställa att 
ersättningsfonderna har tillgång till tillräcklig 
finansiering och till system för betalning av 
ersättningar till investerare. Kommissionen 
gav av denna anledning 12.7.2010 ett förslag 
till ändring av direktivet om ersättningsfon-
der. Regeringen överlämnade i oktober 2010 
till riksdagen en skrivelse om saken 
(U 35/2010 rd). Enligt kommissionens direk-
tivförslag ska ersättningen stiga från nuva-
rande 20 000 euro till 50 000 euro. Ersätt-
ningsfonderna måste enligt förslaget samla in 
0,5 procent av sina tillgångar som omfattas 
av ersättningsskyddet för investerare. 

Kommissionen gav 15.9.2010 ett förslag 
till Europaparlamentets och rådets förordning 

om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister (KOM (2010) 484 slut-
lig). Statsrådet överlämnade till riksdagen 
skrivelsen U 38/2010 rd. Ett viktigt syfte 
med den föreslagna förordningen är att öka 
derivatmarknadens öppenhet och stabilitet 
genom att ålägga parter och andra aktörer 
som använder derivat att i regel alltid då det 
är möjligt anlita central motpartsclearing. 
Dessutom bör enligt förslaget alla derivatpo-
sitioner rapporteras till ett särskilt transak-
tionsregister. Förslaget avser i första hand 
sådana finansiella aktörer och centrala clear-
ingmotparter som är verksamma på derivat-
marknaden. Förslaget gäller delvis också 
andra aktörer än bolag som är verksamma 
inom finansbranschen. 

Kommissionens förslag till Europaparla-
mentets och rådets förordning om blankning 
och vissa aspekter på kreditswappar gavs 
15.9.2010. I oktober 2010 överlämnade re-
geringen skrivelsen U 27/2010 rd till riksda-
gen. Syftet med projektet är att öka öppenhe-
ten i samband med blankning och kredits-
wappar genom att uppställa rapporteringsför-
pliktelser i samband med korta positioner 
samt i samband med användning av kreditde-
rivat. Syftet är dessutom att införa restriktio-
ner för blankning utan täckning samt att infö-
ra en enhetlig ram för medlemsstaternas 
myndigheters befogenheter i krissituationer 
när det gäller blankning och kreditswappar. 
Enligt kommissionens förslag ska de natio-
nella tillsynsmyndigheterna ges tydliga befo-
genheter att i exceptionella situationer tillfäl-
ligt begränsa eller förbjuda blankning av alla 
finansiella instrument, i syfte att undvika sy-
stemrisker som är förknippade med kredits-
wappar och upprätthålla stabiliteten på 
marknaden. Det föreslås att Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten 
(ESMA) ska ges rätt att säkerställa koordine-
ringen av begränsningarna och en enhetlig 
tillämpning i medlemsstaterna. 

Kommissionens avsikt är inte att ge ett för-
slag till sanktionssystem som omfattar fi-
nanssektorns alla områden, utan frågor som 
gäller sanktioner behandlas separat i respek-
tive sektors författningsprojekt. De första 
projekten i denna kategori är det förslag till 
kapitaltäckningsdirektiv för kreditinstitut 
som kommissionen gav i juli 2011 samt de 



 RP 32/2012 rd  
  

 

33

förslag till förordning om marknadsmissbruk, 
transparensdirektiv och direktiv om markna-
der för finansiella instrument som kommis-
sionen gav i oktober 2011. Enligt förslagen 
kan administrativa sanktioner påföras både 
fysiska personer och juridiska personer. De 
administrativa sanktionernas miniminivå 
ställs tillräckligt högt med tanke på olika si-
tuationer som förekommer i praktiken och 
sanktionsnivån förenhetligas. I de förslag 
som kommissionen redan givit följs en enhet-
lig linje, vilket innebär att de strängaste sank-
tionerna för fysiska personer är minst 5 mil-
joner euro och för juridiska personer minst 
10 procent av föregående års omsättning. I 
förslaget till lagstiftning föreslås bestämmel-
ser om de minimifaktorer som är relevanta 
för påförande av sanktioner. Det kan vara 
fråga om t.ex. den ekonomiska vinningen av 
en förseelse, gärningsmannens finansiella 
ställning, gärningsmannens samarbete för att 
utreda ärendet och om hur länge en förseelse 
har pågått.  

Kommissionen kommer också att delvis 
koordinera regleringen i straffrättsligt hänse-
ende så att medlemsstaterna måste påföra 
straffrättsligt straff för överträdelse av lag-
stiftningen om finansmarknaden. Kommis-
sionen gav sitt första förslag om detta i okto-
ber 2011. Förslaget gäller straffrättsliga sank-
tioner för marknadsmissbruk. Enligt förslaget 
ska medlemsstaterna kriminalisera uppsåtligt 
missbruk och röjande av insiderinformation 
samt marknadsmanipulation. 

Kommissionen gav i oktober 2011 ett för-
slag till förordning om marknadsmissbruk 
samt ett förslag till direktiv om straffrättsliga 
sanktioner för marknadsmissbruk. Förord-
ningen ska ersätta det tidigare direktivet om 
marknadsmissbruk. Syftet med förslagen är 
bl.a. förbättra investerarskyddet, förtroendet 
för marknaden och samarbetet mellan till-
synsmyndigheterna samt att harmonisera och 
skärpa nivån på de administrativa sanktio-
nerna samt de straffrättsliga sanktionerna. 

I direktivförslaget åläggs medlemsstaterna 
bl.a. att kriminalisera uppsåtligt missbruk av 
insiderinformation, olagligt röjande av insi-
derinformation samt marknadsmanipulation. 
Straffskalorna föreslås inte bli harmoniserade 
utan de får utformas nationellt. 

Enligt förordningsförslaget utvigdas till-
lämpningsområdet för bestämmelserna om 
marknadsmissbruk på multilaterala och orga-
niserade handelsplattformar till finansiella 
instrument som är föremål för handel, till 
vissa OTC-derivat, till utsläppsrätter samt till 
vissa transaktioner på råvarumarknaden. I 
förordningsförslaget preciseras också defini-
tionen av begreppet insiderinformation, skyl-
digheten att offentliggöra insiderinformation, 
skyldigheten att offentliggöra insiderperso-
ners transaktioner samt utnyttjande av insi-
derinformation och förbud mot manipulation. 
Dessutom föreslås harmonisering av de till-
syns- och undersökningsbefogenheter samt 
administrativa sanktioner som tillsynsmyn-
digheterna kan använda.  

Kommissionen gav 20.10.2011 sitt förslag 
till justering av direktivet om marknader för 
finansiella instrument. Reformen täcker flera 
teman men fokuserar i synnerhet på mark-
nadsplatser och handeln på dem. Avsikten är 
att utsträcka regleringen av offentlig handel 
och sålunda transparensen till handeln med 
OTC-derivat och råvaruderivat. Sålunda fö-
reslås bestämmelser också om nya typer av 
marknadsplatser så att handeln med olika in-
vesteringsobjekt regleras på ett sätt som är 
lämpligare för dem. Kommissionen vill vida-
re förbättra små och medelstora företags möj-
ligheter att komma in på kapitalmarknaden. 
Vidare föreslår kommissionen att regleringen 
ska omfatta nya typer av investeringstjänster, 
i synnerhet tjänster som har samband med 
investeringsrådgivning och förvaringsverk-
samhet. Förslaget gäller också förfarandena i 
samband med tillhandahållande av invester-
ingstjänster och regleringen av värdepappers-
företag, framför allt för att förbättra investe-
rarskyddet. Avsikten är vidare att transpa-
rensbestämmelserna om finansiella instru-
ment i större utsträckning ska inriktas på ob-
ligationer. Syftet med justeringen är dessut-
om att minska skillnaderna mellan de natio-
nella lagstiftningarna.  

Det föreslås att det nuvarande direktivet er-
sätts med två författningar, dvs. med en för-
ordning och ett direktiv. I direktivet föreslås 
justerade bestämmelser om tillhandahållande 
av investeringstjänster, om omfattningen av 
gällande undantagsbestämmelser, om förplik-
telser som gäller organisering av värdepap-
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persföretags verksamhet och förfaranden, om 
förpliktelser som gäller organisering av 
marknadsplatsers verksamhet, om verksam-
hetstillstånd för tillhandahållare av informa-
tionstjänster och förpliktelser av fortlöpande 
natur, om behöriga myndigheters befogenhe-
ter och sanktioner samt om verksamhet som 
inom EU bedrivs av tredjeländers värdepap-
persföretag som har filialer inom EU. 

Det föreslås att i förordningen föreskrivs 
om offentliggörande av information om han-
delns öppenhet och om utlämnande av upp-
gifter om transaktioner till behöriga myndig-
heter, om opartisk tillgång till clearingtjäns-
ter, om handel med derivatinstrument på or-
ganiserade handelsplattformar, om särskild 
tillsyn över derivatpositioner och finansiella 
instrument samt om verksamhet som inom 
EU bedrivs av tredjeländers värdepappersfö-
retag som inte har filialer inom EU. 

Kommissionen gav 25.10.2011 ett förslag 
till ändring av öppenhetsdirektivet. Förslaget 
är relativt snävt. Ett centralt förslag är att 
kravet på offentliggörande av sådana börsno-
terade bolags kvartalsrapporter som är före-
mål för handel på en reglerad marknad (bör-
ser) ska slopas. Enligt förslaget kan med-
lemsstaterna inte längre kräva att börsnotera-
de bolag ska offentliggöra andra delårsrap-
porter än halvårsrapporter. I direktivet före-
slås fortfarande bestämmelser om halvårs-
rapporter och ESMA föreslås få befogenhet 
att utfärda närmare rekommendationer om 
saken. Ett annat centralt förslag är att flagg-
ningsskyldigheten utsträcks till att gälla ock-
så ”ekonomiska förmåner som motsvarar” 
aktieinnehav som förvärvats på annat sätt. Ett 
tredje centralt förslag ålägger medlemsstater-
na att föreskriva om administrativa sanktio-
ner för överträdelse av vissa bestämmelser i 
öppenhetsdirektivet, inklusive försummelse 
att iaktta bestämmelserna om flaggnings-
skyldighet eller offentliggörande av flagg-
ningsskyldighet samt bestämmelserna om 
försenat eller uteblivet offentliggörande av 
bokslut och delårsrapport. Som ett separat 
ärende föreslår kommissionen i syfte att öka 
sådana inom EES-området börsnoterade 
emittenters ansvarsfullhet som bedriver gruv-
, olje-, gas- och skogsindustri, att de åläggs 
att en gång per år och (verksamhets)land i en 

särskild rapport offentliggöra betalningar till 
staten i fråga. 

Avsikten med det förslag till förordning om 
clearing- och avvecklingssystem som gavs i 
mars 2012 är att harmonisera dels lagstift-
ningen om värdepapperscentraler som är 
verksamma i olika länder och dels tidsfrister-
na för clearing och avveckling av värdepap-
perstransaktioner. I förordningen ska de 
tjänster definieras som kan tillhandahållas av 
värdepapperscentraler. Tjänsterna ska enligt 
förslaget indelas i kärntjänster som är ge-
mensamma för alla värdepapperscentraler 
och i tilläggstjänster som kan tillhandahållas 
under friare former. Kärntjänsterna täcker det 
system med direktinnehav som används i 
Finland.  

På grund av systemrisken förutsätts det att 
värdepapperscentralerna ska ha verksamhets-
tillstånd och stå under fortlöpande tillsyn. En 
värdepapperscentral som har fått verksam-
hetstillstånd i en EU-medlemsstat får med ett 
s.k. pass tillhandahålla tjänster också i andra 
medlemsstater. Enligt den föreslagna förord-
ningen får ett emitterande bolag fritt välja 
värdepapperscentral för förvaring av sina 
emitterade värdepapper. Innan denna valmöj-
lighet kan förverkligas fullt ut måste man en-
ligt förordningen avgöra hur den förhåller sig 
till den nationella bolags- och skattelagstift-
ningen. En förutsättning för ökad konkurrens 
mellan värdepapperscentralerna är dessutom 
att de olika värdepapperscentralerna system 
koordineras så att valmöjligheten och de där-
till hörande clearing- och förvaringstjänster-
na kan förverkligas på ett tillförlitligt sätt. 
Oenhetliga regler för hantering av värdepap-
per, tekniska standarder och tidsfrister ökar 
kostnaderna för clearingen och avvecklingen 
samt de därmed sammanhängande riskerna 
på den gemensamma marknaden. Genom den 
föreslagna regleringen eftersträvas sålunda 
också enhetligare förfaranden för hantering 
av värdepapper. 

Genom den föreslagna förordningen har-
moniseras dessutom bestämmelserna om 
brott mot förpliktelser som gäller värdepap-
perscentralers verksamhet och om kompensa-
tionsköp vid bristande leverans. De administ-
rativa sanktioner som föreslås uppgår till be-
tydligt större eurobelopp än de påföljder som 
för närvarande används i Finland. 
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Statsrådet ska i slutet av april 2012 till 
riksdagen överlämna en U-skrivelse om för-
ordningsförslaget. 

Enligt kommissionens arbetsprogram ska 
den under år 2012 dessutom ge åtminstone 
följande fem regleringsförslag om värdepap-
perssektorn:  

1. Ett direktiv om paketerade investerings-
produkter 

2. Ett direktiv om ändring av det femte 
fondföretagsdirektivet 

3. Senast 2012 ett direktiv om rättssäkerhet 
för värdepappersinnehav 

4. Ett direktiv om slutavräkning 
5. Ett direktiv om värdepapperscentralers 

och centrala motparters krishantering 
Lissabonfördraget som trädde i kraft 

1.12.2009 avslutade flera års förhandlingar 
om revidering av Europeiska unionens insti-
tutionella system. Genom Lissabonfördraget 
gjordes ändringar i de gällande grundfördra-
gen. Fördraget ger Europeiska unionen ett 
rättsligt ramverk och instrument som den be-
höver för att kunna möta framtida utmaning-
ar och medborgarnas behov. Genom fördra-
get förenklas och effektiviseras unionens ar-
betsmetoder och röstningsregler.  

En viktig ändring är enligt artikel 290 i den 
konsoliderade versionen av fördraget om Eu-
ropeiska unionens funktionssätt att det ge-
nom en lagstiftningsakt till kommissionen 
kan delegeras befogenhet att anta akter med 
allmän räckvidd som inte är lagstiftningsak-
ter och som kompletterar eller ändrar vissa 
icke-väsentliga delar av lagstiftningsakten. 
Mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet ska uttryckligen 
avgränsas i lagstiftningsakterna. Europapar-
lamentet eller rådet får uttryckligen återkalla 
delegeringen. Beslutet påverkar dock inte gil-
tigheten av redan gällande författningar som 
utfärdats med stöd av delegerad befogenhet. 
Det kan också föreskrivas att den delegerade 
akten får träda i kraft endast om Europapar-
lamentet eller rådet inte har gjort några in-
vändningar om den tidsfrist som anges i lag-
stiftningsakten. Ordet ”delegerad” ska infö-
ras i rubriken till delegerade akter. 

I artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt föreskrivs om delege-
ring av genomförandebefogenheter. Om en-
hetliga villkor för genomförande av unionens 

rättsligt bindande akter krävs ska kommis-
sionen tilldelas genomförandebefogenheter. I 
särskilda fall kan också rådet tilldelas sådana 
befogenheter. Medlemsstaterna kontrollerar 
kommissionens utövande av sina genomfö-
randebefogenheter. Ordet ”genomförande” 
ska införas i rubriken till genomförandeak-
terna. 

Tidigare var det rådet som utövade genom-
förandebefogenheter enligt principer som 
fastställts genom rådets beslut, ett s.k. kom-
mittologibeslut. Numera iakttas Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 
182/2011 om fastställande av allmänna regler 
och principer för medlemsstaternas kontroll 
av kommissionens utövande av sina genom-
förandebefogenheter.  

 
2.2.2 Utländsk lagstiftning 

Som viktigaste referensländer för totalrevi-
deringen av lagstiftningen om värdepap-
persmarknaden har valts Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland samt de nordiska 
länderna Sverige och Danmark. 

 
Värdepappersmarknadslagen 

 
Allmänna principer och bestämmelser 

 
I huvudbetänkandet av värdepappersmark-

nadsutredningen i Sverige (SOU 2006:50) 
behandlas utförligt de allmänna målen och 
principerna för reglering av värdepappers-
marknaden, men i lagen om värdepappers-
marknaden 2007:528 finns inga bestämmel-
ser om saken. I betänkandet konstateras 
dessutom att regleringens syften i vissa avse-
enden oundgängligen står i konflikt med var-
andra, såsom investerarskyddet och sänkta 
kostnader respektive effektivitet. I Sveriges 
lag om värdepappersmarknaden finns inga 
egentliga allmänna bestämmelser eller all-
männa principer, men lagen innehåller rikta-
de allmänna bestämmelser som gäller olika 
aktörer. Exempelvis enligt den allmänna be-
stämmelsen om värdepappersföretag ska ett 
värdepappersinstitut trygga sina kunders in-
tressen när det tillhandahåller investerings- 
eller sidotjänster samt driva sin verksamhet 
hederligt, rättvist och professionellt. Värde-
pappersinstitutet ska dessutom handla på ett 
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sådant sätt att det allmänna förtroendet för 
värdepappersmarknaden upprätthålls. I Sve-
riges lag om handel med finansiella instru-
ment föreskrivs däremot att handel med fi-
nansiella instrument ska bedrivas så, att all-
mänhetens förtroende för värdepappersmark-
naden upprätthålls och enskildas kapitalinsat-
ser inte otillbörligen äventyras. 

I Storbritanniens lag om finansiella tjänster 
och finansmarknaden (Financial Services 
and Markets Act 2000) föreskrivs om lag-
stiftningens allmänna mål, dvs. om förtroen-
det för marknaden, allmänhetens kunskaper, 
investerarskydd och åtgärder mot ekonomisk 
brottslighet. Samma målsättningar har också 
tillsynsmyndigheten, Financial Services 
Authority nedan FSA, när det gäller tillsynen 
över marknaden och aktörerna.   

Också i många centrala direktiv som utfär-
dades på 2000-talet nämns målsättningarna 
när det gäller genomförande och tillämpning 
av direktiven. Exempelvis i direktivet om 
marknader för finansiella instrument nämns 
en hög nivå på skyddet av investerarna och 
målet att ge värdepappersföretagen möjlighet 
att erbjuda tjänster inom hela gemenskapen 
medan i prospektdirektivet nämns marknads-
effektivitet och skydd för investerarna. I 
Danmarks lag om värdepappershandel (Lov 
om værdipapirhandel 2009) föreskrivs om 
god sed i värdepappershandeln. I Danmark 
regleras tillståndspliktiga finansiella tjänster 
dels genom en allmän bestämmelse om god 
sed och dels genom allmänna bestämmelser 
om kundförhållanden när det gäller olika ty-
per av finansiella tjänster. 

Regleringen av Tysklands värdepappers-
marknad är uppdelad på fem lagar som inte 
har några heltäckande generella bestämmel-
ser men vissa riktade allmänna bestämmel-
ser. Exempelvis i lagen om värdepappers-
handel (Wertpapierhandelsgesetz 1998) för-
utsätts det att emittenten bemöter värdepap-
persägarna opartiskt under likartade förhål-
landen. Dessutom definieras i lagen princi-
perna för investeringsrådgivning när det gäll-
er tillhandahållare av investeringstjänster. I 
Tysklands lag om uppköpserbjudanden 
(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
2001) föreskrivs om de allmänna principerna 
för uppköpserbjudanden, dvs. jämlikt bemö-
tande, snabbt beslutsfattande från målbola-

gets sida och prioritering av köparnas intres-
sen samt förbud mot att orsaka marknads-
störningar.  

Internationella organisationen för värde-
papperstillsyn IOSCO (The International 
Organization of Securities Commissions) 
godkände i maj 2003 ett dokument om målen 
och principerna för regleringen av värdepap-
persmarknaden. Måldokumentets centrala 
principer går ut på skydd av investerare, 
marknadens effektivitet, öppenhet och opar-
tiskhet samt hantering av strukturella mark-
nadsrisker. Dessa mål stämmer överens med 
dem som ingår i EU-direktiven.  

 
Struktur 

 
En internationell jämförelse visar att olika 

länders lagstiftning om värdepappersmark-
naden är uppbyggd på synnerligen varierande 
sätt. Tyskland har fem och Sverige har tre la-
gar medan Storbritannien och Danmark en 
lag var för reglering av värdepappersmark-
naden. Tillhandahållare av tillståndspliktiga 
investeringstjänster regleras i Danmark och 
Tyskland genom samma lag som kreditinsti-
tuten, medan tillhandahållare av investerings-
tjänster i Storbritannien, Sverige och delvis i 
Finland regleras i anslutning till annan lag-
stiftning om värdepappersmarknaden. 

 
Regelbunden informationsskyldighet 

 
I delårsrapportens redogörelsedel ska ges 

en allmän beskrivning av emittentens verk-
samhetsresultat och finansiella ställning samt 
hur de utvecklats under rapportperioden. Vi-
dare ska nämnas viktiga händelser och trans-
aktioner under perioden samt hur de påverkat 
emittentens verksamhetsresultat och finansi-
ella ställning samt beskrivas betydande risker 
och osäkerhetsfaktorer i verksamheten under 
den närmaste framtiden och ges en bedöm-
ning av emittentens sannolika utveckling un-
der den innevarande räkenskapsperioden i 
den mån som detta är möjligt samt redogöras 
för de omständigheter som bedömningen är 
baserad på. 

I Sveriges lag om värdepappersmarknaden 
föreskrivs inte om någon redogörelse för 
framtidsutsikterna i delårsrapporterna utan 
hänvisas till årsredovisningslagen 1995:1554 
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där framtidsutsikterna behandlas endast i 
samband med förvaltningsberättelsen.  

Enligt Danmarks lagstiftning behöver 
framtidsutsikterna inte nämnas i delårsrap-
porterna. Öppenhetsdirektivet har i Danmark 
genomförts utan nationell tilläggsreglering. 

Storbritanniens bolagslag (Companies Act 
2006) innehåller bestämmelser om redovis-
ning (accounting). Däremot har bolagslagen 
inga bestämmelser om delårsrapporter eller 
redogörelse för framtidsutsikter. Framtidsut-
sikterna ska nämnas endast i ledningens årli-
ga rapporter. Öppenhetsdirektivet har ge-
nomförts genom bolagslagen. 

 
Anmälningsskyldighet, dvs. flaggningsskyl-
dighet för betydande ägar- och röstandelar 

 
Aktieägare är skyldiga att i enlighet med 

öppenhetsdirektivet göra anmälan till emit-
tenten och tillsynsmyndigheten om föränd-
ringar i röstetalet eller aktiekapitalet i fråga 
om värdepappersinnehav som uppnår, 
överskrider eller underskrider vissa gräns-
värden och är föremål för offentlig handel. 
Flaggningspraxis varierar från land till land. 
Då en ägarandel beräknas i Sverige beaktas 

både aktier som förvaltas i eget namn för 
egen räkning och aktier som förvaltas i eget 
namn för någon annans räkning. I Frankrike 
ska en aktieägare vars andel överstiger 10 el-
ler 20 procents gränsen dessutom ge ett ytt-
rande till bolaget och tillsynsmyndigheten 
om sina planer gällande bolaget under den 
följande 12 månaders perioden. I Tyskland 
ska det emitterande bolaget inom tre dagar 
efter att ha fått flaggningsanmälan offentlig-
göra denna samt underrätta tillsynsmyndig-
heten. 

I Storbritannien är den nedre gränsen för 
flaggningsskyldigheten tre procent när det är 
fråga om en i Storbritannien registrerad emit-
tent av värdepapper som är föremål för of-
fentlig handel. Ägarens flaggningsgräns sti-
ger då räknat i procentenheter ända upp till 
100 procent. Anmälan ska göras inom två 
handelsdagar. Om målbolaget dock inte är 
inhemskt är tidsfristen fyra dagar. Värdepap-
perens förvarare och den som sköter förval-
tarregistreringen är inte flaggningsskyldiga 
om den rösträtt som aktierna medför kan an-
vändas endast enligt skriftliga eller elektro-
niska anvisningar, 

 
Staten/ 

Flagg-

nings-

gräns % 

(till 

65 %) 

3  5  10  15  20  25  30  33,33 50  55  60  65  

Sverige  x x x x x x  x    
Danmark  x x x x x x x x x x x 
Frankrike  x x x x x  x x    
Tyskland x x x x x x x  x    
Stor- 
britannien 

 x x x x x x  x    

Finland  x x x x x x  x    
 

Tabell 1: Flaggningsgränser upp till 65 procent  
 

Stat/ 

Flaggn.- 

gräns % 

(66–100%) 

66,67  70 75 80 85 90 95 100 Anmäl-

ningstid  

i handels-

dagar 

Sverige x     x  x 1 dag 
Danmark x x x x x x x x 2/4 dagar 
Frankrike x     x x x 5 dagar 
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Tyskland   x     x omedelbart, 
senast inom 
4 dagar 

Stor- 
britannien 

  x     x 2/4 päivää 

Finland x        utan obefo-
gat dröjsmål 

 
Tabell 2: Flaggningsgränser från 66 procent 

 
Insiderregister 

 
Enligt direktivet om marknadsmissbruk ska 

personer i ledande ställning hos en emittent 
av finansiella instrument, och i tillämpliga 
fall dem närstående personer, till den behöri-
ga myndigheten åtminstone rapportera varje 
transaktion som de utför för egen räkning av-
seende aktier som emitteras av den emitten-
ten eller derivat eller andra finansiella in-
strument som är kopplade till aktierna. 

De nämnda uppgifterna ska i många med-
lemsstater tillställas den myndighet som mot-
svarar Finansinspektionen. Exempelvis i 
Sverige ska en insider rapportera till emitten-
ten som vidarebefordran uppgifterna till det 
register som upprätthålls av tillsynsmyndig-
heten. Insidern ska sända uppgifter om för-
ändringar i sitt innehav direkt till tillsyns-
myndigheten. I Frankrike ska en insider göra 
anmälan om sina egna och den närmaste 
kretsens transaktioner med emittentens finan-
siella instrument inom fem dagar efter att de 
genomförts, till emittenten och tillsynsmyn-
digheten. I Storbritannien ska däremot perso-
ner i ledande ställning och dem närstående 
personer inom fyra dagar göra anmälan om 
alla transaktioner som de gjort för egen räk-
ning med emittentens finansiella instrument. 
På motsvarande sätt ska emittenten utan 
dröjsmål och senast inom en handelsdag rap-
portera informationen till den som distribue-
rar emittentens prospekt. Bland annat till-
synsmyndigheten har tillgång till denna in-
formation. 

 
 

Bestämmande inflytande 
 
Enligt kommissionens tredje direktiv som 

gäller ledande personers värdepapperstrans-
aktioner avses med uttrycket ”personer i le-

dande ställning hos en emittent” också bolag 
med bestämmande inflytande. Också i Sveri-
ge, Danmark och Storbritannien kan juridiska 
personer i ledande ställning höra till en insi-
ders närmaste krets. I Sverige avses med så-
dana juridiska personer bolag där insidern 
har en minst 10 procents ägar- eller röstandel 
och där insidern dessutom utövar betydande 
inflytande.  

 
Transaktionsrapportering 

 
En finländsk tillhandahållare av invester-

ingstjänster och en filial som en utländsk till-
handahållare av investeringstjänster har eta-
blerat i Finland ska utan dröjsmål och senast 
följande bankdag till Finansinspektionen 
rapportera alla transaktioner som den genom-
fört med finansiella instrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform samt med 
finansiella instrument vilkas värde är bero-
ende av sådana instrument, oberoende av var 
transaktionen genomfördes. 

I Sveriges lag om värdepappersmarknaden 
föreskrivs om transaktionsrapportering. Be-
stämmelserna stämmer överens med direkti-
vet om marknader för finansiella instrument. 
Enligt lagen om värdepappersmarknaden är 
ett värdepappersinstitut ansvarigt för att upp-
gifter om de transaktioner som institutet har 
utfört, så snart som möjligt och senast vid 
slutet av följande arbetsdag, rapporteras till 
Finansinspektionen, om transaktionerna av-
ser finansiella instrument som är upptagna 
till handel på en reglerad marknad.  

Enligt direktivet om marknader för finansi-
ella instrument bör medlemsstaterna kunna 
tillämpa de skyldigheter att rapportera trans-
aktioner som föreskrivs i direktivet också på 
finansiella instrument som inte är upptagna 
till handel på en reglerad marknad. Denna 



 RP 32/2012 rd  
  

 

39

möjlighet har i Sverige tillgodosetts så att Fi-
nansinspektionens föreskrifter om invester-
ingstjänster har ändrats. Av denna anledning 
ska också transaktioner som genomförts på 
en multilateral handelsplattform och transak-
tioner med OTC-derivat rapporteras, utöver 
transaktioner med värdepapper som är upp-
tagna till offentlig handel. 

I kommissionens genomförandeförordning 
nr 1287/2006 definieras två situationer där 
utvidgad rapporteringsskyldighet kan tilläm-
pas. Enligt förordningen får medlemsstaterna 
också kräva att en transaktionsrapport som i 
enlighet med direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument ska tillställas den behö-
riga myndigheten ska identifiera de kunder 
för vilkas räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen. Också enligt Sveriges 
lag om värdepappersmarknaden ska rappor-
ten innehålla uppgifter som identifierar den 
kund för vars räkning transaktionen har ut-
förts. Enligt de föreskrifter som Finansin-
spektionen utfärdat om investeringsverksam-
het ska ett värdepappersföretag på begäran 
uppge transaktionens referensnummer samt 
kundens kundnummer, namn eller annan be-
nämning, personbeteckning, FO-nummer el-
ler något annat identifieringsnummer och 
adress.  

I Danmarks lag om värdepappershandel fö-
reskrivs om värdepappersförmedlares skyl-
dighet att rapportera om transaktioner. En 
värdepappersförmedlare som genomfört 
transaktioner med värdepapper (værdipapir) 
som har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad (reguleret marked) i Danmark, 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller i en stat med vilken Danmark har 
ingått ett avtal om Finansmarknaden eller på 
en alternativ marknadsplats (alternativ mar-
kedsplads) ska enligt värdepappershandel 
rapportera transaktionen så snabbt som möj-
ligt, senast före marknaden i fråga stänger 
dagen efter transaktionen. Den danska lagens 
bestämmelser om värdepapper är tillämpliga 
också på andra typer av finansiella instru-
ment, utöver sedvanliga värdepapper. 

Den myndighet som övervakar att lagen 
om handel med värdepapper efterlevs (Fi-
nanstilsynet) kan bestämma att skyldigheten 
att rapportera om transaktioner gäller också 
värdepapper som inte har tagits upp till han-

del på en reglerad marknad eller på en alter-
nativ marknadsplats. I Finanstilsynets före-
skrift om transaktionsrapportering (be-
kendtgørelse om indberetning af transaktio-
ner med værdipapirer, 1189/2007) finns 
emellertid ingen bestämmelse om saken. 

Enligt bestämmelserna om transaktions-
rapportering ska rapporten innehålla den 
kunds namn för vars räkning värdepappers-
förmedlaren har utfört transaktionen samt 
numret på kundens värdeandelskonto (depot-
nummer). Uppgifterna ska rapporteras om 
transaktionen avser värdepapper som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad i 
Danmark, inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller i en stat med vilken 
Danmark har ingått avtal om finansmarkna-
den. Värdepappersförmedlaren ska uppge 
numret på kundens värdeandelskonto och 
kundens namn också i en rapport om transak-
tioner som genomförts på en alternativ mark-
nadsplats. 

I Tysklands lag om värdepappersmarkna-
den föreskrivs om transaktionsrapportering. 
Värdepappersföretag samt inlåningsbanker 
och värdepappersföretag som är auktorisera-
de i en annan EES-stat eller i ett tredjeland 
och som i Tyskland tillhandahåller finansiel-
la tjänster via en filial eller gränsöverskri-
dande tjänster, ska till den tyska tillsynsmyn-
digheten (Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, nedan BaFin) rapportera samt-
liga transaktioner som utförts med finansiella 
instrument, om de finansiella instrumenten 
har tagits upp till handel på en organiserad 
marknad (organisierter Markt) eller om de är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
som drivs av en tysk börs eller på en reglerad 
inofficiell marknad (Freiverkehr). Skyldighe-
ten att rapportera transaktioner gäller sålunda 
inte generellt alla transaktioner som utförts 
på alternativa marknadsplatser, utan endast 
transaktioner som utförts på en alternativ 
Freiverkehr-marknadsplats som drivs av en 
tysk börs. Rapporten ska tillställas BaFin se-
nast följande arbetsdag efter transaktionen, 
dock inte lördagar. 

Rapporteringsskyldigheten gäller också in-
hemska centrala motparter och företag som 
har sitt säte i en stat som inte hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Dessut-
om gäller rapporteringsskyldigheten för före-
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tag som har säte i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, men en-
dast till den del som de handlar med finansi-
ella instrument på en sådan tysk börs där de 
finansiella instrumenten inte har tagits upp 
till handel på en organiserad marknad och 
inte heller är föremål för handel på en regle-
rad marknad. 

Rapporten ska i fråga om varje transaktion 
innehålla de uppgifter som avses i kommis-
sionens genomförandeförordning nr 
1287/2006. Dessutom ska rapporten innehål-
la uppgifter för identifiering av innehavaren 
(Depotinhaber) av värdeandelskontot (De-
pot) eller värdeandelskontot (Kennzeichen 
zur Identifikation) om inte kontoinnehavaren 
själv ska upprätta rapporten, samt uppgifter 
för identifiering av kunden (Auftraggeber) i 
sådana fall då kunden inte är identisk med 
kontoinnehavaren. 

BaFin har genom en förordning (Verord-
nung über die Meldepflichten beim Handel 
mit Wertpapieren und Derivaten, 1995) ut-
färdat närmare föreskrifter om rapportens in-
nehåll, karaktär, omfattning och utformning 
samt om tillåtna informationsmedier och för-
faranden. Transaktioner som utförts med så-
dana inhemska obligationer (Schuldver-
schreibungen), teckningsrätter (Bezugsrech-
te) och andra obligationer (Daueremissionen 
des Bundes) kan räknas ihop och uppges i 
samma dagliga rapport så att varje värdepap-
perslag specificeras. 

I Storbritannien innehåller tillsynsmyndig-
hetens manual för tillsynen (Supervision Ma-
nual, nedan SUP) föreskrifter om transak-
tionsrapportering (transaction reporting). Fö-
retag som utfört transaktioner med finansiella 
instrument som är föremål för handel på en 
reglerad marknad (regulated market) eller på 
en organiserad marknad (prescribed market) 
ska rapportera transaktionerna till FSA obe-
roende av om de har utförts på de nämnda 
marknaderna. Också uppgifter om transak-
tioner med OTC-derivat ska rapporteras om 
derivatens värde kan härledas från eller an-
nars är beroende av en aktie (equity) eller av 
ett skuldrelaterat finansiellt instrument (debt-
related financial instrument) som har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
på en organiserad marknad. Rapporteringen 
ska ske så snabbt som möjligt och senast 

inom arbetsdagen efter den då transaktionen 
utfördes. Av rapporten ska framgå identifie-
ringsuppgifter om det företag som utfört 
transaktionen. Om det företaget inte är slut-
kund ska i rapporten dessutom uppges en kod 
som gör det möjligt att identifiera den kund 
för vilken transaktionen har utförts.  

 
Bestämmelserna om kundmedel i lagen om 
investeringstjänster 

 
Ett värdepappersföretag ska på ett tillförlit-

ligt sätt organisera förvaringen och hanter-
ingen av kunders penningmedel som har an-
förtrotts företaget. Vid förvaringen och han-
teringen av kundmedel ska värdepappersföre-
taget framför allt se till att dess tillgångar 
hålls klart åtskilda från kundmedlen. Infö-
randet av central motpartsclearing och de ju-
steringar i lagstiftningen som gjorts i sam-
band därmed har inte lett till ändringar i re-
gleringen av kundmedel.  

Sveriges nya lag om värdepappersmarkna-
den stiftades i samband med att direktivet om 
marknader för finansiella instrument genom-
fördes. Genom den nya lagen upphävdes bl.a. 
lagen om värdepappersrörelse 1991:981. Ett 
värdepappersinstitut, dvs. ett svenskt kredit-
institut som fått tillstånd att tillhandahålla in-
vesteringstjänster och ett utländskt företag 
som bedriver investeringsverksamhet via en 
svensk filial, ska hålla kunders finansiella in-
strument avskilda från institutets tillgångar, 
om inte kunden uttryckligen har godkänt nå-
gon annat. I 3 kap. i lagen om handel med fi-
nansiella instrument föreskrivs närmare om 
förfoganden över finansiella instrument som 
tillhör någon annan. 

Ett svenskt värdepappersinstitut som inne-
har en kunds medel ska vidta lämpliga åtgär-
der för att skydda kundens rättigheter, och 
hålla medlen avskilda från institutets till-
gångar, om institutet inte har tillstånd att 
emot medel på konto eller om det är ett kre-
ditinstitut. Ett värdepappersbolag och ett ut-
ländskt företag som tar emot medel med re-
dovisningsskyldighet ska omedelbart avskilja 
medlen från de egna tillgångarna.  

I Danmark tillämpas på värdepappersföre-
tags verksamhet en lag om finansiell verk-
samhet (lov om finansiel virksomhed 
2010:467). Enligt lagen avses med värdepap-
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persföretag (investeringsselskab) en juridisk 
eller fysisk person vars verksamhet består i 
att tillhandahålla investeringstjänster. Ett fö-
retag inom finansbranschen som har tillstånd 
att verka som värdepappershandlare ska 
trygga kundernas äganderätt till dessas pen-
ningmedel och finansiella instrument. Vär-
depappersförmedlaren ska också skydda 
kundernas rättigheter och får inte utan en 
kunds uttryckliga samtycke använda kundens 
penningmedel och finansiella instrument. Fö-
retaget får hålla kundernas finansiella in-
strument på samma konto (samledepot) om 
det har informerat den enskilda kunden om 
de rättsliga följder som detta medför och 
kunden i fråga har gett sitt samtycke till 
gemensam förvaring. Finanstilsynet kan ut-
färda föreskrifter om att ett företag i excep-
tionella situationer har rätt att förvara sina 
egna och kunders finansiella instrument på 
samma konto. Företag som förvaltar aktie-
portföljer ska dock omedelbart efter att ha 
tagit emot kundmedel deponera dem på ett 
särskilt kundkonto i ett kreditinstitut som är 
beläget antingen i en EU-stat eller i en stat 
med vilken Danmark har ingått avtal om fi-
nansmarknaden. 

I Tyskland tillämpas på värdepappersföre-
tag en lag om värdepappershandel enligt vil-
ken värdepappersföretag (Wertpapierneben-
dienstleistungen) är kreditinstitut, finansiella 
institut (Finanzdienstleistungsinstitute) och 
sådana företag som enligt kreditinstitutslagen 
(Gesetz über das Kreditwesen, 1998) tillhan-
dahåller investeringstjänster (Wertpapierne-
bendienstleistungen) antingen enbart för sig 
eller i kombination med sidotjänster i sam-
band med näringsverksamhet eller professio-
nellt.  

Ett värdepappersföretag som inte är ett 
kreditinstitut ska omedelbart avskilja en 
kunds penningmedel från företagets och 
andra kunders medel och sätta in dem på ett 
särskilt förvaltningskonto (Treuhandkonten) i 
ett kreditinstitut, i en centralbank, i en god-
känd penningmarknadsfond eller i en filial 
till en inlåningsbank (Einlagenkreditinstitut) 
eller ett värdepappersföretag (Wertpapier-
handelsunternehmen) som fått auktorisation i 
en annan EES-stat eller ett tredjeland och be-
driver bankverksamhet (Bankgeschäfte). 
Förvaringen av kundmedel kan ordnas på nå-

got annat sätt endast med kundens uttryckliga 
samtycke. Också en kunds värdepapper ska 
utan dröjsmål överföras till förvaring hos ett 
kreditinstitut i Tyskland eller utomlands. Ett 
värdepappersföretag får endast på klart defi-
nierade villkor som kunden måste godkänna 
på förhand utnyttja en kunds finansiella in-
strument för egen eller för en annan kunds 
räkning. I en särskild lag (Gesetz über die 
Verwahrung und Anschaffung von Wertpapi-
eren, 1995) finns allmänna bestämmelser om 
värdepappersförvaring. På kreditinstituts för-
varing och användning av kundmedel tilläm-
pas särskilda bestämmelser enligt lagen om 
kreditinstitut. 

I Storbritannien innehåller FSA:s manual 
alla bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av lagen om finansiella tjänster 
och finansmarknaden.  

I 6 kap. i avsnittet om kundmedel i FSA:s 
manual om kundmedel (FSA Client Assets 
Manual, CASS) föreskrivs om kunders finan-
siella instrument (Custody rules) och i 7 kap. 
om kunders penningmedel (Client money ru-
les). Dessa bestämmelser tillämpas på företag 
(firms). Med företag avses också fysiska per-
soner som har rätt att bedriva reglerad verk-
samhet med FSA:s tillstånd. Bestämmelserna 
tillämpas dessutom på företag som fått verk-
samhetstillstånd i en annan EES-stat eller i 
ett tredjeland, då dessa bedriver reglerad 
verksamhet i Storbritannien.  

Företag som innehar finansiella instrument 
som tillhör kunder (safe custody assets) ska 
vidta tillräckliga åtgärder för att skydda kun-
dernas äganderätt i synnerhet för den händel-
se att företaget blir insolvent och för att för-
hindra att kundens finansiella instrument inte 
används för företagets egen räkning, utan att 
kunden uttryckligen har gett sitt samtycke. 
Dessutom ska ett företag som innehar pen-
ningmedel som tillhör kunder (client money) 
vidta tillräckliga åtgärder för att trygga kun-
dernas rättigheter och förhindra att kundmed-
len används för företagets egen räkning. 

Enligt avsnittet om tillsyn i FSA:s manual 
(FSA Supervision Manual, SUP) ska en revi-
sor varje år rapportera till FSA huvuvida fö-
retaget har iakttagit bestämmelserna om 
skyddande av kunders finansiella instrument 
och penningmedel samt vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att iaktta bestämmelserna. Dess-
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utom ska revisorn rapportera huruvida före-
taget har iakttagit bestämmelserna om säker-
heter (collateral) samt vidtagit tillräckliga 
åtgärder i syfte att iaktta bestämmelserna. 

 
Lagen om handel med finansiella instrument 

 
Tillstånd för bedrivande av fondbörs- och de-
rivatbörsverksamhet 

I Finland krävs tillstånd för bedrivande av 
fond- och derivatbörsverksamhet. Förutsätt-
ningarna för börsverksamhet har på ett hel-
täckande sätt harmoniserats inom Europeiska 
unionen genom att direktivet om marknader 
för finansiella instrument har genomförts na-
tionellt. En fondbörs som auktoriserats inom 
Europeiska unionen får tillhandahålla tjänster 

i Finland efter att den behöriga myndigheten 
i den stat som auktoriserat börsen har gjort en 
anmälan till Finansinspektionen. En fondbörs 
som fått auktorisation i en stat utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet behö-
ver Finansinspektionens tillstånd för att vär-
depappersförmedlare och andra direkt ska 
kunna delta i handeln på denna börs. I Fin-
land utgår myndigheterna från en s.k. delad 
behörighetsmodell när det gäller att bevilja 
och övervaka börstillstånd. Börstillstånd be-
viljas av finansministeriet medan Finansin-
spektionen övervakars börsverksamheten.  

Den finska modellen med delad myndig-
hetsbehörighet motsvarar också praxis i vissa 
andra medlemsstater. 
 

 
Stat Fondbörs (en börs 

från varje stat) 
Tillståndsmyndighet Tillståndsmyndighet 

Finland NASDAQ OMX finansministeriet Finansinspektionen 
Sverige NASDAQ OMX Finansinspektionen, 

som är en organisation 
under Finansdeparte-
mentet och verkar un-
der dess politiska styr-
ning 

Finansinspektionen 

Danmark NASDAQ OMX Finanstilsynet, som är 
en del av Näringsmi-
nisteriet 

Finanstilsynet 

Stor-
britannien 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

Financial Services 
Authority (FSA). Fi-
nansministeriet har 
rätt att bestämma de 
villkor som ett inve-
sterings- eller clear-
inginstitut som aukto-
riserats av FSA fortlö-
pande ska uppfylla för 
att bibehålla sin status 
som auktoriserat insti-
tut 

FSA 

Frankrike EURONEXT S.A. finansministern på re-
kommendation av fi-
nansmarknadsmyn-
digheten 

finansmarknadsmyn-
digheten, L’Autorité des 
marchés financiers (AMF) 

Tyskland DEUTSCHE BÖR-
SE GROUP 

delstatens tillsyns-
myndighet   

delstatens  tillsynsmyndig-
het, Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 

 
Tabell 3: Myndighetsbehörighet 
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Enligt OECD-IOSCO-rapporten Superviso-

ry framework for markets 1999 är det typiskt 
att det på vissa marknader finns en behörig 
myndighet som reglerar och övervakar vär-
depappersmarknaden, clearingorganisatio-
nerna och marknadsparterna. På andra mark-
nader har myndigheternas behörighet delats 
mellan flera myndigheter. Enligt rapporten är 
det viktigt att behörighetsdelningen är så tyd-
lig att den effektivt täcker alla marknadsele-
ment, eliminerar onödiga kostnader samt sä-
kerställer snabba och säkra åtgärder i krissi-
tuationer. 

I IMF:s globala analys av regleringen av 
värdepappersmarknaden (Strengths and We-
aknesses in Securities Market Regulation: A 
Global Analysis) konstateras att reglering 
och tillsyn av marknaden är en viktig faktor 
för en sund marknadsutveckling. IMF under-
stryker vikten av att regleringsmyndigheten 
har en klart definierad behörighet, en tillräck-

ligt självständig ställning, laglig auktoritet 
och tillräckliga resurser. 

I Finland måste en fondbörs ha regler vil-
kas minimiinnehåll är fastställt i lag. Börs-
reglerna fastställs på ansökan av finansmini-
steriet efter att ministeriet hört Finansinspek-
tionen. En internationell jämförelse visar att 
reglerna för fondbörser i många länder fast-
ställs av en myndighet som motsvarar Fi-
nansinspektionen. I Finland har det ansetts 
att reglerna för fondbörsverksamhet bör fast-
ställas av en myndighet för att det på förhand 
ska kunna säkerställas att de är förenliga med 
lagstiftningen och för att sålunda främja för-
troendet för marknaden. Exempelvis i Sveri-
ge och Danmark sänder fondbörsen på för-
hand ändringar i reglerna till myndigheten 
för kännedom. Till åtskillnad från förfarandet 
i Finland godkänns de sålunda inte i en ad-
ministrativ process. 

 
Stat Myndighet som fastställer eller underrät-

tas om reglerna 
Finland finansministeriet 
Sverige Finansinspektionen 
Danmark Finanstilsynet 
Storbritannien Financial Services Authority 
 
Tabell 4: Myndighet som fastställer börsreglerna 
 
Det förfarande för fastställelse av regler 

som tillämpas i Finland har kritiserats i syn-
nerhet för att det är mera tungrott än i Sveri-
ge och Danmark, där finanstillsynsmyndig-
heterna endast behandlar regeländringar och 
också dessa i efterhand. De nämnda myndig-
heterna antingen hör till ett departement eller 
står under dess politiska ledning. Exempelvis 
i Sverige bereder Finansinspektionen lag-
stiftningen inom området och säkerställer 
därmed att det allmännas intressen tillgodo-
ses. I Finland verkar Finansinspektionen i 
anslutning till Finlands Bank men fattar en-
ligt lagen självständiga beslut utan politisk 
styrning. Finansinspektionens självständiga 
ställning stämmer överens med de internatio-
nella rekommendationerna. När det gäller 
behörigheten är de nordiska tillsynsmyndig-
heterna sålunda inte jämförbara sinsemellan.  

 

Mäklarlista 
 
Enligt den gällande lagen kan en operatör 

som ordnar multilateral handel på ansökan av 
emittenten notera värdepapper på en särskild 
mäklarlista, varmed avses en s.k. alternativ 
marknadsplats i samband med att bolag börs-
noteras. En mäklarlista är en sådan multilate-
ral handelsplattform som avses i direktivet 
om marknader för finansiella instrument. Re-
gleringen är inte lika strikt som för reglerade 
marknader. 

Londonbörsens Alternative Investment 
Market (AIM), Euronexts Alternext -marknad 
och, Entry Standard som upprätthålls av 
Deutche Börse samt First North -marknaden i 
de nordiska länderna är internationella ex-
empel på alternativa marknadsplatser. Han-
deln med de mest likvida aktierna har kon-
centrerats till de multilaterala handelsplatt-
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formerna Chi-X, Turquoise och Burgundy -
marknaderna. NASDAQ OMX Stockholm 
driver marknadsplatsen First North Sweden 
medan NASDAQ OMX Helsinki driver 
marknadsplatsen First North Finland.  

Den svenska lagstiftningen om multilateral 
handel gör inte skillnad mellan mäklarlistor 
och multilaterala handelsplattformar. I Sveri-
ges lag om värdepappersmarknaden före-
skrivs om de allmänna principerna för multi-
laterala handelssystem. En multilateral han-
delsplattform ska drivas hederligt, rättvist 
och professionellt och så att allmänhetens 
förtroende för värdepappersmarknaden upp-
rätthålls. När ett värdepappersinstitut driver 
en handelsplattform ska det tillämpa princi-
perna om neutralitet, vilket innebär att insti-
tutets regler för handelsplattformen tillämpas 
på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar 
i handeln, och principerna om god genom-
lysning. Den som uppfyller kraven har rätt att 
delta i handeln på en handelsplattform. Del-
tagarna ska få snabb, samtidig och korrekt in-
formation om handeln. 

I Danmark har regleringen av multilaterala 
handelssystem indelats i en s.k. allmän del 
och i en särskild del som gäller alternativa 
marknadsplatser. Bestämmelserna i den all-
männa delen motsvarar bestämmelserna om 
multilateral handel i direktivet om marknader 
för finansiella instrument. First North Den-
mark är en alternativ marknadsplats. Värde-
papper kan tas upp till handel på en alternativ 
marknadsplats endast om emittenten ber om 
detta och om värdepapperen inte har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad i 
Danmark eller på motsvarande marknad i nå-
got annat land. Enligt den danska lagen om 
värdepappersmarknaden ska den som ordnar 
handeln upprätta regler för emittenternas in-
formationsskyldighet.  

I Storbritannien föreskrivs i tillsynsmyn-
digheten FSA:s föreskriftsamling i detalj 
bl.a. om minimiinnehållet i reglerna för mul-
tilateral handel (investment exchange). Lik-
som i Sverige ska reglerna vara minst så 
öppna och ovillkorliga som avses i direktivet 
om marknader för finansiella instrument och 
gälla förfaranden för opartisk och korrekt 
handel, objektiva grunder för effektivt utfö-
rande av order samt öppna bestämmelser om 

upptagande av finansiella instrument till 
handel samt om tillträde till marknadsplatser. 

I den tyska lagen om handel med värde-
papper föreskrivs om minimiinnehållet i reg-
lerna för multilaterala handelssystem. I reg-
lerna ska föreskrivas bl.a. om de krav som 
ställs på handelsparter, om korrekt genomfö-
rande av transaktioner, om prisbildning, om 
offentliggörande av nödvändig och ända-
målsenlig information och om finansiella in-
strument som kan tas upp till handel. Den 
som ordnar multilateral handel ska offentlig-
göra marknadspris, vilket antal finansiella in-
strument det är fråga om samt tidpunkten för 
handeln. I lagen finns särskilda bestämmelser 
också om de förpliktelser i fråga om öppen-
het som gäller för marknadsplatsoperatören 
före handeln. De krav som börslagen (Bör-
sengesetz) ställer i fråga om prisbildning och 
handelsparterna ska i tillämpliga delar till-
lämpas också på marknadsplatsoperatörer 
som ordnar multilateral handel. Bestämmel-
serna om uppköpserbjudanden (Wertpapie-
rerwerbs- und Übernahmegesetz) tillämpas 
endast på målbolag vilkas värdepapper är fö-
remål för handel på en reglerad marknad. 
Marknadsplatsen Entry Standard som drivs 
av Deutsche Börse är en alternativ mark-
nadsplats för värdepapper som inte är före-
mål för handel på reglerade marknader.  

I Frankrike regleras multilateral handel i en 
lag om ekonomi och finansiering (Code mo-
nétaire et financier). Den som ordnar handel 
ska för sin verksamhet upprätta opartiska och 
öppna regler med bl.a. objektiva kriterier för 
utförande av order och opartiska villkor för 
godkännande av handelsparter. Dessutom fö-
reskrivs i lagen t.ex. om informationsskyl-
digheten före och efter transaktioner. 

I tillsynsmyndighetens (L’Autorité des 
marchés financiers) föreskriftsamling regle-
ras särskilt minimiinnehållet i reglerna för al-
ternativa marknader. Exempelvis NYSE Al-
ternext är en alternativ marknad. Tillsyns-
myndigheten godkänner reglerna på ansökan. 
I reglerna ska med avvikelse från vad som 
gäller övriga multilaterala handelssystem fö-
reskrivas om de förfaranden som ska tilläm-
pas då någon förvärvar bestämmande infly-
tande samt om emittenternas och parternas 
tillsynsförfarande. Marknadsplatsoperatörer 
ska dagligen rapportera till tillsynsmyndighe-
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ten vilka order gällande finansiella instru-
ment som är föremål för handel som har 
kommit in från handelsparter. På alternativa 
marknader ska tillämpas tillsynsmyndighe-
tens bestämmelser om marknadsmissbruk. 
Emittenter kan enligt NYSE Alternexts reg-
ler upprätta bokslut antingen enligt den na-
tionella lagstiftningen eller enligt internatio-
nella redovisningsstandarder.  

 
Lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet samt lagen om värdepapperskon-
ton 

 
Förvarares insolvens och konkurs 

 
En allmän regel i referensländerna är att 

förvararen ska säkerställa att kundmedel för-
varas separat från egna medel. I Sverige in-
nebär förvararens skyldighet att hålla kund-
medel åtskilda från sina egna att kundmedlen 
är skyddade om förvararen går i konkurs. 
Varje kunds medel är skyddade upp till 250 
000 svenska kronor, för den händelse att för-
vararen gör sig skyldig till bedrägeri eller 
försummar att hålla kundmedel åtskilda från 
sina egna. Bestämmelsen är baserad på Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG 
om system för ersättning till investerare.  

I Danmark har investerare i det fall att för-
vararen och värdepapperscentralen blir insol-
venta rätt till värdeandelar motsvarande sin 
andel av de värdepapper som är registrerade 
på ett gemensamt konto eller ett förvalt-
ningskonto, om det inte därförinnan har upp-
kommit oklarhet om äganderätten till värde-
andelarna. En enskild investerares värdepap-
perstillgångar är genom ersättningssystemet 
skyddade upp till 20 000 euro av marknads-
värdet den dag då likvidationen inleddes. 

I Frankrike ska kontoförvaltaren enligt till-
synsmyndighetens regler förvara och förvalta 
värdeandelarna omsorgsfullt och korrekt, 
trots att ansvaret i praktiken kan begränsas 
genom avtal. Förvararen ska förvissa sig om 
att kontoförvaltarens och investerarens vär-
deandelar inte blandas ihop. I eventuella un-
derskotts- och insolvenssituationer ska inve-
sterarnas rättigheter om möjligt tryggas ge-
nom ett pro rata -förfarande. En enskild inve-
sterare får genom ersättningssystemet skydd 
för sina värdeandelar upp till 70 000 euro. 

I Tyskland har den som deponerat värde-
papper ingen direkt sakrättslig rätt till värde-
papperen i fråga. Enligt lagen anses det dock 
vara fråga om en sakrätt som ska hållas i sär 
från obligationsrättsliga krav som är förenade 
med konkursrisk. Rätten till en andel som be-
står av ett visst antal värdepapper kan avytt-
ras och pantsättas fritt, på samma sätt som ett 
värdepappersbevis som kan hanteras endast i 
ett kontosystem. Deponenten kan kräva att 
ett antal värdepapper som motsvarar hans 
andelsrätt avskiljs från ett gemensamt förvar, 
och ska då ges värdepapper av samma slag. 
Om det i ett gemensamt förvar inte finns det 
antal värdepapper som bokföringen anger, 
kan deponenten vägra ge ut värdepapper. 
Förvaringsinstitutet ansvarar för underskott 
som har uppkommit till följd av dess verk-
samhet. Om värdepapperscentralen eller för-
varingsbanken blir insolvent ingår investera-
rens tillgångar inte i konkursboet (principen 
om endast en ägare). Den rätt som tillkom-
mer förmånstagaren till värdepapper som är 
föremål för fondarrangemang är primär i för-
hållande till intressebevakarens lagliga ägan-
derätt, vilket innebär att den investerare som 
är förmånstagare har primär rätt också gent-
emot förvaringsbankens borgenärer. Till-
gångarna i fråga ingår sålunda inte i förva-
ringsbankens konkursbo. Det skydd som er-
sättningsfonden ger investeraren uppgår till 
högst 90 procent av investeringens värde och 
i varje fall till högst 20 000 euro. 

I Storbritannien ingår tillgångarna inte i 
förvararens konkursbo, utan investeraren har 
i allmänhet rätt att kräva att värdepapperen 
lämnas ut. 

 
Administrativa påföljder 

 
Finansinspektionen har rätt att påföra till-

synsobjekt och finansmarknadsaktörer admi-
nistrativa påföljder för överträdelse av lagens 
bestämmelser om finansmarknaden. De ad-
ministrativa påföljderna är ordningsavgift, 
offentlig anmärkning, offentlig varning och 
påföljdsavgift.  

Mellan medlemsstaterna förekommer bety-
dande skillnader när det gäller beloppet av de 
administrativa påföljderna. Detta kan konsta-
teras vid en jämförelse mellan den övre grän-
sen för påföljdernas penningbelopp i Finland 
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och Sverige. I fråga om de referensländer 
som tagits med i tabellen visas tillsynsmyn-
digheternas befogenheter att påföra tillsyns-

objekt, t.ex. kreditinstitut, aktörer på värde-
pappersmarknaden och försäkringsbolag, 
administrativa påföljder.  

 
Stat Övre gräns för administrativa påföljder,  

juridiska personer (€) 
Storbritannien ingen övre gräns 
Frankrike 100 000 000 € 
Sverige 5 200 000 € 
Tyskland 1 000 000 € (aktörer på värdepappersmark-

naden), 
500 000 € (kreditinstitut), 
150 000 € (försäkringsbolag) 

Finland 200 000 € 
 
Tabell 5: Övre gränser för administrativa påföljder i euro 
 
Dessutom visar Europeiska värdepappers-

tillsynskommitténs (Committee of European 
Securities Regulators), nedan CSR, under-
sökningar gällande marknadsmissbruksdirek-
tivet att samma gärning i en medlemsstat kan 

leda till administrativa påföljder och i en an-
nan medlemsstat till straffrättsliga straff. 
Myndigheterna har inte heller något enhetligt 
utbud av påföljder till sitt förfogande. 

 
 

Stat  Adminis-
trativ  
påföljd 
(missbruk 
av insider-  
informa- 
tion) 

Fängelse 
(missbruk 
av insider-  
informa- 
tion) 

Böter och 
andra 
påföljder 
(missbruk 
av insider-  
informa- 
tion) 

Adminis- 
trativ  
påföljd 
(marknads-
manipula-
tion) 

Fängelse 
(marknads- 
manipulati-
on) 

Böter och 
andra  
påföljder 
(marknads-
manipula-
tion) 

Stor- 
britannien 

obegränsad max 7 år  obegränsad obegränsad max 7 år obegränsad 

Frankrike max 1,5 

milj. €  

eller 

10*vinning 

max 2 år minst  

vinningen, 

max 1,5 

milj. €  

eller 

10*vinning 

max 1,5 

milj. €  

eller 

10*vinning 

max 2 år minst  

vinningen, 

max 1,5 

milj. €  

eller 

10*vinning 

Sverige  max 4 år -  max 4 år - 

Tyskland - max 5 år obegränsad, 

vinningen  

förverkas 

max 1 milj. € max 5 år obegränsad 

 

Finland fysisk person 

100– 

10 000 €,  

jur. person 

500– 

200 000 € 

max 4 år  samfunds-

bot max.  

850 000 €, 

konfiskation 

fysisk person 

100– 

10 000 €,  

jur. person 

500– 

200 000 

max 4 år samfunds-

bot max.  

850 000 €, 

konfiskation 

Danmark - max 4 år - - max 4 år - 

 
Tabell 6: Nivån på administrativa och straffrättsliga påföljder 
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Av jämförelsen framgår att nivåerna på 

administrativa och straffrättsliga påföljder 
varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. 
De viktigaste referensstaterna är Storbritan-
nien, Frankrike och Tyskland samt Sverige 
av de nordiska staterna. I alla de nämnda sta-
terna är påföljdssystemet märkbart strängare 

än i Finland. Med avvikelse från Finland är 
de administrativa påföljdernas belopp i 
många medlemsstater beroende av brottsvin-
ningen. I Finland har Finansinspektionen på-
fört några administrativa påföljder per år men 
än så länge inte en enda påföljdsavgift. 

 
Misstänkt miss-
bruk/år 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Missbruk av  
insiderinformation 

24 28 24 18 29 45 27 37 27 

Kursmanipulation 11 11 12 6 10 5 11 17 11 
Informations- 
skyldighet  

30 18 21 13 21 12 12 16 25 

Övriga - - 4 4 2 3 12 4 7 
Polisanmälan 6 7 5 1 3 2 5 - 3 
Ordningsavgift - - - - - - 14 - 1 
Offentlig  
anmärkning 

- - - 2 - 1 1 5 3 

Offentlig varning  - - - - - - 1 - - 
Påföljdsavgift  - - - - - - - - - 
 
Tabell 7: Finansinspektionens praxis i fråga om olika benämningar på missbruk 
 
Följande tabell visar Sveriges Finansin-

spektions praxis i fråga om vissa typer av 
missbruk. De missbruk som det här är fråga 
om är i Sverige endast straffrättsligt straffba-

ra, vilket innebär att de inte undersöks av Fi-
nansinspektionen utan av Ekobrottsmyndig-
heten. Följande siffror visar antalet anmäl-
ningar till Ekobrottsmyndigheten. 

 
Misstänkta brott/år 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Misstänkt insiderbrott 60 129 110 98 22 108 
Misstänkt otillbörlig marknadspåverkan 33 60 190 161 22 192 
Misstänkt obehörigt röjande av insider- 
information 

2 2 4 1 2 1 

Misstänkt utebliven rapportering 4 - - 2 - - 
 
Tabell 8: Sveriges Finansinspektions praxis i fråga om olika benämningar på missbruk 
 

2.3 Bedömning av nuläget 

2.3.1 Marknadsutvecklingen efter att värde-
pappersmarknadslagen stiftats  

I slutet av 1980-talet minskade den fin-
ländska finansmarknadens bankcentrering i 
och med att marknaden avreglerades. Samti-
digt ökade värdepappersmarknadens betydel-

se successivt. Under den tid marknaden var 
reglerad var bankdepositioner och statens ob-
ligationslån skattefria och samtidigt begrän-
sades räntan på bankernas utlåning genom 
reglering av medelräntan. Detta höll de ge-
nomsnittliga låneräntorna på en skälig nivå. 
Från företagens synpunkt var finansieringen i 
form av eget kapital dyr och från de huvud-
sakliga investerarnas, dvs. hushållens syn-
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punkt var skattefria depositioner det attrakti-
vaste placeringsobjektet. 

Avregleringen av räntor och kapitalrörelser 
gav en tydlig impuls till värdepappersmark-
naden, eftersom kapital som strömmade in 
från utlandet investerades också i aktier. Hel-
singfors Börs gick samma drabbades i likhet 
med hela ekonomin av recessionen i början 
av 1990-talet, då börskurserna mer än halve-
rades jämfört med nivån före recessionen.  

Värdepappersmarknadens tillväxtförutsätt-
ningar förbättrades avsevärt då ekonomin 
vände uppåt. Värdepappersmarknaden på-
verkades dels av företagens ökade finansie-
ringsbehov och dels i hög grad av att skatte-
friheten för bankdepositioner upphörde och 
framför allt av att avoir fiscal -modellen in-
fördes för företagsbeskattningen, vilket avse-
värt förbättrade förutsättningarna för finansi-
ering i form av eget kapital jämfört med fi-
nansiering i form av främmande kapital. 

Den verkliga guldåldern på aktiemarkna-
den inföll i Finland, liksom i andra länder, 
under de sista åren av 1900-talet. Till följd av 
den nya teknologin antogs det att de gamla 
ekonomiska lagbundenheterna, såsom sam-
bandet mellan inflation och produktions-
flaskhalsar, hörde till historien. Helsingfors 
Börs fick in både pengar och nya teknologi-
företag. Från slutet av år 1998 till sommaren 
2002 över tredubblades börskurserna mätt 
enligt aktieindex. Efter att bubblan spruckit 
blev fallet hårt. Till utgången av år 2002 
sjönk börskurserna till en tredjedel. 

Under det senaste decenniet har finans-
marknaden genomgått en kraftig internatio-
nalisering och därmed har också företagens 
finansieringsmöjligheter blivit mångsidigare. 
Handeln med omsättningsbara värdepapper 
kan syfta till att skaffa både kortfristig och 
långfristig finansiering. Handeln med derivat 
minskar de risker som sammanhänger med 
prisutvecklingen på värdepapper och möjlig-
heterna att utnyttja förändringar i värdepap-
perspriserna. 

Verksamheten på värdepappersmarknaden 
kan indelas i en primärmarknad och en ef-
termarknad. På primärmarknaden finansierar 
man ofta med eget kapital, i syfte att bredda 
ägarbasen. Finansiering i form av eget kapi-
tal skaffas genom emission av aktier eller 
andra andelar. Emission av obligationslån är 

en viktig form av finansiering i form av eget 
kapital. På eftermarknaden sker handeln med 
värdepapper som har emitterats på primär-
marknaden. 

Trots att praxis på värdepappersmarknaden 
har genomgått en mer eller mindre fullstän-
dig förändring under det senaste decenniet, är 
marknadens funktion fortfarande desamma. I 
Finland har kapitalmarknaden utvecklats till 
följd av den kraftiga strukturomvandlingen. 
Den teknologi- och serviceinriktade industrin 
har krävt att också kapitalmarknaden utveck-
lats. En analys visar att den kritiska punkten 
är att expandera företagsverksamheten och 
investera i internationella företag. Kapitalin-
vesterarna skaffar finansiering t.ex. av kredit-
institut, pensionsfonder, pensionsförsäk-
ringsbolag, försäkringsbolag, den offentliga 
sektorn och företag. Under den finansiella 
kriser skaffar allt flera företag finansiering på 
den internationella kapitalmarknaden. 

De tidigare isolerade och nationellt regle-
rade marknaderna är numera globala. EU-
lagstiftningen har resulterat i harmonisering 
av marknadens spelregler och i marknads-
konkurrens. Den teknologiska utvecklingen 
har på grund av den ökande konkurrensen 
lett till sänkta kostnader för förvärv och av-
yttring av värdepapper och till att investerar-
na inte längre är beroende av tid och plats. 

I Finland finns det framför allt få börsnote-
rade tillväxtföretag jämfört med de övriga 
nordiska länderna. Det har varit typiskt för 
Finland att tillväxtföretag inte börsnoteras 
utan antingen säljs till utlandet eller till kapi-
talinvesterare. Dessutom växer en stor del av 
de potentiella tillväxtföretagen inte enligt 
förväntningarna utan nöjer sig med den posi-
tion som de uppnått. Nationernas framtida 
framgångar är dock i stor utsträckning bero-
ende på de inhemska företagens tillväxt. Av 
denna anledning är det skäl att också genom 
lagstiftning försöka undanröja hinder för till-
växtföretagens kapitalanskaffning och börs-
notering. Det är då av en central betydelse att 
kostnaderna för börsnoteringen och för att 
finnas på börslistan inte är oskäligt höga i 
förhållande till nyttan och att icke-
börsnoterade företag inte genom lagstiftning-
en ges onödiga fördelar. Små och medelstora 
börsnoterade företag och företag som över-
väger att börsnotera sig bygger i stor ut-
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sträckning sin kapitalanskaffning på inhems-
ka investerare, eftersom företagen är alltför 
små och okända för att intressera utländska 
kapitalinvesterare. På grund av att de in-
hemska institutionella investerarna är få till 
antalet och på grund av de begränsningar 
som lagstiftningen ställer för investeringar är 
det viktigt att hushållens intresse för invester-
ingar i större utsträckning än för närvarande 
inriktas på aktier. Eftersom i synnerhet hus-
hållens investeringsbeteende visar en övertro 
på hemmamarknaden kommer merparten av 
de nya aktieinvesteringarna att inriktas på in-
hemska företag. Samtidigt ökar detta utbudet 
på finansiering i form av eget kapital.  

Internationella storföretag har i allmänhet 
inga problem med tillgången på främmande 
och eget kapital. Storföretagen ställer andra 
krav på värdepappersmarknaden än företag 
som överväger att börsnotera sig. Från stor-
företagens synpunkt ska värdepappersmark-
naden vara effektiv, global och opartiskt re-
glerad. Det har ingen större betydelse på vil-
ken marknadsplats aktiehandeln bedrivs, för-
utsatt att den är öppen för alla investerare.  

Finanskrisen visar emellertid att värdepap-
pers- och kapitalmarknaderna i sista hand är 
nationella, trots internationaliseringen. Av de 
aktier som det handlades med i Finland var i 
november 2011 ca 40 procent i utländsk ägo, 
medan motsvarande andel ännu i början av 
2008 var ca 60 procent. Ändringen visar att 
sådana mindre och marginella marknader 
som Finland lättare överges vid störningar på 
marknaden och under lågkonjunkturer. Detta 
faktum understryker de finländska investe-
rarnas betydelse. Före finanskrisen utgjorde 
andelen gränsöverskridande företagsförvärv i 
hela världen ca 40 procent av alla företags-
förvärv. Det är sålunda viktigt att Finland 
också i framtiden har en fungerande och ef-
fektiv värdepappersmarknad. Avsikten med 
revideringen av den inhemska lagstiftningen 
och EU-lagstiftningen är att förbättra mark-
nadens funktion. 

Den ökande regleringen av kreditinstituten 
och de hårdare reglerna kommer i fortsätt-
ningen att understryka värdepappersmarkna-
dernas roll i Europa. Den europeiska obliga-
tionsmarknadens roll för tillgången på finan-
siering har av tradition varit relativt liten 
jämfört med USA. Traditionellt har man vänt 

sig till banksektorn för att få främmande ka-
pital. De allt hårdare kapitaltäckningskraven 
på kreditinstitutet kommer att höja priset på 
finansiering och vissa tecken tyder på att fi-
nansiering i framtiden i allt större utsträck-
ning kommer att skaffas på värdepappers-
marknaden. Detta understryker behovet av en 
välfungerande värdepappersmarknad i hem-
landet. 

Det ökade intresse som aktier i finländska 
företag har väckt i utlandet har fått också ut-
ländska förmedlare att intressera sig för Fin-
land. För några år sedan hade distansmäklar-
na en marknadsandel på klart över hälften av 
alla transaktioner på Helsingfors Börs. Sam-
tidigt började antalet förmedlare öka. För 
närvarande är över 60 förmedlare verksamma 
på Helsingfors Börs och en del av dessa är 
enbart inriktade på internet- och algoritm-
handel. 

Då multilaterala handelssystem började 
verka vid sidan av börserna övergick en del 
av distansmäklarnas affärer till aktörer som 
kan erbjuda kunderna förmånligare och 
snabbare handel. Exempelvis under de två 
senaste åren har över en fjärdedel av Hel-
singfors Börs omsättning övergått till multi-
laterala handelsplattformar. 

Finlands värdepappersmarknad är starkt 
beroende av utvecklingen på utländska 
marknader. Regleringen av primärmarknader 
och marknadsplatser är redan långt harmoni-
serad inom Europeiska unionen. Internatio-
naliseringen och integrationen kommer i en 
nära framtid att öka behovet av både harmo-
nisering och effektivisering, i synnerhet när 
det gäller marknadsplatsernas verksamhet 
och clearingverksamheten. I framtiden kom-
mer effektiviseringen av marknaden sanno-
likt att förutsätta harmonisering av beskatt-
ningen inom Europeiska unionen. I och med 
att internationell flerstegsförvaltning av vär-
depapper tillåts också för finländska investe-
rare får de ett bättre konkurrensläge samtidigt 
som ägarbasen för inhemska emittenter bred-
das. Också med tanke på Eurosystemets Tar-
get2-Securities -plattform, som värdepap-
perscentralerna i olika länder år 2015 eller 
2016 börjar använda för clearing och avveck-
ling av transaktioner i centralbankspengar, är 
det för eventuella effektivitetsfördelar viktigt 
att också finländska investerares värdepapper 
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kan förvaltarregistreras och förvaras i fler-
stegssystem.  

System- och teknologilösningar har sålun-
da en stor betydelse på värdepappersmarkna-
den. Kostnadstrycket på förmedlingen, clear-
ingen och förvaringen av värdepapper leder 
till omstruktureringar som berör också Fin-
lands värdepappersmarknad. Investeringar i 
datasystem är mera betungande för små aktö-
rer som i allmänhet inte kan uppnå motsva-
rande stordriftsfördelar i sin verksamhet. Fin-
lands värdepappersmarknads framgång har i 
hög grad varit beroende av några viktiga 
börsaktier. 

I framtiden kommer investeringstjänster i 
Finland sannolikt att tillhandahållas av dels 
en grupp små och medelstora lokala eller re-
gionala aktörer och dels av flera stora inter-
nationella aktörer. I Finland finns det relativt 
få emittenter av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel och dessa är i allt större 
utsträckning, med marknadsvärdet som ut-
gångspunkt, små och medelstora bolag sett i 
ett europeiskt perspektiv. Värdepappershan-
deln kommer sannolikt att delas mellan bör-
sen och alternativa marknadsplatser och en 
betydande del av handeln kommer troligen 
att flytta till multilaterala handelsplattformar.  

Finland blir äldre och rikare. Värdepap-
persmarknaden erbjuder alternativ för lång-
tidssparande och omsättning av investerings-
produkter. Den utveckling och de innovatio-
ner som sker på finansmarknaden kan indi-
rekt påverka samhällsekonomin och den 
ekonomiska tillväxten. 

 
 

2.3.2 Bedömning av nuläget i fråga om vär-
depappersmarknadslagstiftningen 

Värdepappersmarknadslagen 
 

Lagteknisk kvalitet, tillämpningsområde och 
struktur 

 
Det gällande värdepappersmarknadslagen 

är i fråga om sitt tillämpningsområde en om-
fattande helhet som är svårbegriplig och 
splittrad till uppbyggnaden. Lagen innehåller 
ett flertal diffusa hänvisningar och dess be-
grepp, definitioner och skrivsätt är föga en-
hetliga. För att lagens tekniska kvalitet ska 

kunna förbättras måste den skrivas om i sin 
helhet. Många av de konstaterade bristerna 
kan på så sätt elimineras och syftet med total-
revideringen uppnås. 

Såväl lagens inhemska som internationella 
tillämpningsområde måste förtydligas så att i 
synnerhet internationella gränsöverskridande 
situationer blir bättre beaktade. Också till-
lämpningsområdena för lagens enskilda be-
stämmelser bör anges på ett tydligare sätt än 
för närvarande. Vidare är nödvändigt att 
klargöra hur värdepappersmarknadslagen 
förhåller sig till andra lagar, t.ex. konsument-
skyddslagen och aktiebolagslagen.  

I samband med revideringen måste också 
vissa begrepp från EU-direktiven, t.ex. be-
greppen reglerad marknad och finansiella in-
strument, användas konsekvent i värdepap-
persmarknadslagen och i lagstiftning som har 
samband med den. Till följd av den heltäck-
ande EU-harmoniseringen och de talrika di-
rekt tillämpliga förordningarna är det skäl att 
så långt som möjligt undvika rent nationella 
begrepp, för att lagstiftningens tydlighet och 
begriplighet bättre ska säkerställas. 

Det är nödvändigt att bygga upp lagstift-
ningen om värdepappersmarknaden på ett 
klarare sätt bl.a. av den anledningen att be-
stämmelser som utgör en helhet och gäller 
olika aktörer för närvarande är splittrade på 
många olika lagar. Exempelvis bestämmel-
serna om börsverksamhet och clearingverk-
samhet är nu uppdelade mellan många lagar 
liksom också bestämmelserna om tillhanda-
hållande av investeringstjänster. På basis av 
en internationell jämförelse har det konstate-
rats att beslut som gäller uppbyggnaden av 
en lag i sista hand gäller ändamålsenlighet, 
vilket innebär att man dels måste beakta att 
lagen blir tydlig och begriplig och dels också 
att strukturen blir tidsmässigt hållbar och 
flexibel med tanke på föränderliga förhållan-
den.  

Det är skäl att inom ramen för värdepap-
persmarknadslagen gruppera bestämmelser 
som gäller olika ärendetyper eller aktörer på 
ett mera logiskt sätt genom att behandla t.ex. 
prospekt och informationsskyldighet i helt 
skilda avsnitt. Det är vidare skäl att utveckla 
värdepappersmarknadslagstiftningens många 
nivåer och partiella överlappningar i en tyd-
ligare och mera konsekvent riktning. 



 RP 32/2012 rd  
  

 

51

Prospekt 
 
På grund av att prospektdirektivet genom-

fördes relativt nyligen är nivån på bestäm-
melserna om prospekt god, och har inga stör-
re brister. Bestämmelserna om prospekt har 
undergått en genomgripande harmonisering i 
EU-medlemsstaterna och de nationella mar-
ginalerna är därför relativt små. Det vore 
dock skäl att höja den undre gränsen för upp-
rättande av nationella prospekt från nuvaran-
de 100 000 euro, för att också små aktörer 
ska kunna erbjuda värdepapper utan prospekt 
då vissa förutsättningar är uppfyllda. I syfte 
att minska den administrativa bördan i an-
slutning till godkännande av prospekt är det 
dessutom skäl att i lagen föreskriva om vissa 
nationella valmöjligheter som prospektdirek-
tivet tillåter. 

 
Informationsskyldighet 

 
I den gällande värdepappersmarknadsla-

gens 2 kap. föreskrivs om emittenters och 
vissa andra aktörers informationsskyldighet 
på värdepappersmarknaden. Den detaljerade 
detaljeringen av informationsskyldigheten 
indelas på vedertaget sätt i skyldigheten att 
informera på primärmarknaden med prospekt 
samt i skyldigheten att fortlöpande och re-
gelbundet informera på eftermarknaden. Be-
stämmelserna om flaggningsskyldigheten i 
fråga om betydande ägarandelar är dessutom 
ett centralt element i öppenheten när det gäll-
er den reglerade marknaden. Bestämmelserna 
gäller huvudsakligen värdepapper som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad 
samt emittenter av sådana värdepapper. I en 
allmän bestämmelse föreskrivs dock om in-
formationsskyldigheten när det gäller emit-
tenter av värdepapper som på ansökan är fö-
remål för handel på en multilateral handels-
plattform.  

Den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. är till stor del baserat på EU-
författningar. Bestämmelserna om informa-
tionsskyldighet har ansetts fungera, med un-
dantag för vissa mindre tillfredsställande na-
tionella val av bestämmelser. Regleringen av 
emittenters regelbundna och fortlöpande in-
formationsskyldighet togs till centrala delar 
in i den gällande värdepappersmarknadslagen 

redan innan öppenhetsdirektivet och mark-
nadsmissbruksdirektivet hade genomförts. I 
samband med genomförandet av direktiven 
har det varit nödvändigt att harmonisera be-
stämmelserna så att de stämmer överens med 
EU-författningarna. 

Ändringsbehoven gäller framför allt be-
stämmelserna om kvartalsrapporter och om 
sådan bedömning av framtidsutsikterna som 
ska ges i delårsrapporterna. I båda fallen an-
ses det att bestämmelserna höjer tröskeln för 
börsnotering och ökar de administrativa 
kostnaderna samt försämrar den finländska 
marknadens konkurrenskraft. De båda natio-
nella bestämmelserna har tillkommit för att 
de varit nyttiga för investerarnas informa-
tionsbehov och för att de styrt investerarin-
formationen i en positiv riktning. 

Också flaggningsbestämmelserna anses 
vara i behov av en översyn i vissa avseenden, 
för att de bättre ska stämma överens med öp-
penhetsdirektivet och de regleringsalternativ 
som valts i de viktigaste referensländerna. 
Det är sålunda skäl att genomföra öppenhets-
direktivet i fråga om det undantag som det 
tillåter från flaggningsskyldigheten för kre-
ditinstituts och värdepappersföretags han-
delslager. Däremot är det skäl att bibehålla 
flaggningsskyldigheten när det gäller förvärv 
av finansiella instrument så att den är mera 
omfattande än öppenhetsdirektivet förutsät-
ter, eftersom betydelsen av sådana arrange-
mang har ökat också på den internationella 
värdepappersmarknaden. Om öppenhetsdi-
rektivet år 2012 ändras i enlighet med kom-
missionens förslag kommer ändringen att i 
detta avseende närma EU-regleringen till vår 
nationella lagstiftning. Det har också fram-
förts att tidfristerna för flaggningsanmälan 
och för offentliggörande av en flaggnings-
anmälan gällande målbolaget understiger de 
längsta tidsfrister som direktivet tillåter. Den 
ovan nämnda direktivändringen som kom-
missionen föreslagit innebär också att direk-
tivet förutsätter maximiharmonisering och att 
den nationella regleringen då i varje fall mås-
te omprövas. 

Vissa förpliktelser avseende öppenhet gäll-
er i fråga om transaktioner med emittentens 
egna aktier. Transaktionerna ska anmälas till 
börsen som ska offentliggöra dem på mark-
naden. Det är skäl att upphäva den nationella 
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bestämmelsen enligt vilken emittenten ska 
offentliggöra sin avsikt att börja förvärva 
egna aktier en vecka innan köpen inleds, ef-
tersom sådan information inte längre anses 
behövlig från marknadens synpunkt. Emit-
tenten ska fortfarande offentliggöra bolags-
stämmas beslut – i praktiken beslutet att be-
myndiga styrelsen – när det gäller köp och 
försäljning av egna aktier. Däremot är det 
skäl att i lagen hålla kvar bestämmelsen om 
emittentens skyldighet att anmäla transaktio-
ner med egna aktier till respektive reglerade 
marknad, som offentliggör dem på markna-
den. Från investerarnas synpunkt är informa-
tionen om emittentens aktivitet i transaktio-
ner med egna aktier relevant.  

 
Börsverksamhet och multilateral handel 

 
Den gällande värdepappersmarknadslagens 

bestämmelser om fondbörser och multilateral 
handel anses huvudsakligen vara tillräckliga 
och fungera. Det är emellertid skäl att slå 
ihop optionshandelslagens bestämmelser om 
derivatbörsverksamhet med bestämmelserna 
om fondbörsverksamhet, eftersom det i båda 
fallen är fråga om att driva en reglerad mark-
nad som avses i direktivet om handel med fi-
nansiella instrument. Samtidigt är det skäl att 
förenkla den synnerligen detaljerade re-
gleringen av derivatbörsverksamhet så att 
den bättre motsvarar direktivets mera gene-
rella reglering. Det är också skäl att se över 
bestämmelserna om avbrytande av börshan-
del så att de bättre motsvarar direktivet och 
dess målsättningar.  

På grund av kravet på jämbördiga konkur-
rensförutsättningar måste bestämmelserna 
om olika marknadsplatser vara så enhetliga 
som möjligt, vilket också är förenligt med 
målsättningarna för direktivet om marknader 
för finansiella instrument. Den nuvarande 
lagstiftningen anses dock vara tillräcklig för 
att denna målsättning ska kunna förverkligas. 
Det är också skäl att slopa det nationella be-
greppet offentlig handel och övergå till be-
greppet reglerad marknad, som används i di-
rektivet om finansiella instrument. 

Fondbörsen och värdepapperscentralen är 
synnerligen viktiga aktörer när det gäller inf-
rastrukturen för Finlands värdepappersmark-
nad. Då beredningen av lagstiftning om vär-

depappersmarknaden och tillsynen över vär-
depappersmarknaden delvis övergår till Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten och då lagstiftningen och myndig-
heternas beslut i vissa fall kan stå i konflikt 
med Finlands lagstiftning eller med den 
självreglering som iakttas i Finland, är det 
inte skäl att göra några större ändringar i den 
gällande nationella behörighetsfördelningen 
mellan myndigheterna eller i tillståndspro-
cessen och inte heller i processen för faststäl-
lelse av reglerna. Det är emellertid skäl att 
förenkla processen för fastställelse av teknis-
ka eller mindre betydande ändringar i börs-
reglerna. 

 
Clearing och förvaring av värdepapper  

 
I Finland verkar värdepapperscentralen 

som clearingorganisation. Clearingen av vär-
depapper, med andra ord avvecklingen av 
förpliktelser, är indelad på ett sådant sätt att 
värdepapper som emitterats av stora och me-
delstora emittenter i Finland fastställs hos en 
central motpart utanför Finlands gränser. En-
dast förpliktelser i samband med små emit-
tenters värdepapperstransaktioner fastställs i 
Finland. Värdepapperstransaktioner avveck-
las dock alltid i Finland. I den gällande vär-
depappersmarknadslagen föreskrivs både om 
finländska och om utländska clearingorgani-
sationers verksamhet. Lagstiftningen om ut-
ländska clearingorganisationer trädde i kraft 
1.2.2010. Avsikten är att bestämmelserna om 
clearingorganisationers verksamhet ska ses 
över i ett särskilt lagstiftningsprojekt som in-
leds senare, då Europaparlamentets och rå-
dets förordning om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister träder i 
kraft. 

Det är skäl att på ett ändamålsenligt sätt i 
lagstiftningen om clearingverksamhet sam-
manställa de bestämmelser om värdepap-
perscentralens verksamhet som ingår i vär-
depappersmarknadslagen och i lagen om 
värdeandelssystemet.  

 
Bestämmelserna om marknadsmissbruk och 
insiderregister 

 
Den gällande värdepappersmarknadslagens 

5 kap. om marknadsmissbruk är huvudsakli-
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gen baserad på genomförandet av mark-
nadsmissbruksdirektivet. Uppgifter om of-
fentliga insiderregister kan hämtas antingen 
ur emittenternas, värdepappersförmedlarnas, 
fondbörsens eller värdepapperscentralens 
egna bolagsspecifika register eller, som en 
tjänst som upprätthålls av värdepapperscen-
tralen, direkt ur värdeandelssystemet. I sam-
band med regleringen av förhållandet mellan 
emittenter och insiders är skäl att direkt gå 
över till en modell med ett centraliserat of-
fentligt insiderregister. Ett centraliserat insi-
derregister skulle göra informationen mera 
lättillgänglig, säkerställa informationens till-
förlitlighet och minska vissa bolags administ-
rativa börda. 

 
 

Offentligt insiderregister för värdepappers-
förmedlare, fondbörsen och värdepappers-
centralen 

 
Med avvikelse från bestämmelserna om 

förhållandet mellan emittenter och insiders är 
bestämmelserna om ett offentligt insiderre-
gister för värdepappersförmedlarna, fondbör-
sen och värdepapperscentralen inte baserade 
på EU-lagstiftningen, utan de är helt natio-
nella. På grund av EU-lagstiftningen gäller 
bestämmelserna inte och kan inte heller ut-
sträckas till att gälla värdepappersförmedlare 
från andra EES-stater. Lagstiftningen medför 
också kostnader för finländska marknadspar-
ter, vilket kan anses vara en konkurrensnack-
del. Av dessa skäl är ett alternativ att slopa 
bestämmelserna om ett offentligt insiderre-
gister för värdepappersförmedlare, fondbör-
sen och värdepapperscentralen. 

Den offentlighet och öppenhet som ett of-
fentligt insiderregister innebär för värdepap-
persinnehav och värdepapperstransaktioner 
har emellertid betydelse för att verksamheten 
sköts på ett behörigt sätt. För det första före-
bygger offentligheten missbruk. För det 
andra innebär den att den offentliga tillsynen 
blir effektivare, då t.ex. massmedierna ser till 
att felaktiga eller bristfälliga förfaranden 
uppdagas och kommer till allmänhetens kän-
nedom. Dessa omständigheter motiverar att 
de nuvarande bestämmelserna får kvarstå. 

På basis av tillgänglig information är det 
svårt att bedöma om det är skäl att slopa be-

stämmelserna om ett offentligt insiderregister 
för värdepappersförmedlare, fondbörsen och 
värdepapperscentralen eller inte. Det ända-
målsenligaste alternativet i en situation som 
denna är kanske att effektivera regleringen 
och tillsynen av privata transaktioner, att 
samla in mera information om de offentliga 
insiderregistrens funktion och användbarhet 
samt slutligen att överväga eventuella fortsat-
ta åtgärder. Huvudsalternativen är således att 
hålla kvar bestämmelserna om det offentliga 
insiderregistret eller, om bestämmelserna om 
privata transaktioner och Finansinspektio-
nens effektiverade tillsyn tillsammans med 
eventuella andra åtgärder räcker för att tryg-
ga efterlevnaden av bestämmelserna, att slo-
pa bestämmelserna om ett offentligt insider-
register. I detta sammanhang är det också 
möjligt att bedöma hur de handelsbegräns-
ningar som ingår i självregleringen fungerar 
och vilka möjligheter det finns att utveckla 
självregleringen. 

En sådan bedömning som avses ovan kan, 
om det finns tillräckliga erfarenheter, göras i 
samband med det nationella genomförandet 
av det nya direktiv om marknader för finan-
siella instrument som kommissionen föresla-
git. Vid beredningen av det nationella ge-
nomförandet måste man också ta ställning till 
om det nya direktivet fortfarande tillåter en 
nationell lagstiftning som innebär att in-
hemska marknadsparter försätts i en sämre 
konkurrensställning än utländska marknads-
parter. 

 
Offentliga uppköpserbjudanden och skyldig-
het att ge anbud 

 
Bestämmelserna om offentliga uppköpser-

bjudanden och skyldighet att ge anbud förny-
ades i stor utsträckning i samband med att di-
rektivet om uppköpserbjudanden genomför-
des år 2006. I samband med reformen inrät-
tades Centralhandelskammarens nämnd för 
företagsköp, som i praktiken inte har uppnått 
den ställning som planerades för den och 
som de motsvarade organ i Storbritannien 
och Sverige som ansågs vara dess förebilder. 
Bestämmelserna om uppköpserbjudanden 
anses i övrigt huvudsakligen fungera bra. 
Också investerarskyddet borde främjas i mån 
av möjlighet, t.ex. genom att ge innehavare 
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av värdepapper i målbolaget som godkänt ett 
uppköpserbjudandet rätt att återkalla sitt 
godkännande under den tid som uppköpser-
bjudandet är i kraft. 

Med avseende på de allmänna principerna 
för uppköps- och inlösningserbjudanden an-
ses de rekommendationer som getts av 
nämnden för företagsförvärv samt aktiebo-
lagslagens bestämmelser huvudsakligen vara 
tillräckliga. 

Kriterierna för agerande i samråd, defini-
tionen av personer som är jämställbara med 
aktieägare, sättet för beräkning av röstandelar 
och uppkomsten av skyldighet att ge upp-
köpserbjudande på grund av ett derivatin-
strument borde preciseras och bestämmelser-
na om skyldighet att ge uppköpserbjudande 
och om flaggningsskyldighet borde inte få 
leda till slutresultat som är oändamålsenliga 
från praktisk synpunkt. Skillnaderna mellan 
obligatoriska och frivilliga uppköpserbju-
danden, såsom bestämmande av vederlag, 
borde klarare framgå av lagen. 

Nämnden för företagsförvärv har i prakti-
ken inte uppnått den ställning som planerades 
för den och som skulle motsvara de organ i 
Storbritannien och Sverige som ansågs vara 
dess förebilder. Det har ofta föreslagits att 
uppgiftsfördelningen mellan Finansinspek-
tionen och nämnden för företagsförvärv bor-
de preciseras för att nämndens verksamhet 
därmed skulle bli livligare. Det har också 
framgått att det mellan marknadsparterna inte 
råder samförstånd om förutsättningarna för 
nämndens fortsatta verksamhet. Av denna 
anledning är det skäl att för nämnden föreslå 
en annorlunda modell enligt vilken i värde-
pappersmarknadslagen ska föreskrivas om 
börsbolags skyldighet att höra till ett organ 
som utvecklar god värdepappersmarknads-
sed, om förhållandet mellan börsreglerna och 
rekommendationen om förfaranden i sam-
band med offentliga uppköpserbjudanden 
samt om komplettering av genomförandet av 
direktivet om uppköpserbjudanden med en 
bestämmelse om styrelsens skyldighet att 
sammankalla bolagsstämman. Det sist nämn-
da förslaget är nödvändigt också för att den 
horisontella effekten av EU-domstolens be-
slutspraxis i fråga om bolagsrätt ska kunna 
beaktas. 

 

Derivathandel 
 
I optionshandelslagen och i den gällande 

värdepappersmarknadslagens 10 kap. före-
skrivs om derivathandel med standardiserade 
optioner och terminer. På grund av att op-
tionshandelslagens tillämpningsområde blivit 
mindre och på grund av lagens svårbegrip-
lighet är det skäl att överföra regleringen av 
optionsbörsverksamheten i sin helhet till en 
enda lag, i samband med regleringen av an-
nan handel. Bestämmelserna om clearing av 
derivat borde likaså flexibelt anpassas till 
marknadsutvecklingen. Regleringen borde 
inte i onödan få försvåra utnyttjandet av in-
ternationellt vedertagna marknadsstandarder. 

 
Straffrättsliga och administrativa påföljder 

 
De nuvarande brottsbenämningarna anses 

huvudsakligen fungera bra och det finns så-
lunda inget större behov att ändra dem eller 
rekvisiten. Det straffrättsliga påföljdssystem 
som gäller värdepappersmarknaden sam-
manhänger emellertid med det allmänna 
straffrättsliga påföljdssystemets stränghets-
bedömning. Regleringen kan preciseras hu-
vudsakligen genom terminologiska ändring-
ar. 

Förhållandet mellan de straffrättsliga 
straffbestämmelserna och de administrativa 
påföljderna bör förtydligas i fråga om gär-
ningar som har beröringspunkter med båda 
systemen. I många situationer kan en admi-
nistrativ påföljd anses vara tillräcklig och stå 
i rätt proportion till gärningen i fråga. Syste-
met med administrativa påföljder och dess 
beröringspunkter med samtliga aktörer på fi-
nansmarknaden måste bedömas som en hel-
het. De administrativa påföljders effektivitet 
och kostnadsnivå samt praxis i fråga om de 
administrativa påföljderna bör granskas kri-
tiskt i förhållande till den allmänna europeis-
ka utvecklingen. 

 
Skadeståndsansvar 

 
I de yttranden som inkommit om finansmi-

nisteriets projektansvarsarbetsgrupps betän-
kande (10/2005) ifrågasätts inte behovet att 
se över bestämmelserna om skadeståndsan-
svar. Med beaktande av värdepappersmark-
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nadens särdrag är det skäl att precisera och 
förtydliga parternas ansvarsförhållanden. 
Den gällande värdepappersmarknadslagens 
bestämmelse om skadeståndsansvar är den 
enda paragrafen som hållits oförändrad sedan 
värdepappersmarknadslagen stiftades. Para-
grafen är emellertid snäv till sin ordalydelse 
och lämnar mycket utrymme förtolkning, 
vilket inte är önskvärt med tanke på rättssä-
kerheten. En tydlig skadeståndsparagraf som 
baseras på vållandeansvar är också ägnad att 
förbättra investerarskyddet. Den nuvarande 
skadeståndsbestämmelsen är allmän till sin 
karaktär och innebär att många för ersätt-
ningsansvaret centrala frågor lämnas oregle-
rade och beroende av skadeståndsrättens all-
männa läror. Frågan om ersättningsansvaret 
bör redas ut med anledning av rättspraxis, 
med beaktande framför allt av högsta dom-
stolens tolkning av strafflagens 51 kap. Det 
är dessutom skäl att beakta förändringar i 
kringlagstiftningen, exempelvis den inverkan 
som de direkt förpliktande EU-
förordningarna har.  

 
Vållande och bevisbördan 

 
Av värdepappersmarknadslagens ska-

deståndsbestämmelser framgår inte att vål-
lande är en förutsättning för skadeståndsan-
svar, trots att detta uppenbarligen var avsik-
ten då lagen stiftades. För att undanröja 
oklarheter är det skäl att uttryckligen före-
skriva att vållande är en förutsättning för er-
sättningsansvar. 

I den gällande lagens 9 kap. 2 § föreskrivs 
inte heller entydigt om ledande personers 
personliga ersättningsansvar. Utgångspunk-
ten är i praktiken att ansvaret i allmänhet 
hänför sig t.ex. till ett börsbolag och inte till 
personer i dess ledning eller till de anställda. 
Bolagets och andra emittenters, aktiesäljares 
och erbjudares ansvar är inte primärt då en 
medlem eller anställd i ett förvaltningsorgan 
har orsakat skadan genom en straffbar gär-
ning eller avsiktligt. Ersättningsansvaret kan, 
när det gäller medlemmar i förvaltningsor-
gan, å andra sidan vara lindrigare i situatio-
ner där offentliggörandet eller informationen 
genom interna arrangemang inom organisa-
tionen har anförtrotts en viss person och det 
har skett ett fel eller en försummelse i sam-

band med att uppdraget utfördes. Enbart den 
omständigheten att en skada uppkommit in-
nebär inte att ledningen blir ersättningsansva-
rig. En förutsättning för att en styrelsemed-
lem eller verkställande direktören ska bli 
skadeståndsansvarig är att någon har orsakats 
skada, att skadan har orsakats i samband med 
styrelsemedlemmens eller verkställande di-
rektörens uppdrag och att skadan har orsakats 
uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Under den nuvarande lagens giltighetstid 
har bestämmelserna om börsbolag och aktie-
ägare blivit betydligt mera detaljerade än de 
var från början. Till värdepappersmarknads-
lagens viktigaste bestämmelser hör uttryckli-
gen de som gäller offentliggörande och in-
formationsskyldighet. Överträdelse av dessa 
detaljerade bestämmelser leder i praktiken 
ofta till tillämpning av omvänd bevisbörda, 
dvs. oaktsamhetspresumtionen. Oaktsam-
hetspresumtionen innebär att skadevållaren 
för att slippa ersättningsansvar måste visa att 
den har agerat omsorgsfullt. Den som påstår 
sig ha rätt till skadestånd är emellertid vanli-
gen skyldig att påvisa att det finns allmänna 
förutsättningar för ersättningsansvar, t.ex. 
vållande. Exempelvis kravet att ett börsbo-
lags ledning har agerat omsorgsfullt uppfylls 
genom business judgement rule -bevisning, 
vilket innebär att ersättningsansvar inte sena-
re uppkommer till följd av åtgärder som 
eventuellt visat sig vara förlustbringande, i 
det fall att åtgärderna har beslutats och ge-
nomförts i enlighet med god affärssed utan 
att egen vinning eftersträvats, efter tillräckli-
ga förberedelser och i den tron att åtgärden är 
förenlig med bolagets och dess aktieägares 
intressen. Förfarandet stämmer överens med 
aktiebolagslagens 1 kap. 8 § där det före-
skrivs om bolagsledningens skyldighet att 
omsorgsfullt främja bolagets intressen. Som 
jämförelse kan nämnas att det i aktiebolags-
lagens 22 kap. 1 § uttryckligen föreskrivs om 
oaktsamhetspresumtionen. 

 
Investerarskyddets utveckling 

 
Att det görs skillnad mellan små investera-

re och professionella investerare motsvarar 
den utveckling som lagstiftningen om värde-
pappersmarknaden genomgått. Exempelvis 
när investeringstjänster och investeringspro-
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dukter erbjuds varierar skyldigheten att in-
formera värdepappersföretags kunder bero-
ende på om det av värdepappersföretagets 
förteckningar framgår att det är fråga om en 
professionell kund eller inte. Dessutom har 
förbudet mot osann och vilseledande infor-
mation i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 1 § tolkats så att frågan om 
informationen är korrekt, hur omfattande den 
är och hur den framställs ska bedömas från 
den persons synpunkt som överväger att göra 
en investering, samt strängare i samband med 
marknadsföring som riktar sig till den stora 
allmänheten än i det fall att målgruppen är 
professionella eller andra sakkunniga inve-
sterare. Informationsskyldighetens innehåll 
och omfattning när det är fråga om att erbju-
da värdepapper varierar enligt lagen i olika 
situationer. Som exempel kan nämnas att 
prospekt som avser skuldinstrument skiljer 
sig från prospekt för aktierelaterade värde-
papper. Värdepapper kan erbjudas till profes-
sionella investerare och grossistmarknaden 
utan prospekt, med endast prospekt på något 
främmande språk samt utan sammanfattning. 

Enligt 1 § 1 mom. i lagen om grupptalan 
(444/2007) ska lagen inte tillämpas på tvis-
temål som gäller förfarande av en i värde-
pappersmarknadslagen avsedd värdepapper-
semittent eller givare av ett offentligt köpe-
anbud. Högsta domstolen konstaterade för 
sin den i det s.k. Kansallisanti-ärendet att det 
i brottmål som gäller t.ex. missbruk av insi-
derinformation inte finns någon målsägande. 
Skyddsobjektet är förtroendet för värdepap-
persmarknaden och inte den orätt som en en-
skild investerare anser sig ha blivit utsatt för, 
vilket innebär att investerare inte har talerätt 
(HD 2000:82). 

I rättsfall som gäller värdepappersmark-
nadslagen har det ibland gjorts skillnad mel-
lan professionella investerare och icke-
professionella investerare som ofta är småin-
vesterare i konsumentställning. Ett sådant be-
slut fattades t.ex. med anledning av aktiebo-
laget TJ Group Oyj:s aktieemission där en 
bidragande orsak till att talan som gällde 
felaktig information i ett emissionsprospekt 
ogillades var att verkställande direktören för 
kärandebolagen ansågs vara professionell in-
vesterare (Helsingfors hovrätt, 16.9.2009). 
Andra än professionella investerare har där-

emot i praktiken ingen möjlighet att få in-
formation om en emittent t.ex. genom att 
skaffa analyser eller delta i informations- och 
diskussionstillfällen som ordnas för investe-
rare. Professionella investerare har mycket 
bättre möjligheter att dra nytta av den omfat-
tande information som aktörerna på värde-
pappersmarknaden är skyldiga att ge och av 
iakttagelser som gjorts i samband med myn-
dighetstillsynen, än småinvesterare som ofta 
är i konsumentställning.  

 
 

God värdepappersmarknadssed i fråga om 
prospekt 

 
Frågan om en verksamhet bedrivs på ett 

omsorgsfullt sätt kan bedömas t.ex. i förhål-
lande till professionella krav eller förfaran-
den som allmänt används på marknaden. Ex-
empelvis när det gäller upprättande av pro-
spekt som har en central betydelse för infor-
mationsskyldigheten har det utvecklats inter-
nationellt vedertagna förfaranden i syfte att 
uppfylla de krav som i praktiken ställs på 
professionella marknadsaktörer. Sådana för-
faranden är bl.a. sådana intervjuer med led-
ningen och sådana s.k. företagsgranskningar 
(due diligence) i syfte att kontrollera innehål-
let i prospekt, som görs i samband med att 
emittenten upprättar prospekt. Vid bedöm-
ningen av oaktsamhetsgraden ska beaktas 
bl.a. om de ersättningsskyldiga i en viss situ-
ation har agerat så omsorgsfullt som deras 
ställning och uppdrag förutsätter. 

Företagsgranskningens omfattning bestäms 
i allmänhet i förhållande till arten och om-
fattningen av emittentens affärsverksamhet, 
emissionens storlek och arten av de värde-
papper som emitteras. Granskningens bety-
delse accentueras då ett bolags värdepapper 
tas upp till offentlig handel (första notering), 
då värdepapperen första gången erbjuds till 
allmänheten eller då det inte är fråga om 
emittentens utan om aktiesäljarens eller er-
bjudarens verksamhet. Granskningsbehovet 
är ett annat då ett redan börsnoterat bolag er-
bjuder värdepapper, dvs. då bolaget redan 
iakttar informationsskyldigheten som gäller 
emittenter av värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad. Dessutom 
kan granskningen vara mera generell när det 
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är fråga om en emission som representerar ett 
mindre eurobelopp eller som är relativt liten 
eller om en emission av skuldebrev, än då det 
är fråga om en emission som är stor i förhål-
lande till emittentens storlek. I vissa fall kan 
det också vara på sin plats att be en revisor 
eller en juridisk eller annan utomstående råd-
givare yttra sig innehållet i de handlingar 
som offentliggjorts av emittenten, aktiesälja-
ren eller erbjudaren. Från rättslig synpunkt 
har det betydelse att förfarandena iakttas vid 
bedömningen av det ansvar som följer av in-
formationsskyldigheten och om de som är 
ansvariga för publiceringen av prospektet har 
agerat omsorgsfullt och på ett sätt som veder-
tagen marknadspraxis förutsätter. 

Marknadspraxis i fråga om prospekt gäller 
både erbjudandehandlingar i anslutning till 
offentliga uppköpserbjudanden och prospekt 
i anslutning till aktieförsäljningar, erbjudan-
de av värdepapper och börsnoteringar. Också 
den rekommendation som Centralhandels-
kammarens nämnd för företagsförvärv har 
utfärdat om offentliga uppköpserbjudanden 
innehåller enskilda rekommendationer om 
företagsgranskning, uttryckligen om bolags-
rättsliga frågor. Vid bedömningen av det an-
svar för en erbjudandehandling som den har 
som gör ett uppköpserbjudande eller en ak-
tiesäljares eller erbjudares ansvar för ett pro-
spekt måste det beaktas att den som gör upp-
köpserbjudandet, aktiesäljaren eller erbjuda-
ren kan bli tvungen att upprätta erbjudande-
handlingen eller prospektet utan målbolagets 
eller en annan emittents medverkan eller utan 
att få tillfälle att göra en företagsgranskning 
hos målbolaget eller emittenten. De uppgifter 
som den som gör uppköpserbjudandet, aktie-
säljaren eller erbjudaren publicerar i erbju-
dandehandlingen kan vara begränsade eller 
baserade på information som målbolaget har 
gett. Den som gör uppköpserbjudandet samt 
aktiesäljaren och erbjudaren ska dock agera 
omsorgsfullt och visa att de inte har fått vissa 
uppgifter av bolaget eller om en annan emit-
tent eller att de inte rimligen kan förstå bety-
delsen av en viss uppgift i materialet från fö-
retagsgranskningen. 

Det finns inget hinder för att utveckla mot-
svarande självreglering också för andra 
marknadsparter, t.ex. för aktörer som ordnar 
emissioner. Emittentens ombud har inte ska-

deståndsrättsligt principalansvar för emitten-
tens agerande. Emittentens ombud ska om-
sorgsfullt bekanta sig med emittentens af-
färsverksamhet och risker samt hur de be-
skrivs i prospektet samt förvissa sig om att 
prospektet inte innehåller fel som ombudet 
skäligen borde upptäcka. Av denna anledning 
omfattar företagsgranskningen vanligen dels 
inspektioner och intervjuer med operativa fö-
reträdare för emittenten, såsom jurister, cen-
trala personer för affärsfunktionerna och eko-
nomiförvaltningen eller med företrädare före 
emittentens revisionssammanslutning, och 
även intervjuer med emittentens högsta led-
ning och revisor. Intervjuerna ska handla om 
emittentens affärsverksamhet och finansiella 
ställning. En tillräckligt omsorgsfull före-
tagsgranskning befriar sålunda i allmänhet 
emittentens ombud från skadeståndsansvar. 

Oaktsamhetspresumtionen enligt aktiebo-
lagslagens 22 kap. 1 §. tillämpas inte om 
skadan har orsakats enbart genom brott mot 
de allmänna principer som föreskrivs i aktie-
bolagslagens 1 kap. Tillämpning av oakt-
samhetspresumtionen skulle med beaktande 
av principernas allmänna karaktär leda till ett 
allt för strängt resultat med tanke på ersätt-
ningsansvaret. Enligt aktiebolagslagen ska 
oaktsamhetspresumtionen sålunda inte till-
lämpas när det är fråga om förfaranden som 
innebär överträdelse av principer som är av-
sedda att vara flexibla normer och som inte 
är avsedda att vara och inte heller kan defini-
eras som entydiga. Som en motsvarande all-
män bestämmelse kan betraktas också det 
förbud mot förfarande som strider mot god 
värdepappersmarknadssed som föreslås i 
värdepappersmarknadslagens 1 kap. 

Aktiebolagslagens bestämmelser om utdel-
ning av medel, t.ex. 13 kap. 10 §, begränsar 
enligt nuvarande uppfattning inte rätten till 
ersättning med stöd av värdepappersmark-
nadslagen och till inriktande av ersättnings-
ansvaret på en emittent i aktiebolagsform, 
t.ex. i en situation där aktieteckningen har 
gjorts på basis av felaktig eller bristfällig in-
formation i ett prospekt. Ett aktiebolag svarar 
till fullt belopp för skada som det orsakat. 
Ansvaret begränsas t.ex. inte till utdelnings-
bara medel, vilket med beaktande av tidigare 
praxis inte var obestridligt.  
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Skadans belopp 
 
Skadeståndets belopp ska bestämmas i var-

je enskilt fall. I praktiken betalas prisskill-
nadsersättning för skada som beror på felak-
tig information. Detta förfarande stämmer 
överens med den internationella huvudregeln 
och är i allmänhet ett balanserat sätt att fast-
ställa en skada som beror på felaktig infor-
mation. Förfarandet innebär att en investerare 
inte kan få ersättning om en sedvanlig risk 
realiseras. Ersättning för prisskillnad innebär 
dessutom att den ersättningsskyldige inte kan 
bli tvungen att betala ersättning för vilka som 
helst omfattande och innehållsmässigt speku-
lativa skador, men ger de skadelidande en 
tillräckligt klar uppfattning om skadestånds-
fordrans storlek. Prisskillnadsersättningen 
anses utgöra skillnaden mellan ett värdepap-
pers faktiska förvärvs- eller försäljningspris 
och det pris som värdepapperet skulle ha haft 
vid den tidpunkt då det förvärvades eller sål-
des, om informationsskyldigheten skulle ha 
blivit korrekt uppfylld. Om den skadelidande 
förvärvat eller avyttrat värdepapperen innan 
samma fel eller brist avslöjades ska från pris-
skillnadsersättningen dras av det belopp som 
den skadelidande på grund av felet eller bris-
ten hade vunnit genom en transaktion i mot-
satt riktning. Med skada avses inte sådan 
minskning av en investerings värde som fal-
ler inom ramen för normal investeringsrisk.  

På Finlands värdepappersmarknad kan det 
ofta vara motiverat att avvika från förfaran-
det med prisskillnadsersättning, t.ex. i en si-
tuation där prisbildningen inte har varit ef-
fektiv, på en illikvid obligationsmarknad el-
ler under exceptionella marknadsförhållan-
den. Dessutom kan framför allt små och me-
delstora börsnoterade bolags aktier ofta ha en 
svag likviditet, vilket innebär att prisskill-
nadsersättning inte alltid nödvändigtvis är en 
ändamålsenligt metod att fastställa skadans 
belopp. Enligt rättegångsbalkens (4/1734) 17 
kap. 6 § får domstolen uppskatta skadan till 
ett skäligt belopp om bevisning om beloppet 
inte alls eller endast med svårighet kan fås 
fram.  

Enligt en uppfattning som framförts i den 
juridiska litteraturen har i allmänhet endast 
sådana investerare rätt till skadestånd på 
grund av felaktig information, vilka har för-

värvat eller avyttrat värdepapper som belas-
tas av informationsfel medan felet haft rele-
vans. Att avstå från ett investeringsbeslut kan 
sålunda i princip inte betraktas som en er-
sättningsgill skada, liksom inte heller ett in-
formationsfels relevans för priset på en annan 
emittents värdepapper, om det inte är fråga 
om sådant marknadsmissbruk som avses i 12 
kap. i den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagen. Den tid under vilken ett informa-
tionsfel är relevant anses i allmänhet ha gått 
ut då det efter att informationen framförts vi-
sar sig att den är osann eller vilseledande och 
då information som kan ha väsentlig betydel-
se för en investerare utan dröjsmål har rättats 
eller kompletterats på ett tillräckligt sätt.  

 
 

Lagen om värdepappersföretag 
 
Lagen om värdepappersföretag trädde i 

kraft i början av november 2007. Det huvud-
sakliga syftet med lagen var att genomföra 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. Trots att lagen är relativt ny måste 
det göras omfattande ändringar i den till följd 
av totalrevideringen av lagstiftningen om 
värdepappersmarknaden. För det första måste 
i lagen tas in bestämmelser om tillhandahål-
lande av investeringstjänster. Detta skulle in-
nebära att till lagen från den gällande värde-
pappersmarknadslagens 4 kap. överförs be-
stämmelserna om investeringstjänster och i 
anslutning därtill också bestämmelserna i den 
gällande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
Dessutom skulle det bli nödvändigt att i la-
gen ta in bestämmelser om dess tillämpning 
på investeringstjänster som tillhandahålls av 
kreditinstitut och fondbolag. För det andra 
skulle totalrevideringen förutsätta bestäm-
melser om förvaringstjänster om tillstånds-
pliktiga investeringstjänster. För det tredje 
skulle det i överensstämmelse med ändring-
arna i kreditinstitutslagstiftningen (1357 och 
1358/2010) vara skäl att i lagen ta in be-
stämmelserna om utländska värdepappersfö-
retag. Det vore också skäl att i strukturellt 
hänseende förtydliga lagen så att lagen inde-
las i delar och kapitel och att paragraferna 
numreras kapitelvis. Det föreslås att ändring-
arna genomförs så att det stiftas en ny lag om 
investeringstjänster, vilket innebär att den 
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nuvarande lagen om värdepappersföretag och 
den nuvarande lagen om utländska värde-
pappersföretags rätt att tillhandahålla inve-
steringstjänster i Finland upphävs. 

Då lagen förnyas i sin helhet är det i mån 
av möjlighet skäl att också precisera lagen på 
basis av erfarenheterna av dess tillämpning 
samt med beaktande av ändringarna i kring-
liggande lagstiftning och utvecklingen av in-
vesterarskyddet. Det är fråga om ändringsbe-
hov som gäller t.ex. modernisering av be-
stämmelserna om tredjeländers värdepap-
persföretag, förtydligande av skadeståndsbe-
stämmelserna samt bestämmelser på lagnivå 
om behandling av kundklagomål. Det är skäl 
att i vissa avseenden också precisera be-
stämmelserna om genomförande av direkti-
vet om marknader för finansiella instrument. 

 
 

Lagen om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland 

 
Bestämmelserna om tillhandahållande av 

investeringstjänster har harmoniserats inom 
EU i anslutning till direktivet om marknader 
för finansiella instrument. Det kan sålunda 
inte längre anses finnas grunder för separat 
lagstiftning om utländska tillhandahållare av 
investeringstjänster eftersom regleringen ma-
teriellt sett i många avseenden är densamma 
för inhemska och utländska aktörer. De ma-
teriella bestämmelser som gäller utländska 
tillhandahållare av investeringstjänster kan 
sålunda tas in i lagstiftningen om inhemska 
tillhandahållare av investeringstjänster. 

 
 

Lagen om handel med standardiserade op-
tioner och terminer 

 
För närvarande bedrivs i Finland inte deri-

vatbörsverksamhet, vilket innebär att lagens 
praktiska betydelse är mycket liten. Derivat-
börsverksamhet är liktydig med en reglerad 
marknad i enlighet med direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. Lagens be-
stämmelser kan sålunda sammanslås med 
den övriga lagstiftningen om börsverksam-
het. 

 

Lagen om värdeandelssystemet 
 
I lagen om värdeandelssystemet föreskrivs 

om värdepapperscentralens verksamhet, kon-
toförande institut, registreringsfonden, över-
föring av värdepapper till värdeandelssyste-
met och förvaltarregistrering av värdepapper. 

Det är nödvändigt att förenhetliga bestäm-
melserna om värdepapperscentraler med be-
stämmelserna om börsverksamhet, bl.a. när 
det gäller organiseringen av förvaltningen.  

För närvarande finns det gränser för vilka 
typer av värdeandelar som kan överföras till 
värdeandelssystemet. För att trygga värde-
papperscentralens internationella konkurrens-
förutsättningar är det skäl att ompröva vilka 
typer av finansiella instrument som i fortsätt-
ningen kan överföras till värdeandelssyste-
met. Det är skäl att i regleringen beakta ock-
så värdepapperscentralens möjligheter att på 
initiativ av emittenten eller ägaren eller på 
värdepapperscentralens eget initiativ avföra 
värdepapper som överförts till värdeandels-
systemet. 

 
Lagen om Finansinspektionen 

 
De utredningar om finansmarknadens ad-

ministrativa påföljdssystem som gjorts inom 
EU visar att nivån på de påföljder som Fi-
nansinspektionen i Finland kan påföra i euro 
är låg i en internationell jämförelse och gäller 
endast några få typer överträdelser av be-
stämmelserna om finansmarknaden. För när-
varande kan en juridisk person i Finland på-
föras en påföljdsavgift på högst 200 000 euro 
medan maximibeloppet t.ex. i Sverige är över 
fem miljoner euro och i Frankrike 100 miljo-
ner euro. Den nuvarande regleringen är dess-
utom indelad i flera nivåer och myndigheten 
måste innan den påför en påföljd beakta ett 
stort antal kriterier i sin bedömning av frågan 
om rekvisiten är uppfyllda. 

Finansinspektionen har inte heller särskilt 
aktivt använt påföljdsförfarandet och har 
inga erfarenheter av andra påföljder än of-
fentlig anmärkning och ordningsavgift. Som 
exempel kan nämnas att bestämmelsen på-
följdsavgift som togs in i lagen redan år 
2005, fortfarande inte har tillämpats en enda 
gång. Finansinspektionen har också nästan 
uteslutande påfört administrativa påföljder 
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för förfaranden som strider mot värdepap-
persmarknadslagen. Domstolarna har ytterst 
sällan tillämpat straffbestämmelser i ärenden 
som gäller finansmarknaden, med undantag 
för strafflagens 51 kap. om värdepappers-
marknadsbrott. Det är skäl att i lagstiftningen 
och vid dess tillämpning i fortsättningen fästa 
särskilt avseende vid att öka risken för upp-
täckt och vid en aktivare användning av på-
följderna. Problemet är inte att påföljderna är 
lindriga utan snarare att de tillämpats alltför 
sällan. 

Bestämmelserna om administrativa påfölj-
der bör preciseras och påföljderna bli så 
stränga att de bättre motsvarar internationell 
praxis. De åtgärder som står till Finansin-
spektionens förfogande bör utvecklas så att 
de administrativa påföljderna blir rätt dimen-
sionerade och skäliga i förhållande till de 
gärningar som de ska tillämpas på. Genom 
utvidgade och preciserade administrativa på-
följder kan hela urvalet av påföljder komma 
till bättre användning, då påföljderna över 
hela linjen står i rätt proportion till gärning-
arna. 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Propositionen har flera sinsemellan olika 
och kompletterande syften, av vilka de vikti-
gaste är förbättring av värdepappersmark-
nadslagstiftningens tydlighet och begriplig-
het, bättre konkurrenskraft, ökad effektivitet 
och konkurrens när det gäller förvaring och 
clearing av värdepapper, minskning av börs-
noterade bolags administrativa börda, tydli-
gare bestämmelser om skadeståndsansvar, ef-
fektivering av tillsynen över värdepappers-
marknaden och det administrativa tillsynssy-
stemet samt ett mera heltäckande investerar-
skydd. 

Syftet med många av de föreslagna änd-
ringarna är att i den mån det är möjligt mins-
ka antalet nationella bestämmelser som för-
sämrar konkurrenskraften och avviker från 
bestämmelserna i de med tanke på markna-
den viktigaste EU-staterna. I propositionen 
föreslås några nationella tilläggsbestämmel-
ser som avviker från EU-lagstiftningen. 

Avsikten är att genom precisering av be-
stämmelserna om fondbörsen och multilate-
rala handelsplattformar underlätta marknads-
platsernas verksamhet i Finland, så att myn-
dighetsövervakningen och myndighetssam-
arbetets behov samtidigt beaktas i tillräcklig 
utsträckning. 

Vissa regleringsförslag syftar till att sänka 
tröskeln för börsnotering och sålunda öka bo-
lagens intresse för att börsnotera sig. För att 
göra börsnoteringen lönsam och attraktiv 
tryggas små och medelstora företags verk-
samhetsförutsättningar och tillväxtmöjlighe-
ter samt tryggas deras finansieringsmöjlighe-
ter. Förslag som syftar till att sänka tröskeln 
för börsnotering är bl.a. de som minskar 
börsnoterade bolags administrativa börda och 
innebär att ledningen inte varje år behöver 
upprätta delårsrapporter, höjning av den ned-
re gränsen för skyldigheten att upprätta pro-
spekt, samt nationell avreglering när det gäll-
er situationer där det är nödvändigt att ansö-
ka om undantagslov från skyldigheten att 
upprätta prospekt och från flaggningsskyl-
digheten. 

Förslaget att det offentliga insiderregistret 
ska överföras till Finansinspektionen minskar 
i vissa avseenden den administrativa bördan 
för små och medelstora bolag som är föremål 
för offentlig handel, vilket i sin tur inverkar 
positivt på tröskeln för börsnotering. Centra-
liseringen av det offentliga insiderregistret 
främjar dessutom investerarskyddet, eftersom 
uppgifterna om en emittents insiders och des-
sas närmaste krets samt om deras värdepap-
perstransaktioner har centraliserats till ett 
ställe där de effektivt står till allas förfogan-
de. Syftet med centraliseringen av det offent-
liga insiderregistret är också att stödja det 
allmänna förtroendet för marknaden. 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om marknadsmissbruk föreslås bli utvidgat 
till att gälla samtliga finansiella instrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller på en multilateral handelsplatt-
form i Finland. Genom förslaget förutses 
delvis de ändringar som kommer att göras i 
samband med en översyn av marknadsmiss-
bruksdirektivet.  

I kapitlet om offentliga uppköpserbjudan-
den och skyldighet att ge anbud bibehålls na-
tionella tilläggsbestämmelserna om detaljer-
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na i anbudsprocessen. Europeiska unionens 
skadeståndslagstiftning harmoniserar inte be-
stämmelserna om skadeståndets miniminivå, 
vilket innebär att värdepappersmarknadsla-
gens kapitel om skadestånd nästan i sin hel-
het består av nationella bestämmelser. 

I anslutning till de bestämmelser som syftar 
till att göra marknaden attraktiv och konkur-
renskraftig är det skäl att i lagstiftningen om 
värdepappersmarknaden också säkerställa 
investerarskydd på en tillräckligt hög nivå. 
Syftet med de bestämmelser som föreslås är 
att förbättra investerarskyddet bl.a. genom 
tydligare bestämmelser om skadeståndsskyl-
dighet, genom att ålägga dem som tillhanda-
håller investeringstjänster att höra till ett or-
gan som behandlar kundklagomål samt ge-
nom bestämmelser enligt vilka förvaring av 
finansiella instrument ska vara en tillstånds-
pliktig investeringstjänst som tillhandahålls 
av värdepappersföretag. 

En värdepappersförvarare är uttryckligen 
skyldig att förhindra att kundmedel samman-
blandas med andra kunders eller förvarares 
medel, men dessutom ska förvararen om-
sorgsfullt föra register med uppgifter om 
ägarna och bl.a. se till att informationen be-
varas. En förvarare som ordnar indirekt för-
valtning har rätt att göra anteckningar med 
sakrättsliga verkningar. Framför allt av denna 
anledning ska verksamheten vara tillstånds-
pliktig och stå under tillräcklig myndighets-
tillsyn. Dessutom måste det beaktas att kun-
derna innan förvaringsavtal ingås måste ges 
tillräcklig information om förvaringstjänster-
na och om de risker som är förenade med 
dem. 

Viktiga målsättningar enligt propositionen 
är också förbättring av myndigheternas verk-
samhetsförutsättningar och utveckling av 
samarbetet mellan myndigheterna. I proposi-
tionen ingår förslag som syftar till att främja 
en effektiv tillsyn över värdepappersmarkna-
den. Finansinspektionens administrativa på-
följder har en förebyggande effekt när det 
gäller marknadsmissbruk och överträdelser 
och dessutom ökar de förtroendet för mark-
naden och förbättrar investerarskyddet.  

Propositionen har beretts med beaktande av 
viktiga pågående EU-lagstiftningsprojekt och 
verkningarna av de författningar som projek-
ten kommer att leda till har beaktats i den na-

tionella lagstiftningen. Målet är uttryckligen 
att undvika sådana nya lösningar som sanno-
lik inte kommer att finnas med i de komman-
de EU-författningarna. Det mest ändamålsen-
liga alternativet är att i sinom tid genomföra 
merparten av EU-projekten i den reviderade 
värdepappersmarknadslagstiftningen.  

 
3.2 Alternativa sätt att genomföra revi-

deringen 

Ett alternativ att genomföra en totalrevide-
ring av värdepappersmarknadslagstiftningen 
skulle vara att inte göra någon revidering 
över huvud taget eller att göra den endast 
etappvis eller partiellt, i fråga om vissa äm-
nesområden. I så fall skulle den nuvarande 
omfattande värdepappersmarknadslagen och 
den svårbegripliga optionshandelslagen kvar-
stå och lagen om värdepappersföretag skulle 
fortfarande inte innehålla en del bestämmel-
ser om investeringstjänster. Detta skulle ock-
så betyda att t.ex. de EU-direktiv och -
förordningar och ändringar i dem som är un-
der beredning skulle genomföras nationellt i 
den gällande värdepappersmarknadslagstift-
ningen. Den gällande värdepappersmark-
nadslagen är emellertid svåröverskådlig efter 
ett flertal partiella revideringar och på grund 
av sitt omfattande tillämpningsområde, vilket 
innebär att det ökande antalet direktiv och di-
rektivändringar samt direkt tillämpliga för-
ordningar om värdepappersmarknaden samt 
det nationella genomförandet av dem ytterli-
gare skulle försämra värdepappersmarknads-
lagstiftningens tydlighet. En storskalig upp-
gradering av lagstiftningen kan sålunda göras 
endast om samtliga parallella lagar samtidigt 
tas upp till omprövning. Om lagstiftningen 
inte totalrevideras skulle detta också leda till 
att granskningen av lagstiftningen, med främ-
jandet av konkurrenskraften som utgångs-
punkt, skulle bli synnerligen bristfällig. 

Det föreslås att den information i det of-
fentliga insiderregistret som avses i värde-
pappersmarknadslagen centraliseras till ett 
register som upprätthålls av Finansinspektio-
nen. Ett alternativ skulle vara att liksom för 
närvarande föreskriva att offentliga insider-
register ska upprätthållas och förvaltas av 
emittenterna, fondbörsen, värdepapperscen-
tralen och värdepappersföretagen eller att i 
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lagen föreskriva att registret ska centraliseras 
till värdepappercentralen. Ett centraliserat 
myndighetsregister är förenligt med mark-
nadsmissbruksdirektivet, samtidigt som re-
gistrets tillgänglighet och allmänhetens för-
troende för registret förbättras. Detta alterna-
tiv skulle också innebära att ingen enskild 
marknadsaktör enligt lagen får en monopol-
ställning och att den administrativa bördan 
för att upprätthålla insiderregistret blir mind-
re för små och medelstora emittenter.  

Genom utvidgningen av tillämpningsområ-
det för bestämmelserna om marknadsmiss-
bruk till finansiella instrument, inklusive fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en multilateral handelsplattform i Fin-
land, förutses delvis den nya marknadsmiss-
bruksförordning som föreslogs år 2011. Ett 
alternativ skulle ha varit att i enlighet med 
kommissionens tredje direktiv utsträcka insi-
derpersoners närmaste krets till makar, part-
ner i registrerade parförhållanden samt till 
bolag med bestämmande inflytande, eller att 
göra detta i en mindre utsträckning än försla-
get. Då skulle emellertid olika typer av famil-
jeförhållanden alltjämt ha särbehandlats, trots 
att exempelvis en sambo lika väl som en 
make kan ha kommit över insiderinforma-
tion.  

Den föreslagna lagen om värdepapperskon-
ton innebär ett avsevärt förtydligande av det 
nuvarande, i sakrättsligt hänseende bristfälli-
ga rättsläget när det gäller värdepapper som 
inte överförts till värdeandelssystemet. För-
slaget motsvarar huvudsakligen konventio-
nen Geneva Securities Convention och det 
direktiv om värdepapperslagstiftning som be-
reds i kommissionen. Förslaget förbättrar 
också möjligheterna att som säkerhet använ-
da värdepapper som kreditinstitut har i sin 
besittning.  

Till följd av den ändring som föreslås i la-
gen om investeringstjänster kommer förva-
ringsverksamhet i fortsättningen att vara en 
tillståndspliktig investeringstjänst. Med tanke 
på investerarskyddet är det viktigt att värde-
papper förvaras på ett behörigt sätt, att det 
förs register över värdepapperen och att inve-
sterarna informeras om förvaringen. Det 
måste därför förutsättas att förvaringsverk-
samhet enligt lagen om värdepapperskonton 
kan bedrivas endast av sådana auktoriserade 

tillhandahållare av tjänster som står under 
myndighetsövervakning. 

 
3.3 Centrala förslag 

3.3.1 De viktigaste utgångspunkterna för för-
slaget 

Förbättring av värdepappersmarknadslag-
stiftningens tydlighet och begriplighet samt 
förtydligande av lagstiftningens målsättning, 
allmänna principer och tillämpningsområde 

 
Ett viktigt syfte med totalrevideringen av 

värdepappersmarknadslagstiftningen är att 
förbättra lagstiftningens begriplighet och läs-
barhet samt att eliminera de oklarheter och 
tolkningsproblem som sammanhänger med 
den nuvarande regleringen. En i tekniskt 
hänseende högklassig och fungerande lag-
stiftning har en viktig betydelse dels för 
främjande av värdepappersmarknadens kon-
kurrensförmåga och dels också för tryggande 
av en tillförlitlig verksamhet på marknaden 
samt för främjande av investerarskyddet. To-
talrevideringen har inneburit en genomgång 
av hela lagstiftningen om värdepapperssek-
torn, med undantag för lagstiftningen om 
placerings- och fastighetsfonder och skatte-
lagstiftingen. På grund av den omfattande 
lagstiftning som totalrevideringen avser före-
slås ett stort antal centrala reformer.  

Den mest betydande ändringen när det 
gäller bestämmelsernas tydlighet och begrip-
lighet är förslaget att förnya värdepappers-
marknadslagstiftningens uppbyggnad genom 
att stifta flera lagar som har snävare tillämp-
ningsområden än de nuvarande och avspeglar 
motsvarande EU-lagstiftning. Utgångspunk-
ten för reformen är en struktur som klarar en 
avsevärd ökning av antalet EU-författningar 
och som gör det möjligt att i tekniskt hänse-
ende genomföra EU-lagstiftning på ett enkla-
re sätt. Genom att indela lagstiftningen i la-
gar med mera begränsade tillämpningsområ-
den eftersträvas tydligare tillämpningsområ-
den. Det föreslås dock inte att antalet lagar 
ändras. 

Värdepappersmarknadslagen ska enligt för-
slaget delas upp i flera lagar. I en ny lag om 
handel med finansiella instrument föreskrivs 
om fondbörser, multilaterala handelsplatt-
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formar och öppenhet i aktiehandeln. I en ny 
lag om värdeandelssystem och clearingverk-
samhet föreskrivs om clearing av värdepap-
perstransaktioner. Denna lag upphäver den 
gällande lagen om värdeandelssystemet. I 
den nya lagen om investeringstjänster, som 
ska ersätta lagen om värdepappersföretag, fö-
reskrivs om förfaranden i anslutning till inve-
steringstjänstverksamhet. Till lagen om inve-
steringstjänster ska också överföras de för 
närvarande i olika lagar ingående bestäm-
melserna om värdepappersföretag och om ut-
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland. Det fö-
reslås att motsvarande separata lagar upp-
hävs.  

Enligt förslaget ska optionshandelslagen 
upphävas och bestämmelserna om derivat-
börsverksamhet sammanslås med bestäm-
melserna om sådan offentlig handel med vär-
depapper som drivs av fondbörsen, i lagen 
om handel med finansiella instrument. Be-
stämmelserna om clearing av derivattransak-
tioner ska enligt förslaget sammanslås med 
bestämmelserna om clearing av värdepap-
perstransaktioner i lagen om värdeandelssy-
stem och clearingverksamhet. Lagen om vär-
depapperskonton gäller förvaltning av värde-
papper i sakrättsligt hänseende. Vidare före-
slås ändringar i lagen om värdeandelskonton. 

Övergången till en modell med flera lagar 
innebär att sådana helheter som t.ex. tillhan-
dahållande av investeringstjänster blir lättare 
att urskilja. Fördelen med separata lagar 
kommer också till synes genom att det blir 
lättare att hålla ihop helheter i samband med 
lagändringar. Också lagarnas allmänna prin-
ciper och gemensamma bestämmelser kan på 
ett enklare sätt hanteras inom en enda lag. 
Dessutom förenklas den elektroniska an-
vändningen av författningarna. 

I den nya värdepappersmarknadslagen fö-
reslås tre centrala allmänna bestämmelser, 
dvs. en bestämmelse om förbud mot förfa-
randen som strider mot god värdepappers-
marknadssed eller är otillbörliga, en bestäm-
melse om förbud mot osann eller vilseledan-
de information och en bestämmelse om till-
handahållande av opartisk information. Des-
sa bestämmelser ingår huvudsakligen redan i 
den gällande lagen, men sammanställningen 
av bestämmelserna i lagens början samtidigt 

som de delvis görs mera heltäckande än för 
närvarande, innebär ett förtydligande av 
rättsläget.  

Ett annat i författningstekniskt hänseende 
viktigt förslag går ut på en tydligare indel-
ning av lagstiftningen i delar och kapitel. 
Den gällande värdepappersmarknadslagen är 
indelad i 12 kapitel med bestämmelser om 
området som är synnerligen omfattande och 
oenhetligt. Som en följd av det växande anta-
let bestämmelser räcker kapitelindelningen 
inte längre till. Därför föreslås att den nya 
värdepappersmarknadslagens överskådlighet 
förbättras genom att den ytterligare indelas i 
delar, genom att innehållet indelas i flera ka-
pitel, genom att i början av kapitlen tas in de-
finitioner samt genom att paragraferna förses 
med rubriker. Som exempel kan nämnas de 
allmänna definitionerna i början av 1 kap. 
och de definitioner som föreslås bli intagna i 
början av varje kapitel. Den nya värdepap-
persmarknadslagens tillämpningsområde för-
tydligas genom att i kapitlen anges tillämp-
ningsområdena för delarna eller kapitlen. I 
början av lagen tas också in en informativ 
bestämmelse om lagens internationella till-
lämpningsområde. 

Många bestämmelser som är baserade på 
EU-författningar, t.ex. om prospekt och 
flaggningsskyldighet, har skrivits om så att 
de till uppbyggnaden och skrivsättet bättre 
motsvarar de uttryck som används i EU-
författningarna. Syftet med ändringarna är att 
förbättra lagens tydlighet i förhållande till 
EU-lagstiftningen, om den nationella lag-
stiftningen har avvikit från denna, minska 
kostnaderna för tillämpningen av lagen samt 
förbättra möjligheterna att senare redigera 
lagtexten. 

I lagarna föreslås också flera andra precise-
ringar i syfte att förbättra läsbarheten och 
uppdatera dem. Förbättringar och förtyd-
liganden har gjorts delvis genom precisering-
ar i detaljmotiveringarna.  

 
Förtydligande av hierarkin inom värdepap-
persmarknadslagstiftningen  

 
Den nationella värdepappersmarknadens 

internationella konkurrenskraft är beroende 
av en klar och tydlig lagstiftning. Lagstift-
ningen får inte vara allt för belastande och 
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den får inte heller leda till onödiga kostnader. 
Ett syfte med totalrevideringen av värdepap-
persmarknadslagstiftningen är dels att förtyd-
liga regleringen från lagtillämparens syn-
punkt och dels att säkerställa sådana hierar-
kiska lösningar att också framtida EU-
författningar flexibelt kan genomföras utan 
att den nationella lagstiftningens begriplighet 
försämras. Av denna anledning föreslås att 
vissa bestämmelser som är av teknisk natur 
eller onödiga upphävs eller överförs till en 
förordning som utfärdas av finansministeriet. 
Dessutom föreslås att bestämmelser om vik-
tiga undantag och begränsningar av tillämp-
ningsområdet överförs till andra motsvarande 
delar av lagstiftningen.  

 
EU-regleringen och dess betydelse 

 
EU-regleringen av finansmarknaden och 

dess betydelse för den nationella regleringen 
har ökat kraftigt och indelats i flera nivåer, 
eftersom EU-regleringen innebär både ge-
nomförande av direktiv på flera nivåer och 
förordningar som är direkt tillämpliga i med-
lemsstaterna. De ändringar som orsakats av 
EU-författningar har lett till att också den 
gällande värdepappersmarknadslagen delvis 
blivit svåröverskådlig. 

En omständighet som understrukit re-
gleringens betydelse är att de direktiv som 
berör värdepappersmarknaden i Finland har 
genomförts nationellt i första hand genom 
lagstiftning eller kompletterande officiella 
normer, såsom finansministeriets förordning-
ar och delvis också Finansinspektionens fö-
reskrifter. En förutsättning för att genomföra 
direktiv nationellt är rättsligt bindande be-
stämmelser i lagar och förordningar eller 
administrativa föreskrifter. Innehållet i en-
skilda direktivartiklar motsvarar inte alltid 
vår nationella lagstiftningsteknik och -kultur. 
De marginella villkor som Finlands grundlag 
(731/1999) ställer begränsar användningen 
av officiella bestämmelser på lägre hierarkisk 
nivå. Utvecklingen av EU-regelverket utgör 
dock en grund för bedömning och utökande 
av sådana författningar på lägre hierarkisk 
nivå än lag, som säkerställer normernas tyd-
lighet, flexibilitet och användarvänlighet. 

Genomförandet av EU-författningar på 
lagnivå innebär riksdagsbehandling av lag-

förslag och är sålunda en arbetsdryg och 
tidskrävande process. Behovet av en snabb 
och flexibel harmonisering av den nationella 
lagstiftningen ökar i och med att tillsyns-
myndigheternas samarbete med Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten för 
att koordinera tolkningen förstärks och i och 
med att antalet EU-författningar som är av 
teknisk natur och på en lägre hierarkisk nivå 
ökar till följd av de standarder som utarbetas 
av tillsynsmyndigheterna och utfärdas som 
kommissionens förordningar eller förslag. I 
den nuvarande inhemska normeringen kan 
den hierarkiska nivån på sådan reglering av 
teknisk natur som överförs till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
vara lag, förordning eller Finansinspektio-
nens föreskrifter. Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndighetens icke-bindande 
anvisningar har däremot i första hand bety-
delse framför allt för Finansinspektionens 
verksamhet, men i praktiken också för mark-
nadsaktörerna. 

Det ökade antalet officiella bestämmelser 
och föreskrifter har inte förbättrat förutsätt-
ningarna för utveckling av näringslivets 
självreglering. Också den omständigheten att 
det växande EU-regelverket under de när-
maste åren kommer att beröra områden som 
inte tidigare harmoniserats, såsom alternativa 
fonder, indirekt förvaltning av värdepapper, 
blankning av värdepapper, OTC-
derivatmarknadens öppenhet samt värdepap-
perscentrals- och förvaringsverksamheten, 
begränsar den nationella lagstiftarens pröv-
ningsrätt, samtidigt som EU-regleringen av 
redan harmoniserade områden ytterligare 
preciseras. 

 
Finansministeriets roll 

 
Finansministeriet kan under förutsättningar 

som nämns i lag utfärda närmare bestämmel-
ser och föreskrifter om reglering av värde-
pappersmarknaden. Finansministeriet har ut-
färdat två förordningar om prospekt, förord-
ningar om emittenters regelbundna informa-
tionsskyldighet, flaggningsskyldighet, börs-
notering av värdepapper, likvida aktiemark-
nader samt innehållet i erbjudandehandling-
ar. Däremot har finansministeriet inte be-
myndigande att utfärda förordning om fort-
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löpande informationsskyldighet. Finansmini-
steriets förordningar styr också innehållet i 
Finansinspektionens föreskrifter och allmän-
na råd. 

Finansministeriet beviljar verksamhetstill-
stånd för fondbörser, värdepapperscentraler, 
clearingorganisationer och utländska clear-
ingorganisationer, återkallar verksamhetstill-
stånd, godkänner fondbörsers och värdepap-
perscentralers regler samt kan bestämma att 
deras verksamhet ska avbrytas. Börsen styr 
värdepappersmarknaden med sina regler, 
bl.a. genom att ålägga värdepappersemitten-
ter och värdepappersförmedlare skyldigheter. 
Börsen ger också i stor utsträckning anvis-
ningar som enligt lag inte behöver fastställas 
av finansministeriet. Sådana är, utöver vissa 
delar av reglerna, t.ex. fondbörsens eller vär-
depapperscentralens verkställande direktörs 
beslut. 

I samband med beredningen har det utretts 
om värdepappersmarknadslagstiftningens 
bemyndiganden, enligt vilka finansministeri-
et får utfärda förordningar och Finansinspek-
tionen föreskrifter, är tillräckligt detaljerade. 
Dessutom har det bedömts om finansministe-
riets förordningar, trots avsaknaden av moti-
veringar, är tillräckligt transparenta och tyd-
liga i förhållande till övriga myndighetsbe-
stämmelser.  

Finansministeriets roll i regleringshänseen-
de kan i princip anses fungera. Det är me-
ningen att till den nya värdepappersmark-
nadslagen överföra vissa bestämmelser från 
finansministeriets förordningar, eftersom la-
gen blir tydligare om den innehåller ett helt 
normsystem. Finansministeriets förordningar 
om prospekt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen och om vissa prospekt 
som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmark-
nadslagen och i 22 § i lagen om fastighets-
fonder är det skäl att slå ihop för att förtydli-
ga regleringen av prospekt. I finansministeri-
ets förordning om regelbunden informations-
skyldighet för värdepappersemittenter är det 
skäl att göra ändringar av teknisk natur och 
uppdateringar till följd av den senaste tidens 
marknadsutveckling. Det är skäl att göra 
närmast ändringar av teknisk natur i finans-
ministeriets förordning om innehåll och of-
fentliggörande av anbudshandlingar samt om 
ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar 

som godkänts inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (479/2006), i finansmini-
steriets förordning om regelbunden informa-
tionsskyldighet för värdepappersemittenter 
och i finansministeriets förordning om flagg-
ningsskyldighet och om uppgifter som skall 
ges i samband med anmälan om och offent-
liggörande av ägarandelar. Det är också skäl 
att göra tekniska ändringar i förordningen om 
krav för upptagande av värdepapper på börs-
listan (940/2007) och att upphäva förord-
ningen om en akties likvida marknad 
(941/2007).  

 
Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter och anvisningar 

 
Finansinspektionens behörighet att utfärda 

föreskrifter är baserad på uttryckliga be-
stämmelser i lag. Behörigheten samman-
hänger ofta med genomförande av EU-
bestämmelser av teknisk natur, exempelvis 
kommissionens direktiv. Enligt lagen om Fi-
nansinspektionen är syftet med Finansinspek-
tionens verksamhet bl.a. att främja det all-
männa förtroendet för finansmarknadens 
funktionssätt. Finansinspektionen ska bl.a. 
främja goda förfaranden på finansmarknaden 
och allmänhetens kunskaper om finansmark-
naden. Enligt 1 kap. 3 § i lagen om Finansin-
spektionen ska Finansinspektionen meddela 
behövliga föreskrifter om tillämpningen av 
lagen. Finansinspektionen publicerar en fö-
reskriftsamling som innehåller både bindande 
föreskrifter och anvisningar. 

Finansinspektionens föreskrifter och anvis-
ningar är flexibla, praktiska och täckande 
samt transparenta från aktörernas synpunkt. 
Föreskrifterna och tillämpningsdirektiven är 
till nytta i synnerhet för små aktörer. Finans-
inspektionens tolkningsrekommendationer 
har en särskild betydelse i sådana fall då det 
inte finns någon uttrycklig bestämmelse som 
motsvarar rekommendationen.  

Förhållandet mellan en bindande föreskrift 
och en avisning är inte nödvändigtvis alltid 
helt klart. Av varje textstycke i Finansinspek-
tionens föreskrifter och anvisningar framgår 
vilken normgrunden är och i vilken utsträck-
ning de är bindande. På detta sätt vill man 
åskådliggöra skillnaden mellan föreskrifter 
och anvisningar. Finansinspektionen har för 
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avsikt att omstrukturera sin föreskriftsamling 
i samband med en reform som innebär att fi-
nanssektorns föreskriftsamling slås ihop med 
försäkringssektorns. 

Det har anförts att Finansinspektionens pa-
rallella roll som både utfärdare av föreskrifter 
och tillsynsmyndighet eventuellt är motstri-
dig. Finansinspektionens heltäckande före-
skrifter och anvisningar har eventuellt också 
minskat omfattningen av branschens självre-
glering.  

Finansinspektionens reglering av värde-
pappersmarknaden innehåller ytterst få bin-
dande föreskrifter. De tekniska standarder 
och anvisningar som utfärdas av de nya eu-
ropeiska tillsynsmyndigheterna kommer san-
nolikt att ytterligare öka betydelsen av Fi-
nansinspektionens föreskriftsamling.  

 
Kommissionens delegerade befogenheter 

 
Bestämmelser om delegerade befogenheter 

inverkar på den struktur som tidigare tilläm-
pats på regleringen av finansmarknaden. In-
nan Lissabonfördraget trädde i kraft 
1.12.2009 utgjorde den nationella tillsyns-
myndighetens reglering och det europeiska 
samarbetet, dvs. den tredje nivåns icke-
bindande reglering, ett centralt element i 
harmoniseringen av EU-regleringen. I fort-
sättningen kommer de europeiska tillsyns-
myndigheterna att i större utsträckning spela 
en central roll vid beredningen av kommis-
sionens författningar. Kommissionen har de-
klarerat att den enligt vedertagen praxis fort-
sätter att höra sakkunniga som utses av med-
lemsstaterna i samband med beredningen av 
sådana författningar om finansiella tjänster 
som utfärdas med stöd av delegerade befo-
genheter.  

 
Självregleringen i Finland 

 
Med självreglering avses reglering som 

inte utförs av myndigheter och som sålunda 
inte är bindande enligt lag. Självreglering fö-
rekommer i olika former i olika länder. Sam-
reglering är en självregleringsform som in-
nebär att en myndighet enligt lag antingen 
ger ett samregleringsorgan rollen eller deltar 
i organets verksamhet. Som exempel på den 
först nämnda typen av samreglering kan 

nämnas Centralhandelskammarens nämnd 
för företagsförvärv. Arbets- och näringsmini-
steriet, finansministeriet och Finansinspek-
tionen deltar i nämndens verksamhet. I Fin-
land kan myndigheterna delta i självre-
gleringen under fria former eller också hörs 
myndigheterna, t.ex. i Värdepappersmark-
nadsföreningen. Dessutom är Finansinspek-
tionen och Konsumentverket representerade i 
Värdepappersnämnden. 

Självregleringen ökar regleringens flexibi-
litet och regleringsobjektens lojalitet samt 
säkerställer att experter på regleringsobjekten 
anlitas. Kvalitativ självreglering kräver uthål-
lighet och avsevärda resurser från aktörernas 
sida. Som exempel på risker som är förenade 
med självreglering kan nämnas avsaknaden 
av bindande normer, bristfällig sanktionering 
eller sanktionering som inte är tillräckligt 
sträng, bristande öppenhet när det gäller 
tolknings- och sanktionspraxis, ojämnare 
kvalitet än när det är fråga om myndighetsre-
glering och bristande koordinering med an-
nan reglering. 

I Finland förekommer självreglering i 
många former och av många slag. Självre-
gleringen kan på formella kriterier indelas i 
genuin avtalsbaserad självreglering som är 
bygger på avtalsfrihet och i avtalsbaserad 
samreglering samt i lagstadgad självre-
glering, dvs. samreglering som konkretiseras 
inom respektive bransch och som också 
övervakas av branschen. 

Det allt större antalet EU-författningar har 
lett till att möjligheterna till självreglering 
kringskurits. De marginella villkor som Fin-
lands grundlag ställer begränsar dessutom 
möjligheterna att använda självreglering i 
samband med att direktiven genomförs na-
tionellt. Den utveckling som sker i fråga om 
EU-regleringen utgör en grund för en aktiv 
bedömning av möjligheterna att öka självre-
gleringen och samregleringen i syfte att 
komplettera lagstiftningen och myndighets-
föreskrifterna framför allt inom icke-
harmoniserade sektorer, för att säkerställa en 
mångsidig och flexibel reglering. Finlands 
ställning som värdstat för finansiella tjänster 
kan förstärkas genom utveckling av re-
gleringen bl.a. på områden som inte har har-
moniserats genom EU-reglering. I bästa fall 
kan självregleringen t.ex. främja lokal och 
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regional verksamhet på värdepappersmark-
naden. 

Ansvarsfull självreglering av värdepap-
persmarknaden bör ha betydelse för investe-
rarskyddet, tillförlitligheten, rimligheten, ett 
jämlikt bemötande, opartiskheten, effektivi-
teten, konkurrenskraften och öppenheten. Ef-
tersom självregleringens syften är materiella 
har det konstaterats vara skäl att förstärka 
dess strukturer och att uppställa kvalitativa 
mål för självregleringen samt säkerställa att 
lagstiftningen och föreskrifter på lägre nivå 
inte utgör hinder för utveckling av självre-
gleringen. Det har i praktiken visat sig att be-
slutsrekommendationer i enskilda fall anses 
vara det allra effektivaste sättet att utveckla 
god sed. 

Centralhandelskammaren har traditionellt 
bedrivit självreglering inom det privaträttsli-
ga området samt på senare år också inom 
området för reglering av värdepappersmark-
naden, genom nämnden för företagsförvärv. 
Eftersom Centralhandelskammaren i stor ut-
sträckning stöder privaträttslig självreglering 
kan en förstärkning av nämndernas roll vid 
värdepappersmarknadens självreglering 
eventuellt stärka synergin mellan lagarna. På 
grund av att Finansinspektionen inte i egen-
skap av tillsynsmyndighet har behörighet att 
tolka aktiebolagslagen, skulle det finnas goda 
förutsättningar för utveckling av värdepap-
persmarknadens självreglering och samre-
glering, i synnerhet när det gäller frågor i 
gränszonen mellan aktiebolagslagen och vär-
depappersmarknadslagen. I samband med be-
redningen har det emellertid framkommit att 
det inte råder enighet mellan marknadspar-
terna om förutsättningarna för att nämnden 
för företagsförvärv ska fortsätta med sin 
verksamhet. Av denna anledning har för 
Centralhandelskammarens nämnd för före-
tagsförvärv utarbetats en alternativ modell 
enligt vilken värdepappersmarknadslagen ska 
preciseras med bestämmelser om börsbolags 
skyldighet att höra till ett organ som utveck-
lar god värdepappersmarknadssed, med be-
stämmelser om förhållandet mellan börsreg-
lerna och rekommendationer om förfaranden 
i samband med offentliga uppköpserbjudan-
den samt om komplettering av genomföran-
det av direktivet om uppköpserbjudanden 
med bestämmelser om målbolagets styrelses 

skyldighet att sammankalla bolagsstämman. 
Det föreslås att bestämmelserna om nämnden 
för företagsförvärv upphävs. 

Genom självreglering främjas och kan ock-
så skapas god värdepappersmarknadssed, 
även om den inte är bindande. Självre-
gleringen kan emellertid vara bindande på 
avtalsbasis. Exempelvis börsreglerna är för-
pliktande för aktörerna på börsen. Finansin-
spektionen är enligt värdepappersmarknads-
lagen skyldig att övervaka att god sed iakttas 
vid handel med värdepapper, då investerings- 
och sidotjänster erbjuds samt då värdepapper 
förvärvas och marknadsförs. Genom att in-
nebörden av begreppet god sed definieras i 
samband med självregleringen är det möjligt 
att påverka vad som i första hand avses med 
god sed. 

Avsikten med förslaget är att främja själv-
reglering som är anpassad till den inhemska 
marknadens behov, fungerar på ett tillförlit-
ligt sätt och stämmer överens med myndighe-
ternas föreskrifter samt med en fungerande 
tillsyn. Viktiga organ som producerar själv-
reglering är Centralhandelskammarens 
nämnd för företagsförvärv och Värdepap-
persnämnden. Nämnden för företagsförvärv 
har gett rekommendationer om företagsför-
värv och -regleringar. Den har på begäran 
gett utlåtanden om tolkningen av rekommen-
dationer om förfaranden som stämmer över-
ens med god värdepappersmarknadssed och 
om enskilda bolagsrättsliga frågor. Värde-
pappersnämnden ger beslutsrekommendatio-
ner i ärenden och meningsskiljaktigheter som 
gäller tillämpning av lag, myndighetsföre-
skrifter, god värdepappersmarknadssed och 
avtalsvillkor mellan företag som tillhandahål-
ler tjänster i enlighet med lagen om värde-
pappersföretag och lagen om placeringsfon-
der, i anslutning till investerings- och placer-
ingsfondstjänster och icke-professionella 
kunder. I samband med självregleringen är 
det möjligt att flexibelt beakta lagändringar 
och problem som framkommit vid tillsynen 
samt marknadens och investeringsprodukter-
nas utveckling. Å andra sidan måste det för-
utsättas att självregleringsorganen i tillräcklig 
utsträckning beaktar synpunkter på oavhäng-
ighet och kontinuitet.  

Ovan beskrivs EU-regleringen och den för-
ändringsprocess som verksamhetsmiljön i 
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övrigt genomgår samt den ständigt ökande 
myndighetsregleringen, som inte anses för-
bättra förutsättningarna för utveckling av 
näringslivets självreglering. 

 
Tillsyn över värdepappersmarknaden 

 
Finansinspektionen övervakar efterlevna-

den av värdepappersmarknadslagen, de be-
stämmelser och myndighetsföreskrifter som 
utfärdats med stöd av den samt av de regler 
som olika myndigheter har fastställt med stöd 
av värdepappersmarknadslagen. Finansin-
spektionen är också en tillståndsmyndighet 
som övervakar att tillståndsvillkor iakttas 
samt att tillsynsobjektens verksamhet är lag-
enlig. Vidare övervakar Finansinspektionen 
emission av och handel med finansiella in-
strument samt iakttagandet av bestämmelser-
na om clearing- och förvaringsverksamhet 
och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
dem.  

Finansinspektionen har rätt att bevilja un-
dantag från skyldigheter enligt den gällande 
värdepappersmarknadslagen, t.ex. från skyl-
digheter som gäller offentliga uppköpserbju-
danden och inlösningsskyldighet. Finansin-
spektionen fattar också administrativa beslut, 
t.ex. beslut att överföra godkännandet av pro-
spekt till en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 

Den gällande värdepappersmarknadslagen 
ålägger också aktörerna att ge rapporten och 
anmälningar till Finansinspektionen, transak-
tionsrapporter samt anmälningar om miss-
tänkta värdepapperstransaktioner. I egenskap 
av tillsynsmyndighet kan Finansinspektionen 
utfärda förbud, t.ex. förbjuda börsnotering el-
ler besluta att en börsnotering ska skjutas upp 
samt förena sina förbud med vite.  

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 4 kap. föreskrivs om sådana kundförhål-
landen i anslutning till värdepapperstransak-
tioner och tillhandahållare av investerings-
tjänster, som också kan vara konsumenträtts-
liga till sin natur. I den gällande värdepap-
persmarknadslagens 7 kap. 2 § föreskrivs om 
förhållandet mellan Finansinspektionen och 
konsumentmyndigheten. Om Finansinspek-
tionen märker att någon i samband med 
marknadsföring av värdepapper har förfarit 
på ett sätt som kan antas strida mot konsu-

mentskyddslagen, ska den göra anmälan om 
saken till konsumentombudsmannen.  

En effektiv tillsyn över finansmarknaden är 
ett sätt att upprätthålla en fungerande fi-
nansmarknad och förtroendet för den. En sär-
skild utmaning består i att skapa ett effektivt, 
gränsöverskridande tillsynssystem samt att 
säkerställa finländska tillsynsintressen i för-
hållande till utländska aktörer som är verk-
samma i Finland. Regleringen av tillsynen 
ska ge tillsynsmyndigheterna tillräckliga be-
fogenheter och på motsvarande sätt ålägga 
aktörerna att iaktta tillsynsmyndighetens krav 
samt ställa tillräckliga krav på öppenhet. Be-
fogenheterna ska med tanke på principen om 
förvaltningens laglighet vara noga avgränsa-
de och förenliga med proportionalitetsprinci-
pen. Tillsynsobjekten ska också ha tillgång 
till tillräckligt effektiva rättsmedel. 

Finansinspektionens nuvarande roll i tillsy-
nen anses i allmänhet fungera bra. Finansin-
spektionens roll har förstärkts i överens-
stämmelse med den internationella trenden, 
då antalet föreskrifter som den utfärdat har 
ökat i takt med antalet tillsynsobjekt. De 
mest betydande förändringarna i anslutning 
till tillsynssystemet har på senaste tid varit 
revideringen av tillsynsfunktionen i hela EU. 
Det är skäl att noga ge akt på hur inrättandet 
av Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten påverkar Finansinspektionens 
roll. 

 
Administrativa påföljder och straffpåföljder 

 
Inom Europeiska unionen gjorda utred-

ningar om finansmarknadens administrativa 
påföljdssystem visar att nivån på de påföljder 
som Finansinspektionen i Finland förfogar 
över i euro är låg i en internationell jämförel-
se och endast avser en liten grupp överträdel-
ser av bestämmelserna om finansmarknaden. 
Kommissionen har också gjort en utredning 
om de myndighetsbefogenheter och påföljder 
som medlemsstaterna förfogar över för vär-
depappers-, bank- och försäkringstillsynen. 
Kommissionen utfärdar i samband med alla 
sina lagstiftningsförslag bestämmelser i syfte 
att harmonisera dessa befogenheter och på-
följder. 

Utöver att det finns ett trovärdigt, allmänt 
godtagbart och rätt dimensionerat påföljdssy-
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stem måste tillsynen vara effektiv och risken 
för upptäckt måste vara reell. Förtroendet för 
marknaden är inte baserat på existerande be-
stämmelser utan på att bestämmelserna efter-
levs, på en effektiv tillsyn över efterlevnaden 
och på att påföljderna tillämpas tillräckligt 
effektivt. Avsikten med den föreslagna lag-
stiftningen är sålunda att Finansinspektionen 
ska använda påföljderna effektivare än för 
närvarande, inom ramen för sitt normala till-
synsarbete. I förslaget framgår detta bl.a. så 
att Finansinspektionen har en principiell 
skyldighet att utöva sina sanktionsbefogenhe-
ter i situationer där det skett överträdelser av 
bestämmelserna. Följden av att påföljderna är 
lindriga eller att de i praktiken tillämpas säl-
lan får inte vara att parter som bryter mot be-
stämmelserna får konkurrensfördel i förhål-
lande till aktörer som följer dem. Det måste 
vara också ekonomiskt lönsamt att följa be-
stämmelserna.  

I samband med beredningen har man utrett 
förutsättningarna för att förbättra påföljdssy-
stemets funktion och till denna del har lagts 
fram flera viktiga förslag. Kommissionen 
kommer att lägga fram förslag till lagstift-
ning som ställer krav på skärpning av det 
administrativa påföljdssystemet för att det i 
en internationell jämförelse ska ligga på en 
tillräckligt hög och rättvis nivå. Efter en av-
sevärd skärpning av påföljderna ska påföran-
det av påföljdsavgifter i den övre delen av 
skalan dock med tanke på rättssäkerheten ges 
i uppdrag åt en domstol, dvs. marknadsdom-
stolen. 

Administrativa påföljder som Finansin-
spektionen för närvarande förfogar över är 
ordningsavgift, offentlig anmärkning, offent-
lig varning och påföljdsavgift. Det föreslås 
att bestämmelsen om offentlig anmärkning 
slopas. Det inbördes förhållandet mellan de 
övriga administrativa påföljderna ska enligt 
förslaget ordnas så att offentlig varning blir 
den primära påföljder för överträdelse av alla 
andra än i 38 § i lagen om Finansinspektio-
nen nämnda föreskrifter och för överträdelse 
av de bestämmelser och föreskrifter som hör 
till tillämpningsområdet för påföljdsavgifter 
enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspek-
tionen. I stället för en offentlig varning eller 
en ordningsavgift kan dock i undantagsfall 
påföras en påföljdsavgift om gärningen eller 

försummelsen är särskilt klandervärd. Där-
emot ska påföljdsavgift i regel påföras för 
sådana gärningar och försummelser som 
nämns i 40 § 1 mom. I undantagsfall kan på-
följdsavgift påföras också för smärre gär-
ningar enligt vad som föreskrivs i straffla-
gens 51 kap. Förslaget innehåller särskilda 
bestämmelser med tanke på situationer där en 
administrativ påföljd kan efterges.  

I straffbestämmelserna föreslås inga större 
ändringar. I syfte att utveckla de straffrättsli-
ga bestämmelserna avviker förslaget i vissa 
avseenden från den i samband med totalrevi-
deringen av strafflagstiftningen iakttagna 
centraliseringsprincipen som förutsätter att 
bestämmelser om brott som kan leda till 
fängelsestraff överförs till strafflagen. Trots 
avsikten att konsekvent iaktta centralise-
ringsprincipen finns det utanför strafflagen 
fortfarande ett relativt stort antal kriminalise-
ringar som är förenade med fängelsestraff. 
Det har inte varit möjligt att fullt ut följa 
centraliseringsprincipen. Iakttagandet av 
principen och över huvud taget möjligheterna 
att iaktta den är beroende av hur noggrann 
regleringen är. I vissa situationer kan det vara 
ändamålsenligt att ta in en straffbestämmelse 
i en speciallag för ett visst område, om re-
gleringen är så detaljerad att en överföring av 
bestämmelsen till strafflagen skulle göra 
strafflagen onödigt tungläst. Potentiella över-
trädare av de bestämmelser som föreslås i 
samband med totalrevideringen av värdepap-
persmarknadslagen är i praktiken närmast 
sådana aktörer inom finansbranschen som 
förutsätts känna till lagarna i fråga. Av de 
skäl som nämns ovan har det ansetts möjligt 
att avvika från centraliseringsprincipen. 

 
Rättsmedel och enhetliga bestämmelser om 
överklagande 

 
Bestämmelserna om rättsmedel måste vara 

konsekventa och heltäckande för att rättssä-
kerheten ska kunna tryggas. I den gällande 
värdepappersmarknadslagens 10 kap. 3 och 3 
a § föreskrivs om överklagande av myndig-
hetsbeslut i ärenden som gäller värdepap-
persmarknaden. I värdepappersmarknadsla-
gens 10 kap. 3 § 1 mom. föreskrivs om över-
klagande av finansministeriets beslut, inklu-
sive uteblivna eller försenade beslut. I mo-
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mentet ingår också en allmän hänvisningsbe-
stämmelse om överklagande i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen. Värdepappers-
marknadslagens bestämmelser om överkla-
gande och andra rättsskyddsbestämmelser 
ändrades senast i samband med att prospekt-
direktivet genomfördes år 2006. 

Den gällande värdepappersmarknadslagen 
innehåller för närvarande ingen hänvisning 
till överklagande av Finansinspektionens be-
slut, eftersom det föreskrivs om överklagan-
de i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Det 
föreslås att i värdepappersmarknadslagen i 
samband med totalrevideringen tas in en all-
män hänvisningsbestämmelse enligt vilken 
Finansinspektionens beslut med stöd av vär-
depappersmarknadslagen kan överklagas ge-
nom besvär till Helsingfors förvaltningsdom-
stol, enligt vad som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen.  

I den gällande värdepappersmarknadslagen 
ingår ingen uttrycklig forumbestämmelse, 
vilket innebär att tvistemål som baseras på 
värdepappersmarknadslagen ska inledas en-
ligt de allmänna processrättsliga forumbe-
stämmelserna. Aktiebolag som har emitterat 
aktier som är föremål för offentlig handel har 
ofta sitt säte i Helsingfors, vilket innebär att 
tvistemål i regel behandlas i Helsingfors 
tingsrätt då sådana bolag är svarande i tvis-
temål. I Finland finns det emellertid relativt 
lite rättspraxis som har samband med värde-
pappersmarknaden och en stor del av rätts-
praxisen är brottsrelaterad. 

Enligt huvudregeln i 73 § i lagen om Fi-
nansinspektionen kan Finansinspektionens 
beslut överklagas genom besvär till Helsing-
fors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdom-
stolens beslut kan överklagas till högsta för-
valtningsdomstolen. Ett viktigt undantag från 
denna huvudregel är sådana av Finansinspek-
tionen utfärdade förbud och påföljder, som 
det föreskrivs om i 49 § i lagen om Finansin-
spektionen. Enligt bestämmelsen kan en 
tjänsteleverantör som är missnöjd med ett be-
slut föra det till marknadsdomstolen för be-
handling. Detsamma gäller sådana av Finans-
inspektionen utfärdade förbudsbeslut som 
avses i den första meningen i 7 kap. 2 § 4 
mom. i den gällande värdepappersmarknads-
lagen. Andra sådana av Finansinspektionen 
utfärdade förbudsbeslut som uttryckligen 

nämns i den gällande värdepappersmarknads-
lagens 7 kap. 2 § kan överklagas till Helsing-
fors förvaltningsdomstol, trots att de är för-
enade med kundskyddssynpunkter. 

Marknadsdomstolens beslut kan överklagas 
till högsta domstolen om denna beviljar be-
svärstillstånd. 

I den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 10 kap. 3 a § föreskrivs dessutom att 
vissa av Finansinspektionens beslut kan 
överklagas genom besvär till marknadsdom-
stolen enligt vad som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Marknadsdomstolens be-
slut som avses i denna paragraf kan överkla-
gas till högsta förvaltningsdomstolen.  

Marknadsdomstolen behandlar för närva-
rande besvärs- och andra ändringsärenden 
som gäller Finansinspektionens beslut, både i 
enlighet med förvaltningsprocesslagen och i 
enlighet med lagen om behandling av vissa 
marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).  

Det system för överklagande som beskrivs 
ovan är invecklat, tolkningsbart och besvär-
ligt att tillämpa. Av denna anledning är det 
skäl att gå över till ett enklare och från till-
lämparnas synpunkt begripligare överkla-
gandesystem. De beslut som Finansinspek-
tionen ger är förvaltningsbeslut och överkla-
gande av dessa bör sålunda vara förvaltnings-
rättsskipning. Det är i praktiken nästan omöj-
ligt att avgöra om ett beslut av Finansinspek-
tionen gäller konsumentskyddssynpunkter el-
ler inte. Det grundläggande syftet med hela 
tillsynen är nämligen att skydda kundernas 
intressen och därmed upprätthålla stabiliteten 
på finansmarknaden samt allmänhetens för-
troende för den. 

Det föreslås att överklagandet i ärenden 
som gäller värdepappersmarknaden förenhet-
ligas så att alla beslut som utfärdats av Fi-
nansinspektionen och som gäller sådana ad-
ministrativa påföljder som avses i 4 kap. i la-
gen om Finansinspektionen ska överklagas 
till marknadsdomstolen, oberoende av om de 
gäller överträdelse av bestämmelser om t.ex. 
finansiell stabilitet eller bestämmelser om 
kundskydd. Marknadsdomstolens beslut kan 
enligt förslaget överklagas till högsta förvalt-
ningsdomstolen. Detta gäller också mark-
nadsdomstolens beslut om påföljdsavgifter 
som marknadsdomstolen har påfört enligt 
framställning från Finansinspektionen. Över-
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klagande av marknadsdomstolens beslut för-
utsätter inte att högsta förvaltningsdomstolen 
har beviljat besvärstillstånd. Den omständig-
heten att högsta förvaltningsdomstolen före-
slås vara högsta instans i påföljdsärenden 
stämmer överens med den ståndpunkt som 
riksdagens grundlagsutskott intog i sitt utlå-
tande 4/2005 rd och också bl.a. med konkur-
renslagstiftningen. 

Hittills har Finansinspektionens beslut 
överklagats i ytterst få fall. Exempelvis åren 
2009 och 2010 överklagades inte ett enda be-
slut som gällde påföljder och inte heller be-
slut där marknadsdomstolen var första be-
svärsinstans. Det bedöms att situationen 
kommer att förändras uttryckligen till följd 
av den pågående revideringen av EU-
lagstiftningen om finansmarknaden. Om 
kommissionens förslag blir verklighet kom-
mer t.ex. administrativa påföljder sannolikt 
att användas i betydligt större utsträckning 
och effektivare. Dessutom kommer påfölj-
derna att bli strängare. 

Marknadsdomstolen besitter en avsevärd 
sakkunskap när det gäller finansiella och in-
ternationella frågor. Den behandlar och avgör 
överklaganden som gäller beslut bl.a. om på-
följder i konkurrensärenden och elmarknads-
ärenden. När det gäller finansmarknaden och 
konkurrensärenden uppvisar påförandet av 
påföljdsavgifter likartade drag. Det är t.ex. 
nödvändigt att bedöma hur betydande över-
trädelser det varit fråga om samt att dimen-
sionera påföljdsavgifterna i förhållande till 
storföretags omsättning. Marknadsdomsto-
lens beslut kan få en stor betydelse för det 
ifrågavarande företagets ekonomi och rykte. 
Genom att överklagandena koncentreras till 
marknadsdomstolen, som påför administrati-
va påföljder med stöd av finansmarknadslag-
stiftningen, främjas en sakkunnig behandling 
av ärendena samtidigt som en enhetlig rätts-
praxis säkerställs redan i första besvärsin-
stans. Detta är ägnat att minska behovet att 
söka ändring hos högsta förvaltningsdomsto-
len med anledning av beslut som marknads-
domstolen eller förvaltningsdomstolen har 
utfärdat i egenskap av besvärsmyndighet.  

Enligt förslaget ska andra beslut än sådana 
som Finansinspektionen utfärdat om admi-
nistrativa påföljder överklagas till Helsing-
fors förvaltningsdomstol och vidare till högs-

ta förvaltningsdomstolen. Detta förblir enligt 
lagen huvudregeln och säkerställer för sin del 
också en enhetlig rättspraxis i ärenden som 
gäller bl.a. administrativa tillstånd och ut-
övande av befogenheter. Enligt huvudregeln 
ska Finansinspektionens tillståndsbeslut och 
registreringsbeslut samt beslut bl.a. i enlighet 
med värdepappersmarknadslagen och lagen 
om handel med finansiella instrument över-
klagas till Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Huvudregeln omfattar också t.ex. alla sådana 
beslut av Finansinspektionen som gäller till-
synsbefogenheter enligt 3 kap. i lagen om Fi-
nansinspektionen och vite. Inte heller i detta 
avseende har det betydelse om beslutet gäller 
stabilitetstillsyn eller tillsyn över konsument-
skyddet.  

Revideringen innebär att förvaltningspro-
cesslagen ska tillämpas på överklagande av 
alla beslut som utfärdats av Finansinspektio-
nen och att högsta förvaltningsdomstolen all-
tid är högsta instans. Detta ska i sista hand 
trygga rättspraxisens enhetlighet när det gäll-
er överklagande av olika typer av beslut som 
utfärdats av Finansinspektionen. Reformen 
gäller inte ärenden som behandlas av tings-
rätterna, t.ex. bolagsrättsliga eller ska-
deståndsrättsliga tvistemål som har samband 
med finanssektorn, och inte heller brottmål. 
Det föreslås inte heller att tvistemål som är 
baserade på värdepappersmarknadslagen ska 
koncentreras till Helsingfors tingsrätt. Enligt 
förslaget är högsta domstolen den högsta be-
svärsinstansen i tvistemål och brottmål.  

 
Utgångspunkter för skadeståndsbestämmel-
serna 

 
De föreslagna skadeståndsbestämmelserna 

indelas i tre grupper. 
I den nya värdepappersmarknadslagen, i 

den nya lagen om handel med finansiella in-
strument, i den nya lagen om värdeandelssy-
stem och clearingverksamhet samt i den nya 
lagen om värdeandelskonton föreslås be-
stämmelser om skadeståndsansvar vid uppsåt 
och vårdslöshet. Förslagen är baserade på att 
de i lagarna nämnda aktörernas skadestånds-
ansvar inte är reglerat i EU, med undantag 
för vissa ansvarsbegränsningar. De nämnda 
aktörerna bedriver dessutom affärsverksam-
het i en internationell konkurrensmiljö. Om 
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skadeståndsansvaret avviker från EU-
regleringen kan detta framför allt gynna ut-
ländska tjänsteleverantörer och professionel-
la investerare, vilket inte är ändamålsenligt 
med tanke på att det samtidigt i syfte att 
trygga stabiliteten på finansmarknaden har 
ansetts vara politiskt viktigt att öka investe-
rarnas eget ansvar i synnerhet på obliga-
tionsmarknaden och i situationer där kredit-
institut blir insolventa. 

När det gäller personer i ledningen för före-
tag som bedriver verksamhet enligt den nya 
värdepappersmarknadslagen, i den nya lagen 
om handel med finansiella instrument, i den 
nya lagen om värdeandelssystem och clear-
ingverksamhet samt i den nya lagen om vär-
depapperskonton och när det gäller aktieäga-
re i sådana företag bestäms det personliga 
skadeståndsansvaret huvudsakligen med stöd 
av aktiebolagslagen. Arbetsgivares och ar-
betstagares skadeståndsansvar bestäms där-
emot med stöd av skadeståndslagen. 

För det andra föreslås i lagen om invester-
ingstjänster bestämmelser om skadeståndsan-
svar som huvudsakligen stämmer överens 
med oaktsamhetspresumtionen enligt kredit-
institutslagen, dvs. skadeståndsansvar som 
bl.a. innefattar oaktsamhetspresumtionen när 
det gäller personer i ledande ställning. För-
slagen är baserade på konkurrensneutralitet 
mellan värdepappersföretag och kreditinstitut 
eftersom de lagar som gäller aktörerna i fråga 
huvudsakligen är baserade på EU-direktiv. I 
lagen om investeringstjänster föreslås emel-
lertid vissa begränsningar när det gäller led-
ningens och aktieägares personliga ersätt-
ningsansvar. 

För det tredje föreslås endast ändringar av 
teknisk natur i skadeståndsbestämmelserna i 
lagen om värdeandelskonton. I högsta dom-
stolens avgörande (HD 2008:116) som gäller 
strikt skadeståndsansvar enligt lagens 30 § 
konstateras att det kontoförande institutet el-
ler dess ombud inte var strikt ansvariga gent-
emot panthavaren för skada som denne 
åsamkats av att en pantförbindelse som getts 
av en värdeandelsägare och enligt vilken 
pantsättningen av värdeandelen hade regi-
strerats på kontot, på grund av förfalskning 
var verkningslös mot pantgivaren. I motiver-
ingen till avgörandet konstateras att bestäm-
melsen är avsedd att täcka olika typer av 

skadesituationer. Ersättningsbestämmelsen 
sammanhänger till denna del med värdean-
delssystemets offentliga tillförlitlighet, som 
motsvarar det skydd som tredjeman i god tro 
åtnjuter i fråga om anteckningar eller avsak-
nad av anteckningar i lagfarts- och inteck-
ningsregister. Exempelvis en anteckning som 
en förvarare enligt lagen om värdepappers-
konton har gjort på ett värdepapperskonto 
kan inte jämställas med registreringar på vär-
deandelskonton och deras offentlighetsverk-
ningar, vilket innebär att skillnaderna i ska-
deståndsansvaret är motiverade. 

 
 

3.3.2 De viktigaste förslagen 

Värdepappersmarknadslagen 
 
Till följd av de talrika partiella revideringar 

som gjorts i den gällande värdepappersmark-
nadslagen till följd av harmoniseringen av 
EU-lagstiftningen har antalet bestämmelser i 
lagen ökat och dess tillämpningsområde har 
utvidgats, samtidigt som tillämpningsområ-
det har diversifierats beroende på reglerings-
objekten. Av denna anledning och på grund 
av det stora antalet paragrafhänvisningar har 
lagens tillämpningsområde blivit svåröver-
skådligt. I syfte att förbättra värdepappers-
marknadslagens och de med den nära sam-
manhängande parallella lagarnas begriplighet 
och läsbarhet föreslås en omstrukturering av 
hela värdepappersmarknadslagstiftningen 
genom övergång till en modell som bygger 
på flera lagar. Det föreslås att en del av den 
gällande värdepappersmarknadslagens be-
stämmelser delas mellan den nya lagen om 
handel med finansiella instrument, den nya 
lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet och den nya lagen om invester-
ingstjänster. Uppdelningen av värdepap-
persmarknadslagen på detta sätt leder till att 
den nya värdepappersmarknadslagens till-
lämpningsområde blir mindre i och med att 
flera ärendehelheter överförs till andra lagar. 

Genom den nya värdepappersmarknadsla-
gen upphävs den gällande värdepappers-
marknadslagen och en del av dess paragrafer 
överförs till den värdepappersmarknadslagen. 
Den nya värdepappersmarknadslagen indelas 
i delar och delarna i kapitel. Till lagen fogas 
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gemensamma definitioner och kapiteldefini-
tioner och paragraferna förses med rubriker.  

Den nya värdepappersmarknadslagen be-
står av sex delar som i sin tur delas in i kapi-
tel. I del I finns allmänna bestämmelser som 
är gemensamma för hela lagen samt defini-
tioner. På grund av det stora antalet paragra-
fer som gäller prospekt föreslås att dessa tas 
in i del II. Kapitlen och paragraferna om vär-
depappersemittenters informationsskyldighet, 
både fortlöpande och regelbunden informa-
tionsskyldighet, sammanställs i del III, som 
också innehåller bestämmelser om ägandets 
offentlighet, dvs. om flaggning. I lagens del 
IV föreskrivs om offentliga uppköpserbju-
danden och skyldighet att lämna erbjudanden 
i fråga om aktier som är föremål för handel 
på en reglerad marknad i Finland. I den nya 
värdepappersmarknadslagens del V föreslås 
allmänna och särskilda bestämmelser om 
marknadsmissbruk samt kapitel om offentli-
ga och företagsspecifika insiderregister. I del 
VI tas in för hela värdepappersmarknadsla-
gen gemensamma paragrafer om tillsynsbe-
fogenheter, skadestånd, överklagande och på-
följder.  

Vissa bestämmelser överförs till den nya 
värdepappersmarknadslagen från finansmini-
steriets förordningar om prospekt som avses i 
2 kap. i värdepappersmarknadslagen, om in-
nehåll och offentliggörande av anbudshand-
lingar samt om ömsesidigt erkännande av 
anbudshandlingar som godkänts inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
flaggningsskyldighet och om uppgifter som 
skall ges i samband med anmälan om och of-
fentliggörandet av ägarandelar. Från den 
först nämnda förordningen överförs till den 
nya värdepappersmarknadslagen bestämmel-
serna om undantag från skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds 
till allmänheten, om vissa specialfall då vär-
depapper ansöks bli upptagna till handel på 
en reglerad marknad och om undantag från 
skyldigheten att offentliggöra prospekt i 
samband med företagsköp. Genom förord-
ning av finansministeriet föreskrivs fortsätt-
ningsvis om kraven på innehållet i sådana na-
tionella prospekt som EU-bestämmelser inte 
tillämpas på. 

 

Tillämpningsområde, allmänna principer och 
definitioner 

 
Den nya värdepappersmarknadslagens till-

lämpningsområde täcker bestämmelserna om 
sättande av värdepapper i omlopp bland all-
mänheten, informationsskyldighet på värde-
pappersmarknaden, offentliga uppköpserbju-
danden, marknadsmissbruk och tillsyn över 
värdepappersmarknaden. Det föreslås att till 
värdepappersmarknadslagen fogas nya kapi-
telvisa bestämmelser om tillämpningsområ-
det. Som exempel på kapitelvisa bestämmel-
ser om tillämpningsområdet kan nämnas be-
stämmelserna om marknadsmissbruk, emit-
tenters informationsskyldighet och offentliga 
uppköpserbjudanden.  

Med allmän bestämmelse avses en be-
stämmelse som har getts en allmän utform-
ning och som ger uttryck för vissa allmänna 
principer, i motsats till en konkret bestäm-
melse som avser en uttrycklig förpliktelse el-
ler ett uttryckligt förbud. Som exempel på en 
allmän bestämmelse som ger uttryck för en 
allmän princip kan nämnas den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 1 § och 
som exempel på en konkret rättslig bestäm-
melse kan nämnas lagens 2 kap. 1 a §. En 
norm som ger uttryck för en allmän princip 
ska i enskilda fall tillämpas tillsammans med 
andra rättsregler så att en allmän princip till-
lämpas på ett enskilt fall. Principens betydel-
se och konkreta innehåll i det enskilda fallet 
beror på fakta och andra konkreta rättsregler 
som kan tillämpas på situationen. Också fi-
nansministeriets förordningar och Finansin-
spektionens föreskrifter kan innehålla kon-
kreta rättsregler. 

I 1 kap. i den nya värdepappersmarknads-
lagens del I finns lagens allmänna bestäm-
melser och i 2 kap. definitioner. Till åtskill-
nad från den gällande lagen ska de allmänna 
bestämmelserna i lagens 1 kap. tillämpas 
inom lagens hela tillämpningsområde. Till 
denna kategori av bestämmelser hör förbudet 
mot förfaranden som strider mot god värde-
pappersmarknadssed eller är otillbörliga samt 
förbudet mot osann eller vilseledande infor-
mation. Dessutom föreskrivs att investerare 
opartiskt ska ges tillräcklig information om 
omständigheter som är relevanta för värde-
papperens värde. Syftet med denna allmänna 
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bestämmelse är att förtydliga nuläget som i 
vissa avseenden är oklart, understryka be-
stämmelsens principiella natur, förbättra la-
gens begriplighet och att styra tolkningen av 
lagen. 

I den gällande värdepappersmarknadslagen 
förekommer relativt få definitioner i förhål-
lande till lagens omfattning, vilket har lett till 
ett stort antal paragrafhänvisningar och långa 
bestämmelser. Som exempel på förkortande 
definitioner kan nämnas kortformerna av de 
centrala direktivens och förordningarnas 
namn samt definitionerna av begreppen of-
fentliggörande och börsbolag. Vissa av la-
gens centrala definitioner stämmer inte i alla 
avseenden överens med EU-terminologin. 
Som exempel kan nämnas avsaknaden av de-
finitioner av begreppen finansiella instrument 
och reglerad marknad samt den knapphändi-
ga definitionen av begreppet derivat. Genom 
att begrepp som bättre stämmer överens med 
EU-terminologin har tagits i bruk underlättas 
harmoniseringen av värdepappersmarknads-
lagstiftningen och det nationella genomfö-
randet av EU-lagstiftningen. I den nya vär-
depappersmarknadslagen finns definitioner 
som delvis hänvisar till andra lagar, bl.a. de-
finitionerna av begreppen värdepapper, fi-
nansiellt instrument, emittent, företag som 
står under bestämmande inflytande och re-
glerad marknad. Många av de centrala defini-
tionerna som ansluter sig till tillämpningsom-
rådet föreskrivs det om i andra lagar än vär-
depappersmarknadslagen . Bestämmelser om 
t.ex. börs och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel finns i lagen om 
handel med finansiella instrument och be-
stämmelser om finansiella instrument finns i 
lagen om investeringstjänster. 

 
Prospekt 

 
I den gällande värdepappersmarknadslagen 

gjordes år 2005 viktiga ändringar i samband 
med att prospektdirektivet genomfördes. Då 
ändrades bestämmelserna om innehållet i 
prospekt, om skyldighet att offentliggöra 
prospekt och om godkännande av prospekt. 
Vidare föreskrevs om förfarandet för god-
kännande av prospekt och om fördelningen 
av behörigheten mellan myndigheterna inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

samt om val av säte för emission av värde-
papper. Eftersom bestämmelserna om pro-
spekt till stor del är baserade på EU-
lagstiftning innebär förslaget inga omfattande 
förändringar jämfört med nuläget. 

I lagens del II föreslås bestämmelser om 
prospekt. Viktiga ändringar ska göras genom 
det nationella genomförandet av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2010/73/EU om 
ändring av direktiv 2003/71/EG om de pro-
spekt som ska offentliggöras när värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller tas upp till han-
del och av direktiv 2004/109/EG om harmo-
nisering av insynskraven angående upplys-
ningar om emittenter vars värdepapper är 
upptagna till handel på en reglerad marknad, 
nedan direktivet om ändring av prospektdi-
rektivet. Flera i euro angivna gränsvärden i 
anslutning till tillämpningsområdet för änd-
ringsdirektivet stiger, direktivets egen defini-
tion av begreppet kvalificerad investerare 
upphävs och i direktivet hänvisas till de defi-
nitioner av begreppen professionell kund och 
godtagbar motpart som används i direktivet 
om marknader för finansiella instrument. 
Dessutom preciseras i ändringsdirektivet vis-
sa för investerarskyddet viktiga bestämmel-
ser som gäller innehållet i prospekt, t.ex. pro-
spektsammanfattningens minimiinnehåll. I 
den nya värdepappersmarknadslagen föreslås 
också bestämmelser om vissa nationella val-
möjligheter som prospektdirektivet redan nu 
tillåter. Vidare föreslås att Finansinspektio-
nen i enlighet med direktivet ska ställa färre 
villkor för undantagstillstånd, i syfte att lätta 
den administrativa börda som godkännandet 
av prospekt innebär. 

Prospektdirektivet, kommissionens pro-
spektförordning, förordningen (EG) nr 
1787/2006 samt direktivet om ändring av 
prospektdirektivet innehåller bestämmelser 
om erbjudande till allmänheten eller ansökan 
om upptagande till handel på en reglerad 
marknad av värdepapperserbjudanden som är 
värda över 5 miljoner euro. I andra situatio-
ner än sådana som regleras i prospektdirekti-
vet kan medlemsstaterna utfärda nationella 
bestämmelser om prospekt. Värdepappers-
marknadslagen har för båda typerna av pro-
spekt gemensamma bestämmelser om skyl-
digheten att offentliggöra prospekt, om förfa-
randet för godkännande av prospekt innan de 
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offentliggörs samt om grunderna för undan-
tag. 

I den nya värdepappersmarknadslagen fö-
reslås bestämmelser som i enlighet med pro-
spektdirektivet tillåter att allmännyttiga or-
ganisationer ges möjlighet att erbjuda värde-
papper till allmänheten helt eller delvis utan 
prospekt, med undantagstillstånd av Finans-
inspektionen. Detta förfarande skulle främja 
allmännyttiga organisationers medelsan-
skaffning. Om värdepapperen i fråga ansöks 
bli upptagna till handel på börsen måste pro-
spekt emellertid offentliggöras. 

Förslaget att höja den nationella undre 
gränsen för prospektfrihet från 100 000 euro 
till 1,5 miljoner euro skulle också minska de 
administrativa kostnaderna för värdepap-
perserbjudanden som uppgår till små eurobe-
lopp. Sålunda ska enligt förslaget nationella 
prospektkrav som föreskrivs i finansministe-
riets förordning gälla för erbjudanden till ett 
värde av över 1,5 miljoner euro men vilkas 
värde dock sammanlagt uppgår till högst 5 
miljoner euro och vilka inte ansöks bli upp-
tagna till handel på en reglerad marknad. Ett 
regelenligt prospekt som offentliggjorts av en 
marknadsplatsoperatör som driver en multila-
teral handelsplattform räcker sålunda alltid 
när det är fråga om erbjudanden i anslutning 
till att värdepapper ansöks bli upptagna till 
handel endast på en multilateral handelsplatt-
form. 

 
Emittentens regelbundna och fortlöpande in-
formationsskyldighet  

 
I den gällande värdepappersmarknadsla-

gens 2 kap. föreskrivs om prospekt och hu-
vudsakligen om annan informationsskyldig-
het som gäller värdepapper. Förpliktelserna 
gäller värdepappersemittenter men tillämp-
ningsområdet för bestämmelserna är de facto 
större, eftersom t.ex. bestämmelserna om 
marknadsföring av värdepapper gäller alla 
tillhandahållare av värdepapper. Öppenhets-
direktivet som gäller informationsskyldighe-
ten genomfördes i Finland år 2007 och 
marknadsmissbruksdirektivet år 2005.  

Bestämmelserna om informationsskyldig-
het ska trygga ett gott investerarskydd på 
primärmarknaden och eftermarknaden. Fin-
ländska emittenter som skaffar kapital på 

värdepappersmarknaden i Finland ska å 
andra sidan inte betungas med en onödigt 
omfattande informationsskyldighet som av-
viker från de krav som gäller på den interna-
tionella kapitalmarknaden. Dessutom ska be-
stämmelserna om informationsskyldighet 
främja marknadens öppenhet och öka förtro-
endet för marknaden. Bestämmelserna om in-
formationsskyldighet i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. uppfyller rela-
tivt väl de mål som nämns ovan. I bestäm-
melserna om fortlöpande informationsskyl-
dighet föreslås därför inga ändringar, med 
undantag för motiveringarna till lagförslagets 
6 kap. 4 § där det redogörs för hur den fort-
löpande informationsskyldigheten förhåller 
sig till missbruk av insiderinformation. Be-
stämmelserna om regelbunden informations-
skyldighet föreslås bli ändrade så att tröskel-
värdet för skyldigheten att offentliggöra 
kvartalsrapporter höjs. Dessutom föreslås att 
den nationella bestämmelsen om att i delårs-
rapporten göra en bedömning av utveckling-
en under den innevarande räkenskapsperio-
den ska slopas. Vidare föreslås vissa änd-
ringar och preciseringar av teknisk natur. 

Det föreslås att finansministeriets förord-
ning om värdepappersemittenters regelbund-
na informationsskyldighet ska ändras så att 
tröskelvärdet höjs från 75 miljoner euro till 
150 miljoner euro då emittenten så beslutar 
och vissa villkor är uppfyllda. Emittenten ska 
offentliggöra en s.k. delårsutredning i stället 
för en kvartalsrapport. Ändringen innebär att 
små och medelstora börsbolag kan minska 
den administrativa börda som rapporterna or-
sakar, om det med tanke på investerarna och 
arten av deras affärsverksamhet är möjligt att 
förlänga rapportperioden för den ekonomiska 
informationen.  

Informationsskyldigheten när det gäller 
transaktioner som en emittent utför med egna 
aktier underlättas genom slopande av den 
nuvarande skyldigheten att informera sju da-
gar innan transaktionerna inleds samt genom 
ändring av anmälningstiden för transaktioner 
med egna aktier så att anmälningar till den 
reglerade marknaden inte behöver göras för-
rän senast innan följande handelsdag börjar. 
Finansinspektionen föreslås fortfarande vara 
behörig att utfärda närmare föreskrifter om 
transaktioner med emittentens egna aktier. 
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Anmälningsskyldighet gällande betydande 
ägar- och röstandelar 

 
Bestämmelserna om s.k. flaggningsskyl-

dighet för aktieägares betydande röst- och 
ägarandelar ändrades år 2007 i samband med 
att öppenhetsdirektivet genomfördes i värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. Den viktigas-
te bestämmelsen i detta avseende är värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 9 §. I flagg-
ningsbestämmelserna föreslås utöver vissa 
tekniska ändringar endast ett fåtal materiella 
ändringar. Ändringarna gäller nationellt ge-
nomförande av undantaget i fråga om han-
delslager, flaggningsskyldigheten i anslut-
ning till en nio tiondelars ägandegräns samt 
precisering av tidsfristen för aktieägarens 
flaggningsanmälan så att flaggningsanmälan 
ska göras till målbolaget utan obefogat 
dröjsmål, dock senast följande handelsdag. 

Det föreslås att en ny flaggningsskyldighet 
införs i det fall att en aktieägares röstandel 
uppnår, överskrider eller sjunker under nio 
tiondelar av målbolagets röstetal eller av det 
totala antalet aktier. Detta främjar investerar-
nas tillgång till information eftersom målbo-
laget dock fortfarande enligt aktiebolagsla-
gen är skyldigt att göra anmälan till handels-
registret om ägarandelar som ger upphov till 
inlösningsrätt och -skyldighet. 

Bestämmelserna om flaggningsskyldighet 
förtydligas också så att emittenten i enlighet 
med öppenhetsdirektivet ska offentliggöra 
också sådana transaktioner med egna aktier 
som spräcker flaggningsgränsen. Dessutom 
föreslås ett undantag från kreditinstituts och 
värdepappersföretags flaggningsskyldighet 
då andelen rösträtter i kreditinstitutets eller 
värdepappersföretagets handelsportfölj inte 
överskrider fem procent (undantag i fråga om 
handelslager). En förutsättning för tillämp-
ning av undantaget är dessutom att kreditin-
stitutet eller värdepappersföretaget säkerstäl-
ler att den rösträtt som sammanhänger med 
aktierna i portföljen inte utnyttjas och att ak-
tierna inte heller annars används för att på-
verka emittentens ledning. 

Öppenhetsdirektivet leder inte till maximal 
harmonisering. I överensstämmelse med den 
gällande värdepappersmarknadslagen före-
slås en nationell bestämmelse om anmäl-
ningsskyldighet när det gäller avtal och andra 

arrangemang som innebär att flaggningsgrän-
sen uppnås eller överskrids eller att andelen 
minskar så att den underskrider flaggnings-
gränsen. Kommissionens förslag från hösten 
2011 om ändring av öppenhetsdirektivet in-
nebär att förpliktelsen att iaktta öppenhet ut-
ökas på ett sätt som i det närmaste motsvarar 
den gällande nationella regleringen. Försla-
get innebär inte förlängning av tidsfristen för 
flaggningsanmälan och inte heller tidsfristen 
för offentliggörande av målbolagets flagg-
ningsanmälan, som ligger under de maximi-
gränser som direktivet tillåter men motsvarar 
de gällande nationella regleringarna i Sverige 
och Danmark samt i vissa andra länder. Av-
sikten är att ändringen av öppenhetsdirektivet 
enligt den senaste bedömningen ska gå ut på 
maximal harmonisering, vilket innebär att 
den nationella regleringen i varje fall måste 
omprövas. 

 
Precisering av bestämmelserna om offentliga 
uppköpserbjudanden och skyldighet att läm-
na erbjudanden 

 
Direktivet om uppköpserbjudanden genom-

fördes år 2006 i den gällande värdepappers-
marknadslagen. Bestämmelserna om upp-
köpserbjudanden ska i samband med före-
tagsköp på ett flexibelt och förutsägbar sätt 
trygga de aktieägares intressen som har inve-
sterat i finländska bolag som har emitterat 
värdepapper som är föremål för offentlig 
handel. 

Ett av de viktigaste förslagen går ut på att 
precisera bestämmelserna om skyldighet att 
lämna erbjudanden genom att förnya defini-
tionerna av begreppen agerande i samråd, 
personer som jämställs med aktieägare och 
beräkning av röstandelar samt att på lagnivå 
föreskriva om vissa nya undantag i fråga om 
skyldigheten att lämna erbjudanden. 

Sådana undantag kan gälla bl.a. situationer 
där värdepapper som lett till överskridning av 
gränsen för skyldigheten att lämna erbjudan-
de har förvärvats i samband med ett offent-
ligt uppköpserbjudande på målbolagets samt-
liga aktier och på värdepapper som målbola-
get emitterat och berättigar till dess aktier el-
ler annars medan ett sådant offentligt upp-
köpserbjudande varit i kraft. Om de värde-
papper som lett till överskridning av gränsen 
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för erbjudandeskyldigheten annars har för-
värvats i samband med ett offentligt upp-
köpserbjudande, uppkommer inte någon 
skyldighet att göra ett obligatoriskt uppköps-
erbjudande förrän giltighetstiden för upp-
köpserbjudandet har löpt ut. Om en aktieäga-
re i målbolaget har en röstandel som 
överskrider gränsen för erbjudandeskyldighe-
ten blir en annan aktieägare inte skyldig att 
göra ett obligatoriskt uppköpserbjudande för-
rän dennes röstandel överskrider den först 
nämnda aktieägarens röstandel. Om 
överskridningen av gränsen för erbjudande-
skyldigheten enbart beror på målbolagets el-
ler en annan aktieägares åtgärder uppkommer 
inte någon skyldighet att göra ett obligato-
riskt uppköpserbjudande förrän den aktieäga-
re som har överskridit gränsen för erbjudan-
deskyldigheten förvärvar eller tecknar ytter-
ligare aktier i målbolaget eller annars ökar 
sin röstandel i målbolaget. Om däremot 
överskridningen av gränsen för erbjudande-
skyldigheten beror på att aktieägare agerar i 
samråd när de gör ett frivilligt offentligt upp-
köpserbjudande på målbolaget, uppkommer 
inte någon skyldighet att göra ett obligato-
riskt uppköpserbjudande om agerandet i sam-
råd inskränker sig till enbart det offentliga 
uppköpserbjudandet. Vidare uppkommer inte 
någon skyldighet att göra ett obligatoriskt 
uppköpserbjudande om den som är skyldig 
att göra uppköpserbjudandet eller någon som 
agerar i samråd med denne inom en månad 
efter uppkomsten av erbjudandeskyldigheten 
avstår från den röstandel som överskrider 
gränsen för erbjudandeskyldigheten, genom 
att avyttra aktier i målbolaget eller genom att 
annars minska sin röstandel i målbolaget. 

Avsikten med förslagen är sålunda att i en-
lighet med utvecklingen på värdepappers-
marknaden och praktiska erfarenheter förtyd-
liga grunderna för erbjudandeskyldigheten. 

Dessutom föreslås att bestämmelserna om 
erbjudandeprocessen förtydligas genom pre-
cisering av framför allt de värdepappersinne-
havares rätt att under vissa förutsättningar 
återta sitt godkännande under den tid upp-
köpserbjudandet är i kraft, vilka har godkänt 
uppköpserbjudandet. Avsikten är att dels sä-
kerställa ett tillräckligt investerarskydd och 
dels att minska osäkerhetsfaktorer i erbju-
dandeprocessen.  

Förtydligande av bestämmelserna om mark-
nadsmissbruk 

 
Bestämmelserna om marknadsmissbruk är 

baserade på marknadsmissbruksdirektivet 
som genomfördes år 2005 och på det defini-
tionsdirektiv som kommissionen utfärdade 
med stöd av det, på direktivet om invester-
ingsrekommendationer och det tredje direkti-
vet samt på kommissionens återköpsförord-
ning. Kommissionen gav i oktober 2011 ett 
förslag till förordning om marknadsmissbruk 
som då den träder i kraft leder till att värde-
pappersmarknadslagens bestämmelser om 
marknadsmissbruk måste ändras. 

Propositionen föregriper delvis den nyss 
nämnda förordningen. Tillämpningsområdet 
för bestämmelserna utsträcks till att, i stället 
för värdepapper och vissa derivatinstrument, 
över huvud taget gälla finansiella instrument, 
inklusive sådana som är föremål för handel 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 

Det föreslås att den grupp relevanta perso-
ner som hör till en insiders närmaste krets 
och ska registreras i det offentliga insiderre-
gistret utvidgas så att den utöver äkta makar 
dessutom ska omfatta parter i registrerade 
parförhållanden och sambor som i minst ett 
år har bott i samma hushåll som insidern. 
Syftet med bestämmelsen är att beakta de 
förändringar i parförhållandena som skett i 
samhället.  

Till den närmaste kretsen räknas enligt för-
slaget också företag, om insidern eller en 
person som hör till dennas närmaste krets en-
sam eller tillsammans direkt eller indirekt 
äger minst 10 procent av det röstetal som ak-
tierna medför eller av det sammanlagda anta-
let aktier eller en annan motsvarande andel 
och om personen i fråga har ett betydande in-
flytande. Bestämmelsen ska emellertid inte 
tillämpas om företaget är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform. Syftet med begräns-
ningen är att utesluta sådana företag från till-
lämpningsområdet som skulle omfattas av 
anmälningsskyldigheten med stöd av insi-
derns eller dennas närmaste krets innehav 
och då det med stöd av offentliggjord infor-
mation om dessa kunde dras slutsatser om ett 
företags investeringsbeteende, ifall informa-
tionen annars inte vore tillgänglig på mark-
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naden t.ex. med stöd av flaggningsbestäm-
melserna. 

Det nuvarande systemet med insiderregis-
ter är till väsentliga delar uppbyggt på infor-
mation som på ett tillförlitligt och enkelt sätt 
kan hämtas ur värdeandelssystemet. Till följd 
av övergången till s.k. central motpartsclear-
ing av värdepapperstransaktioner framgår av 
värdeandelssystemet inte längre uppgifter om 
alla de transaktioner som under en dag har 
gjorts av insiderpersoner, utan endast netto-
saldot. Flerstegsförvaltningen av värdepapper 
kommer att påverka tillgången till informa-
tion så att den informationsmängd som au-
tomatiskt fås ur värdeandelssystemet mins-
kar. 

I propositionen föreslås bestämmelser som 
innebär att de bolagsspecifika offentliga insi-
derregistren slopas och informationen i stäl-
let koncentreras till ett register som upprätt-
hålls av Finansinspektionen. Syftet med be-
stämmelsen är att förbättra informationens 
användbarhet, tillgänglighet, öppenhet samt 
att stödja tillsynen och minska den administ-
rativa bördan för framför allt små och medel-
stora företag. Finansinspektionen kan upp-
rätthålla registret själv eller också kan den 
helt eller delvis lägga ut uppgiften på entre-
prenad till en tjänsteleverantör.  

En insider ska anmäla de nödvändiga upp-
gifterna om sig själv och sin närmaste krets 
till emittenten som ska vidarebefordra upp-
gifterna till Finansinspektionen. En person 
som hör till insiderns närmaste krets har en 
självständig skyldighet att anmäla uppgifter-
na till insidern för att denne ska kunna upp-
fylla sin skyldighet. På motsvarande sätt ska 
insidern anmäla sina egna och sin närmaste 
krets innehav till emittenten, som ska vidare-
befordra uppgifterna till det register som 
upprätthålls av Finansinspektionen. Emitten-
ten ska också ge insiderpersoner råd om hur 
anmälningarna ska göras. Syftet med be-
stämmelserna är att trygga emittentens möj-
ligheter att kontrollera uppgifterna och säker-
ställa att de är tillförlitliga. Avsikten med 
förslaget är också att göra skillnad mellan å 
ena sidan Finansinspektionens tillsynsuppgif-
ter och å andra sidan dess rådgivningsuppgif-
ter i anslutning till registerföringen.  

Anmälningsskyldigheten när det gäller 
marknadsmissbruk utsträcks till att utöver 

värdepappersföretag gälla personer i dessas 
anställning, t.ex. kapitalförvaltare. Syftet 
med ändringen är att säkerställa att Finansin-
spektionen får tillräcklig information om 
misstänkta transaktioner med finansiella in-
strument. 

Det föreslås att bestämmelsen om transak-
tionsrapportering ändras så att den fortlöpan-
de rapporteringsskyldighet som gäller värde-
pappersförmedlare ska utsträckas till att gälla 
också sådana kapitalförvaltare och uppdrags-
förmedlare som enligt den gällande lagen en-
dast är skyldiga att göra kompletterande an-
mälningar. 

 
 

Skadeståndsansvar 
 
Förslaget till värdepappersmarknadslagens 

nya skadeståndsbestämmelser bygger på 
principerna i den gällande lagen och avsikten 
är sålunda inte att skärpa ersättningsansvaret 
utan snarare att precisera bestämmelserna 
och därmed förbättra rättssäkerheten. 

Skadeståndsansvar uppkommer enligt för-
slaget när någon uppsåtligen eller av vårds-
löshet vållar en annan skada genom förfaran-
de som strider mot värdepappersmarknadsla-
gen, bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdas med stöd av den eller mot EU-
förordningar. Någon uttrycklig bestämmelse 
om oaktsamhetspresumtionen föreslås inte. 

Utgångspunkten är den att det är bolaget 
som blir ersättningsansvarigt, inte t.ex. dess 
verkställande direktör, styrelsemedlemmar 
eller arbetstagare. Verkställande direktörens, 
styrelsemedlemmarnas och aktieägarnas an-
svar regleras i aktiebolagslagen eller i mot-
svarande lag, t.ex. i lagen om andelslag 
(1488/2001). I skadeståndsbestämmelserna 
räknas inte upp några speciella persongrup-
per för att inte förteckningen ska leda till 
onödiga e contrario -slutsatser. Kretsen av 
potentiella ersättningsskyldiga kan nämligen 
vara synnerligen omfattande. Frågan om vem 
som i ett enskilt fall är ansvarig ska avgöras 
beroende på vilken materiell bestämmelse 
som har överträtts och vem som enligt den 
materiella bestämmelsen i fråga över huvud-
taget kan åläggas skyldigheter. En arbetsta-
gare kan i undantagsfall hållas ansvarig och 
då närmast med stöd av skadeståndslagen 
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(412/1974) som ska tillämpas också på 
jämkning av skadestånd som är baserat på 
överträdelse av värdepappersmarknadslagen 
och på delning av ersättningsansvaret. 

I fråga om uppgifter som lämnats i en pro-
spektsammanfattning begränsas ersättnings-
ansvaret så att skada som uteslutande beror 
på information i en prospektsammanfattning 
ska ersättas endast om informationen är vil-
seledande, inexakt eller motstridig i förhål-
lande till prospektet i övrigt.  

 
 

Lagen om investeringstjänster 
 
Direktivet om marknader för finansiella in-

strument genomfördes i Finland år 2007 i 
den nya lagen om värdepappersföretag som 
då stiftades samt genom ändring av vissa la-
gar i samband med den. I det sammanhanget 
utfärdade kommissionen genomförandeför-
ordningen nr 1287/2006. Dessutom genom-
fördes kommissionens direktiv 2006/73/EG. 

I UVL föreskrivs om utländska tjänsteleve-
rantörer. Procedurbestämmelser om invester-
ingstjänster finns dessutom i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 4 kap. Att be-
stämmelserna om investeringstjänster tillkom 
för en relativt kort tid sedan innebär att det 
inte finns något behov av större ändringar i 
de gällande bestämmelserna. På grund av att 
bestämmelserna är splittrade föreslås emel-
lertid att lagen om värdepappersföretag och 
UVL upphävs samt att lagarnas bestämmel-
ser överförs till en ny lag om investerings-
tjänster tillsammans med värdepappersmark-
nadslagens procedurbestämmelser om inve-
steringstjänster. Eftersom lagen sålunda blir 
mera omfattande än den gällande lagen före-
slås att den omstruktureras bl.a. genom in-
delning i delar.  

Ett viktigt förslag är att förvaringsverk-
samheten som varit en sidotjänst ändras så att 
den i regel blir en tillståndspliktig invester-
ingstjänst. Avsikten med ändringen är att 
främja kundskyddet genom effektivare re-
glering av tillhandahållandet av förvarings-
tjänster för finansiella instrument och tillsy-
nen över den. Den föreslagna ändringen mot-
svarar huvudsakligen kommissionens förslag 
av den 20 oktober 2011, KOM(2011) 656 
slutlig, till Europaparlamentets och rådets di-

rektiv om marknader för finansiella instru-
ment och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/39/EG. En-
ligt kommissionens förslag ska förvaring och 
förvaltning av finansiella instrument för kun-
ders räkning inte klassificeras som sidotjäns-
ter utan som investeringstjänster.  

Enligt förslaget ska de krav preciseras som 
ställs på värdepappersföretags betydande 
ägares och högsta lednings tillförlitlighet.  

Ett värdepappersföretag ska i god tid innan 
avtal om investeringstjänster ingås med en 
icke-professionell kund ge kunden tillräcklig 
information om förvaringen av kundmedel 
och om de risker som är förknippade med 
förvaringen i situationer där kundmedlen 
förvaltas av en tredje person eller på ett så-
dant värdepapperskonto som avses i lagen 
om värdepapperskonton eller på ett förvalt-
ningskonto enligt lagen om värdeandels-
system och clearingverksamhet.  

Vidare föreslås att i förteckningen över 
sidotjänster stryks omnämnandet av bank-
facktjänster, eftersom sådana tjänster inte kan 
anses vara sådana sidotjänster som avses i di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment. 

Bestämmelserna om verksamhetstillstånd 
för värdepappersföretag från tredjeländer ut-
vecklas i enlighet med kreditinstitutslagens 
nya bestämmelser om utländska kreditinsti-
tut. En förutsättning för verksamhetstillstånd 
är enligt förslaget ett det utländska värdepap-
persföretagets verksamhet inte väsentligen 
avviker från verksamhet som är tillåten för 
finländska värdepappersföretag och att kra-
ven på kapitaltäckning, stora exponeringar 
mot kunder, likviditet, internkontroll och 
riskhanteringssystem samt ägarnas och led-
ningens lämplighet och tillförlitlighet inte 
väsentligt avviker från kraven i lagen om in-
vesteringstjänster. Det föreslås också att be-
stämmelserna om tredjeländers värdepap-
persföretags representationer stryks som 
obehövliga. 

Vidare föreslås att värdepappersföretag 
som tillhandahåller tillståndspliktig förvaring 
av finansiella instrument ska säkerställa att 
deras uppgifter kan skötas så störningsfritt 
som möjligt också under undantagsförhållan-
den. Skyldigheten att ha sådan beredskap 
gäller numera bl.a. kreditinstitut och fondbo-
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lag. Det är motiverat att kunderna ska kunna 
lita på värdepappersföretagens förmåga att 
förvara finansiella instrument under förän-
derliga förhållanden och sålunda också under 
undantagsförhållanden. Av denna anledning 
ska värdepappersföretag som tillhandahåller 
förvaring av finansiella instrument delta i be-
redskapsplanering på finansmarknaden och 
på förhand vidta åtgärder för att kunna bedri-
va verksamhet under undantagsförhållanden. 

I syfte att främja investerarskyddet föreslås 
en ny bestämmelse enligt vilken Finansin-
spektionen ska tillsätta ett ombud när ett vär-
depappersföretag som förvarar kundmedel 
har försatts i likvidation eller konkurs. Av-
sikten med förslaget är att säkerställa tillför-
litlig förvaring av kundmedel på så sätt att 
varje kunds tillgångar hålls åtskilda från vär-
depappersföretagets och så att tillgångarna 
utan dröjsmål kan återbetalas till kunderna. 
Avsikten med att tillsätta ett ombud är att 
kundmedlen snabbare ska kunna återbetalas 
till ägarna om värdepappersföretaget försätts 
i likvidation eller konkurs. 

Förbättringen av investerarskyddet innebär 
också att vissa bestämmelser i Finansinspek-
tionens föreskrifter lyfts upp till lagnivå. Syf-
tet med bestämmelserna är att förbättra lag-
stiftningens tydlighet och understryka ären-
dets betydelse. Huvudregeln är fortfarande 
att ett värdepappersföretag inte i samband 
med att det tillhandahåller tjänster får betala 
avgifter eller arvoden till en tredjepart eller 
dennes företrädare och inte heller ta emot 
avgifter eller arvoden från en tredjepart eller 
dennes företrädare. Det är emellertid tillåtet 
att betala och ta emot avgifter och arvoden 
om kunden, innan en investeringstjänst eller 
sidotjänst tillhandahålls, ges heltäckande och 
tydlig information om avgiftens eller 
arvodets karaktär och belopp eller om de 
grunder på vilka avgiften eller arvodet fast-
ställts, och om syftet med avgiften eller 
arvodet är att i kvalitativt hänseende förbättra 
den tjänst som tillhandahålls kunden. Vidare 
förutsätts att betalningen av avgiften eller 
arvodet inte strider mot kundens intressen. 

I den nya lagen om investeringstjänster fö-
reslås också en bestämmelse enligt vilken 
värdepappersföretag ska säkerställa att deras 
icke-professionella kunder kan hänskjuta en-
skilda meningsskiljaktigheter och tillämp-

ning av lagen till ett oavhängigt organ som 
ger beslutsrekommendationer. Med tanke på 
investerarskyddet för värdepappersföretags 
icke-professionella kunder är det synnerligen 
viktigt att alla värdepappersföretag förbinder 
sig att delta i någon sådant organs verksam-
het som behandlar kundklagomål. Under den 
senaste finanskrisen visade det sig att kun-
derna hade ett stort behov av en tillförlitlig 
och opartisk utomstående bedömning av me-
ningsskiljaktigheter om investeringsrådgiv-
ning och andra investeringstjänster. Ett vär-
depappersföretag ska också ha effektiva för-
faranden för behandling av icke-
professionella kunders klagomål. 

Förslaget har samband med artikel 53 i di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment. Enligt artikeln ska medlemsstaterna, 
där så är lämpligt genom att använda befint-
liga organ, uppmuntra till upprättandet av ef-
fektiva och ändamålsenliga klagomåls- och 
överprövningsförfaranden så att konsument-
tvister rörande värdepappersföretags tillhan-
dahållande av investerings- och sidotjänster 
kan handläggas utanför domstol. I artikel 80 i 
kommissionens ovan nämnda förslag till för-
nyande av detta direktiv, KOM(2011) 656 
slutlig, föreslås att bestämmelserna ska skär-
pas så att medlemsstaterna också vidare ska 
säkerställa att alla värdepappersföretag an-
sluts till ett eller flera organ som handlägger 
sådana klagomåls- och överprövningsförfa-
randen. 

Kommissionen gav å andra sidan den 29 
november 2011 ett förslag till Europaparla-
mentets och rådets direktiv om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister och om 
ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 
och direktiv 2009/22/EG (ADR-direktivet). 
Enligt direktivförslaget ska medlemsstaterna 
säkerställa att företagare som är etablerade på 
deras områden informerar konsumenterna om 
de ADR-organ till vilkas tillämpningsområde 
de hör och som är behöriga att behandla 
eventuella tvister mellan dem och konsumen-
ter. Finansiella tjänster hör till direktivförsla-
gets tillämpningsområde. 

Det föreslås att bestämmelserna om värde-
pappersföretag samt deras styrelsemedlem-
mars, verkställande direktörs och aktieägares 
skadeståndsansvar förnyas så att de huvud-
sakligen stämmer överens med principerna i 
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kreditinstitutslagen. På ett värdepappersföre-
tags styrelsemedlemmar och verkställande 
direktör ska enligt förslaget tillämpas oakt-
samhetspresumtionen enligt vilken en skada 
anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den 
som är ansvarig för förfarandet visar att han 
eller hon har handlat omsorgsfullt. Både vär-
depappersföretag och kreditinstitut hör till 
Finansinspektionens tillsynsobjekt och be-
stämmelserna om kapitaltäckningen är i båda 
fallen baserade på samma EU-direktiv. Inte 
heller med konkurrensneutraliteten som ut-
gångspunkt finns det någon anledning att 
särbehandla dem i fråga om skadeståndsan-
svaret. Värdepappersföretags kunder har ett 
lika stort skyddsbehov som kreditinstituts 
kunder. En förutsättning för tillämpning av 
aktiebolagslagen och den nya lagen om inve-
steringstjänster är dessutom att värdepappers-
företagets styrelsemedlemmars och verkstäl-
lande direktörs skadeståndsansvar är baserat 
på konsekvent tillämpning av båda de nämn-
da lagarna. 

Det är emellertid inte skäligt att utsträcka 
styrelsemedlemmarnas och verkställande di-
rektörens personliga ansvar till att omfatta 
skada som värdepappersföretaget eller dess 
anställda orsakar genom överträdelse av pro-
cedurbestämmelser eller andra bestämmelser 
om kundförhållanden. I kreditinstitutslagen 
finns över huvudtaget inga sådana bestäm-
melser. En förutsättning för att styrelsemed-
lemmarna och verkställande direktören ska 
undgå skadeståndsansvar är dock att de har 
sett till att värdepappersföretaget har sådana 
tillsynssystem som lagen kräver och att de i 
tillräcklig utsträckning har övervakat att 
principerna för verksamheten iakttas. 

Dessutom räknas i lagen upp bestämmelser 
som om de överträds kan leda till sådana ad-
ministrativa påföljder som närmare regleras i 
lagen om Finansinspektionen.  

 
 

Lagen om handel med finansiella instrument 
 
Direktivet om marknader för finansiella in-

strument genomfördes i Finland år 2007 bl.a. 
genom ändring av värdepappersmarknadsla-
gens bestämmelser om fondbörsverksamhet 
och genom att i lagen togs in bestämmelser 
om multilateral handel. I oktober 2011 gav 

kommissionen ett förslag till ändringar i di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment. Förslaget kommer sannolikt att leda till 
sådana ändringar att exempelvis förvarings-
tjänster blir tillståndspliktiga investerings-
tjänster. Det finns emellertid inget behov att 
göra några omfattande materiella ändringar i 
direktivet. 

För att i strukturellt hänseende förtydliga 
bestämmelserna om marknadsplatser för fi-
nansiella instrument samt för att förbättra re-
gleringens funktion och konkurrenskraften 
föreslås att bestämmelserna om t.ex. reglera-
de marknader och multilaterala handelsplatt-
formar samt om interna transaktioner över-
förs från den gällande värdepappersmark-
nadslagen och optionshandelslagen till lagen 
om handel med finansiella instrument. Det 
föreslås att optionshandelslagen upphävs. 
Bestämmelserna om offentlig handel med 
värdepapper ska enligt förslaget tillämpas på 
derivatbörser som avses i optionshandelsla-
gen eftersom de är sådana reglerade mark-
nadsplatser som avses i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. Samtidigt 
justeras den synnerligen detaljerade re-
gleringen av derivatbörsverksamhet så att 
den bättre motsvarar direktivets mera all-
männa bestämmelser. Bestämmelserna får 
inte i onödan inverka negativt på tillämp-
ningen av branschens internationella och ve-
dertagna marknadsstandarder. Bestämmel-
serna om derivat borde likaså tillräckligt 
flexibelt anpassas till marknadsutvecklingen. 
Att optionshandelslagen upphävs innebär att 
standardiseringen av optioner och terminer 
samt derivatinstrument inte längre regleras 
på lagnivå. I lagen om investeringstjänster 
definieras begreppet finansiella instrument. 
Enligt vad som närmare föreskrivs i lagen 
ska optioner, terminer och andra derivatin-
strument betraktas som finansiella instru-
ment.  

Det föreslås att som benämning på börs-
handel med finansiella instrument, i stället 
för ”offentlig handel” som används i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen, ska an-
vändas ”reglerad marknad” i enlighet med di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment. I finansministeriets förordning om krav 
för upptagande av värdepapper på börslistan 
föreslås tekniska ändringar. 
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I lagen om handel med finansiella instru-
ment föreskrivs också om aktiehandelns öp-
penhet, på motsvarande sätt som i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 3, 3 a 
och 4 kap. Det föreslås att finansministeriets 
förordning om en akties likvida marknad 
upphävs och att förordningens bestämmelser 
överförs till lagnivå. Syftet med förslaget är 
att beakta de ändringar som eventuellt görs i 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument och som innebär att bestämmelser-
na om öppenhet i handeln med finansiella in-
strument utvidgas till att utöver aktier gälla 
också andra finansiella instrument, exempel-
vis aktierelaterade värdepapper och OTC-
derivatinstrument. 

Med beaktande å ena sidan av att Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten kommer att utfärda bindande bestämmel-
ser som i vissa avseenden kan stå i konflikt 
med nationell lagstiftning samt å andra sidan 
börsverksamhetens betydelse för den natio-
nella finansmarknadens struktur och funk-
tion, föreslås det att finansministeriet fortfa-
rande ska vara den myndighet som fastställer 
ändringar i verksamhetstillstånd och regler. 
Det föreslås emellertid att bestämmelserna 
justeras så att finansministeriet inte längre 
ska fastställa tekniska eller mindre betydande 
ändringar. I stället ska börsen innan ändring-
arna träder i kraft endast sända dem för kän-
nedom till finansministeriet och Finansin-
spektionen. 

Det föreslås att bestämmelserna om börs-
verksamhet preciseras så att en börs utöver 
börsverksamheten får driva en multilateral 
handelsplattform, tillhandahålla databehand-
lingstjänster i anslutning till omsättning och 
förvaring av finansiella instrument samt till-
handahålla utbildnings- och informations-
tjänster. En börs ska ha verksamhetsprinciper 
för identifiering och förebyggande av intres-
sekonflikter. I verksamhetsprinciperna ska 
framför allt beaktas intressekonflikter som 
kan ha relevans för en tillförlitlig skötsel av 
börsens tillsynsuppgift. 

Det föreslås att detaljmotiveringen till be-
stämmelserna om avbrytande av handel pre-
ciseras. Som ett avbrott i handeln ska i över-
ensstämmelse med direktivet om marknader 
för finansiella instrument anses också kortare 
avbrott, såsom avbrott i handeln till följd av 

misstanke om att information som är relevant 
för värdet på värdepapper har läckt ut på 
marknaden innan den offentliggjorts. I lagen 
föreskrivs vidare om Finansinspektionens rätt 
att på framställning av börsen besluta om den 
ska fastställa börsens beslut om avbrytande 
av handel eller inte. Om Finansinspektionen 
fastställer beslutet ska den informera de be-
höriga myndigheterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet och dessa ska så 
som direktivet om marknader för finansiella 
instrument förutsätter avbryta handeln med 
de finansiella instrumenten i fråga på de re-
glerade marknaderna och multilaterala han-
delsplattformarna inom sina territorier. Syftet 
med ändringen är att trygga ett opartiskt be-
mötande av investerarna.  

Det föreslås att begreppet nationell mäklar-
lista slopas men att de undantag ska förbli i 
kraft som gäller värdepapper vilka på ansö-
kan av emittenten tas upp till handel på en 
multilateral handelsplattform. Bestämmel-
serna om s.k. alternativa marknadsplatser är 
inte baserade på direktivet om marknader för 
finansiella instrument. På motsvarande sätt 
som de gällande bestämmelserna är tilläggs-
villkoren för handeln i stället baserade på na-
tionell prövning. 

Börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel blir skadestånds-
skyldiga om de uppsåtligen eller av vårdslös-
het vållar skada genom förfarande som stri-
der mot lagen om handel med finansiella in-
strument, mot bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den eller mot EU-
förordningar som har samband med lagens 
tillämpningsområde. Någon uttrycklig be-
stämmelse om oaktsamhetspresumtionen fö-
reslås inte. Ledningens ansvar regleras hu-
vudsakligen i aktiebolagslagen medan arbets-
tagarnas ansvar regleras i skadeståndslagen. 

I lagen räknas dessutom upp bestämmelser 
som om de överträds kan leda till sådana ad-
ministrativa påföljder som närmare före-
skrivs i lagen om Finansinspektionen.  

Lagen ska justeras efter att kommissionens 
förslag till justering av direktivet om mark-
nader för finansiella instrument och kommis-
sionens förslag till en ny förordning om 
marknader för finansiella instrument har be-
handlats av rådet, kommissionen och parla-
mentet.  
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Lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet 

 
I lagen om värdeandelssystem och clear-

ingverksamhet sammanställs den gällande 
lagen om värdeandelssystemet, den gällande 
värdepappersmarknadslagens 4 a kap. samt 
optionshandelslagens bestämmelser om 
clearing av derivattransaktioner. Syftet med 
reformen är att förbättra förvarings- och 
clearingverksamhetens tillförlitlighet, funk-
tion och konkurrenskraft. 

En viktig funktion när det gäller värdepap-
persmarknadens infrastruktur, dvs. upprätt-
hållandet av värdeandelssystemet, ska enligt 
bestämmelserna också i fortsättningen skötas 
av ett finländskt aktiebolag som verkar som 
värdepapperscentral. Liksom enligt den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen kan fin-
ländska aktiebolag verka som clearingorgani-
sationer. Lagen ska tillämpas också då en ut-
ländsk clearingorganisation med tillstånd av 
finansministeriet bedriver verksamhet som 
avses i lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. När Europaparlamentets 
och rådets förordning om OTC-derivat, cen-
trala motparter och transaktionsregister träder 
i kraft ska bestämmelserna om utländska och 
finländska clearingorganisationer vid behov 
ändras så att de motsvarar förordningens 
krav.  

Lagens bestämmelser om värdepapperscen-
tralers och clearingorganisationers verksam-
hetstillstånd, ägare och förvaltning motsvarar 
huvudsakligen de bestämmelser om verk-
samhetstillstånd, ägare och förvaltning som 
föreslås i lagen om handel med finansiella 
instrument. Harmoniseringen av bestämmel-
serna förebådar EU-lagstiftningen om värde-
papperscentraler. Target2-Securities – pro-
jektet, som gäller bl.a. Europeiska central-
bankens clearingsystem, innebär att lagför-
slagets bestämmelser om utläggning på ent-
reprenad måste ses över efter att EU-
förslaget om värdepapperscentraler har getts. 

På motsvarande sätt som den gällande la-
gen om värdeandelssystemet innehåller den 
föreslagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet bestämmelser om uppda-
terade förteckningar som tillsammans med 
värdeandelskonton bildar värdeandelssyste-
met. Värdepapperscentralen kan också vara 

förvarare i enlighet med lagen om värdepap-
perskonton. Enligt förslaget kan värdepap-
perscentralen på eget initiativ avföra värde-
andelar som överförts till värdeandelssyste-
met, t.ex. om emittenten blir insolvent. Detta 
får emellertid inte äventyra de rättigheter 
som tillkommer värdepapperens och de fi-
nansiella instrumentens rättsinnehavare. 

Skadeståndsansvaret när det gäller clear-
ingsystemets parter baserar sig enligt försla-
get på skada som uppsåtligen eller av vårds-
löshet har vållats genom förfarande som stri-
der mot lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. 

I lagen om värdeandelssystem och clear-
ingverksamhet föreslås inga bestämmelser 
om kontoförvaltares ombud. I värdepappers-
centralens regler som fastställs av finansmi-
nisteriet kan emellertid fortfarande tas in be-
stämmelser om ombud. Huvudorsaken till 
ändringsförslaget är avsikten att införa re-
gleringslättnader på lagnivå. 

Vidare föreslås att i lagen räknas upp be-
stämmelser som om de överträds kan leda till 
administrativa påföljder enligt vad som när-
mare föreskrivs i lagen om Finansinspektio-
nen.  

 
 

Lagen om värdepapperskonton 
 
I den nya lagen om värdepapperskonton fö-

reslås bestämmelser om värdepapperskonton 
som förs av värdepappersförvarare, om rätts-
verkningarna av kontoregistreringar samt om 
vissa förpliktelser för förvarare. Lagen ska 
tillämpas på avtalsbaserad förvaltning av 
värdepapper för kunders räkning, dvs. på 
förvaring enligt lagen då värdepapperen spe-
cificeras enligt slag och då förvararen bedri-
ver förvaring av värdepapper i Finland. Syf-
tet med bestämmelserna är att förtydliga in-
vesterarens rättsliga ställning och bl.a. klar-
lägga sakrättsliga frågor om förvaring av 
värdepapper samt att sålunda främja omsätt-
ningen av värdepapper som förvaltas på detta 
sätt och främja användningen av värdepapper 
som säkerhet.  

Lagförslaget gäller i stor utsträckning 
samma frågor som de som behandlas inom 
UNIDROIT i Geneva Securities Convention 
och EU-kommissionens utkast till direktiv 
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om värdepapperslagstiftning (Directive on 
Legal Certainty of Securities Holding and 
Transactions). Direktivutkastet innehåller en-
ligt senaste uppgifter bestämmelser om bl.a. 
innebörden och skyddet av kontoinnehavares 
rättigheter samt bestämmelser om omsättning 
av värdepapper som registrerats på värde-
papperskonton och användning av sådana 
värdepapper som säkerhet. Dessutom kom-
mer direktivet sannolikt att innehålla be-
stämmelser om lagval. 

I lagförslaget används benämningen konto-
rätt om kontoinnehavarens rättsliga ställning. 
Kontorätt skiljer sig i rättsligt hänseende från 
äganderätt i traditionell bemärkelse, trots att 
kontorätt i stor utsträckning har motsvarande 
finansiella betydelse som äganderätt. Konto-
rätt hänför sig inte till ett visst värdepapper 
och kan inte göras gällande mot någon annan 
än kontoinnehavarens egen förvarare. Kon-
tinnehavarens rättsliga ställning påminner å 
andra sidan äganderätt bl.a. i det avseendet 
att kontoinnehavaren kan förfoga över sin 
rätt genom transaktioner samt genom att upp-
låta panträtt och andra rättigheter. Kontoin-
nehavares rättigheter är också skyddade i den 
meningen att värdepapper som förvaltas för 
deras räkning inte ingår i förvararens kon-
kursbo och kan inte heller utmätas för förva-
rarens skuld. 

I samband med gränsöverskridande förva-
ringskedjor kan det blir fråga om att tillämpa 
olika staters lagstiftning på olika kontoinne-
havares rättigheter, dvs. på olika delar av 
förvaringskedjan. I samband med frågor som 
hör till lagförslagets tillämpningsområde och 
som bl.a. kan karaktäriseras som sakrättsliga 
bestäms lagvalet i allmänhet på basis av var 
den förvarare finns som upprätthåller värde-
papperskontot i fråga. Den föreslagna lagen 
ska sålunda tillämpas på värdepapperskonton 
i anslutning till förvaringsverksamhet som 
bedrivs i Finland, medan på förvaringskonton 
i en främmande stat i allmänhet ska tillämpas 
den statens lagstiftning. Lagförslaget och 
dess lagvalsbestämmelser gäller å andra si-
dan inte över huvud taget t.ex. värdepappers-
relaterade bolagsrättsliga frågor, som vanli-
gen i alla avseenden ska avgöras med stöd av 
bolagslagstiftningen i emittentens hemstat.  

 

Lagen om ändring av lagen om värdeandels-
konton 

 
I lagen om värdeandelskonton föreslås 

närmast tekniska ändringar till följd av den 
föreslagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. Det föreslås att till lagen 
fogas en förtydligande bestämmelse enligt 
vilken den nya lagen om värdepapperskonton 
ska tillämpas på värdepapperskonton som in-
nehavaren av ett förvaltningskonto i Finland 
för över sina kunders värdeandelar. En regi-
strering av pantsättning, utmätning eller säk-
ringssåtgärd behöver inte längre avse hela 
värdeandelskontot, utan registreringen kan 
avse endast vissa värdeandelar. 

I bestämmelserna om kontoförande insti-
tuts strikta ansvar i 30 § i lagen om värdean-
delskonton föreslås endast ändringar av tek-
nisk natur. 

 
Lagen om ändring av lagen om Finansin-
spektionen 

 
I syfte att fördjupa samarbetet mellan Fi-

nansinspektionen och andra myndigheter 
som förebygger och bekämpar ekonomisk 
brottslighet föreslås att Finansinspektionen 
åläggs en uttrycklig skyldighet att samarbeta 
med centralen för utredning av penningtvätt, 
polisen, Enheten för utredning av grå eko-
nomi, Skatteförvaltningen och andra behöri-
ga myndigheter. Enligt förslaget ska Finans-
inspektionen, om den i sin tillsynsverksamhet 
eller när det sköter andra lagstadgade uppgif-
ter märker eller misstänker att finansiella 
tjänster eller det finansiella systemet utnytt-
jas eller planeras bli utnyttjade för ekono-
misk brottslighet, utan dröjsmål underrätta 
någon av de myndigheter som nämns ovan.  

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om administrativa påföljder som Fi-
nansinspektionen kan påföra tillsynsobjekt 
och andra finansmarknadsaktörer som hand-
lar i strid med bestämmelserna om finans-
marknaden eller mot föreskrifter som utfär-
dats med stöd av dem. Påföljden är beroende 
av arten, omfattningen och allvarlighetsgra-
den av överträdelsen av bestämmelser och 
föreskrifter som gäller finansmarknaden. Det 
föreslås att bestämmelserna om administrati-
va påföljder förnyas i sin helhet. En admi-
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nistrativ påföljd som påförts av en myndighet 
undanröjer dock inte möjligheten att veder-
börande eventuellt kan bli skadeståndsskyl-
dig.  

De administrativa påföljderna är enligt den 
gällande lagen om Finansinspektionen vite, 
ordningsavgift, offentlig anmärkning, offent-
lig varning och påföljdsavgift. I bestämmel-
sen om vite föreslås inga betydande ändring-
ar. Paragrafen föreslås emellertid bli överförd 
från 4 kap. till 3 kap. eftersom vite inte kan 
anses vara en egentlig administrativ påföljd. 
Bestämmelsen om offentlig anmärkning fö-
reslås bli upphävd. 

I föreslaget till lag om ändring av lagen om 
Finansinspektionen skiljer sig ordningsavgif-
ten från de övriga administrativa påföljderna 
på det sättet att ordningsavgift kan påföras 
för smärre, noga angivna överträdelser och så 
att en ordningsavgift i allmänhet uppgår till 
ett mindre eurobelopp. I bestämmelsen om 
ordningsavgift hänvisas också till sådana be-
stämmelser i sektorlagar som, om de över-
träds, kan leda till att ordningsavgift påförs. 
Avsikten är att ordningsavgift ska användas 
då rekvisiten för mindre överträdelser är upp-
fyllda, som ett slags automatisk påföljd t.ex. 
vid underlåtelse att iaktta tidsfristerna för 
flaggningsskyldighet enligt den nya värde-
pappersmarknadslagens 7 kap. Ordningsav-
giften är ett kostnadseffektivt sätt att sanktio-
nera smärre överträdelser, vilket innebär att 
Finansinspektionen sparar resurser för avslö-
jande och undersökning av gärningar som är 
mera klandervärda. 

Det föreslås att nivån på ordningsavgiften 
höjs avsevärt. En juridisk person ska kunna 
påföras minst 5 000 och högst 100 000 euro i 
ordningsavgift. En fysisk person ska enligt 
förslaget kunna påföras en ordningsavgift på 
minst 500 och högst 10 000 euro. Syftet med 
höjningarna är att förebygga sådan osaklig 
verksamhet på finansmarknaden som äventy-
rar dess tillförlitlighet och att ge Finansin-
spektionen tillräckliga möjligheter att genom 
ordningsavgiften visa att ett handlande är 
klandervärd. I stället för ordningsavgift kan i 
undantagsfall påföras påföljdsavgift för en 
överträdelse måste anses vara särskilt klan-
dervärd. 

Enligt förslaget kan en offentlig varning 
tilldelas ett tillsynsobjekt eller en annan fi-

nansmarknadsaktör som uppsåtligen eller av 
vårdslöshet handlar i strid med andra be-
stämmelser än sådana som kan leda till ord-
ningsavgift eller påföljdsavgift eller bryter 
mot sådana bestämmelser som avses i lagför-
slaget. Offentlig varning föreslås i regel vara 
ett straff för överträdelser som är mera klan-
dervärda än överträdelser för vilka påförs 
ordningsavgift. I enskilda fall kan ordnings-
avgift dock de facto vara en strängare påföljd 
än en offentlig varning, om ordningsavgiften 
t.ex. påförs till maximibeloppet och om den 
offentliggörs på samma sätt som övriga på-
följder. I stället för offentlig varning kan i 
undantagsfall påföras en påföljdsavgift, om 
överträdelsen måste anses vara särskilt klan-
dervärd.  

Enligt förslaget är påföljdsavgift fortfaran-
de den strängaste administrativa påföljden. 
Påföljdsavgift ska enligt förslaget påföras 
den som uppsåtligen eller av vårdslöshet för-
summar eller bryter mot de bestämmelser om 
finansmarknaden som nämns i paragrafen. 
Det är fråga om sådana synnerligen klander-
värda gärningar som i vissa fall rentav kan 
uppfylla rekvisiten för en gärning som är 
straffbar enligt strafflagen. Om en gärning el-
ler en försummelse kan bedömas uppfylla 
rekvisiten för någon annat grovt brott enligt 
strafflagens 51 kap., men gärningen eller för-
summelsen med hänsyn till dess menlighet 
eller gärningsmannens skuld sådan den 
framgår av gärningen samt med beaktande av 
övriga omständigheter i anslutning till gär-
ningen eller försummelsen ska anses ringa 
bedömd som en helhet, kan Finansinspektio-
nen dock påföra en påföljdsavgift och avstå 
från att anmäla ärendet till en förundersök-
ningsmyndigheten. Det föreslås att tillämp-
ningsområdet för påföljdsavgiften utvidgas 
så att det omfattar vissa bestämmelser också i 
andra sektorlagar än värdepappersmarknads-
lagen. 

Finansinspektionen kan avstå från att påfö-
ra ordningsavgift eller offentlig varning om 
vederbörande självmant har vidtagit tillräck-
liga korrigerande åtgärder omedelbart efter 
att ha upptäckt felet och anmält detta till Fi-
nansinspektionen och förutsatt att det inte är 
fråga om allvarliga eller upprepade fel eller 
försummelser. Detta gäller också om det fel-
aktiga förfarandet kan anses vara obetydligt 
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eller om det annars måste anses vara uppen-
bart oskäligt att påföra ordningsavgift eller 
offentlig varning. Exempelvis synnerligen 
lindrig vårdslöshet eller en mindre försening 
när det gäller en tidsfrist kan i vissa situatio-
ner tyda på att gärningen är obetydlig och att 
det då inte är ändamålsenligt att påföra ve-
derbörande en administrativ påföljd. Finans-
inspektionen kan också i stället för att påföra 
en påföljdsavgift ge en offentlig varning, om 
det felaktiga förfarandet kan anses vara 
obetydligt eller om det annars måste anses 
vara uppenbart oskäligt att påföra påföljds-
avgift. 

Det föreslås att påföljdsavgiften nivåhöjs 
så att den motsvarar praxis i andra EU-
medlemsstater. Avgiften får utgöra högst 10 
procent av en juridisk persons omsättning 
under året före gärningen eller försummel-
sen. Den får dock uppgå till högst 10 miljo-
ner euro. En fysisk person får påföras en på-
följdsavgift som utgör högst 10 procent av 
dennes inkomster enligt senast verkställda 
beskattning, dock högst 100 000 euro. Om 
påföljdsavgift påförs en fysisk person som 
tillhandahåller sådana tjänster på finans-
marknaden som hänför sig till dennes när-
ingsverksamhet och övervakas enligt 5 § 17 
punkten, får påföljdsavgiften utgöra högst 10 
procent av dennes inkomster enligt den se-
nast verkställda beskattningen, dock högst 
2,5 miljoner euro. 

Emittenterna av värdepapper som var fö-
remål för offentlig handel på Helsingfors 
Börs hade år 2008 en genomsnittlig omsätt-
ning på ca 1 642 000 och år 2009 1 341 000 
euro. I siffrorna för de nämnda åren ingår 
inte sådana de kreditinstituts omsättning vil-
kas värdepapper var föremål för offentlig 
handel på Helsingfors Börs. Medianomsätt-
ning år 2008 var ca 172 000 euro och år 2009 
ca 152 000 euro. Den stora skillnaden mellan 
genomsnittet och medianen beror på att emit-
tenternas storlek är mycket varierande. De 
största emittenternas påföljdsavgift skulle, 
beräknad på deras omsättning, högst uppgå 
till maximibeloppet 10 miljoner euro.  

Det föreslås att bestämmelserna om påfö-
rande av påföljdsavgift ändras så att avgiften 
ska påföras av Finansinspektionen om den 
uppgår till högst en miljon euro. I annat fall 
ska påföljdsavgiften påföras av marknads-

domstolen, på framställning av Finansinspek-
tionen. På grund av höjningen av påföljdsav-
giftens maximibelopp har det ansetts motive-
rat att domstolen ska fastställa påföljdsavgif-
ter på över en miljon euro på motsvarande 
sätt som då Konkurrensverket gör framställ-
ning om påföljdsavgifter enligt lagen om 
konkurrensbegränsningar (480/1992). 

Finansinspektionen ska enligt förslaget i 
fortsättningen offentliggöra alla administrati-
va påföljder som den påfört och de påföljds-
avgifter som marknadsdomstolen påfört. Syf-
tet med bestämmelsen är att understryka så-
dana överträdelsers allmänna klandervärdhet 
som kan leda till en administrativ påföljd och 
att å andra sidan förutse en skärpning av på-
följdssystemen på den europeiska finans-
marknaden. Vid finansministeriet bereds ett 
förslag som innebär att regleringen av admi-
nistrativa påföljder, i synnerhet ordningsav-
gift och påföljdsavgift, ska utsträckas till att 
gälla också överträdelse av de bestämmelser 
som fäller kreditinstitut och försäkringsan-
stalter. 

Eftersom vite inte kan betraktas som en 
egentlig administrativ påföljd föreslås att be-
stämmelserna om vite flyttas från lagens 4 
kap. till 3 kap. 

En viktig ändring är också att de bestäm-
melser som om de överträds kan leda till att 
en administrativ ordningsavgift eller på-
följdsavgift påförs i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen, i fortsättningen ska 
nämnas i respektive speciallagar och inte i 
lagen om Finansinspektionen. Ändringen an-
tas göra det lättare att uppdatera påföljdsbe-
stämmelserna i samband med ändringar i 
andra lagar. Dessutom underlättar ändringen 
den ömsesidiga bedömningen av påföljdsbe-
stämmelser som ansluter sig till samma lag. 
Ändringen understryker också påföljdssy-
stemets roll som en integrerad del av tillsy-
nen över efterlevnaden av respektive lag.  

Det föreslås att bestämmelserna om över-
klagande förenhetligas så att alla beslut om 
administrativa påföljder enligt 4 kap. i lagen 
om Finansinspektionen ska överklagas till 
marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens 
beslut kan överklagas till högsta förvalt-
ningsdomstolen. Övriga beslut av Finansin-
spektionen ska enligt förslaget överklagas till 
Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare 
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till högsta förvaltningsdomstolen. Förslaget 
innebär att högsta förvaltningsdomstolen all-
tid är den högsta besvärsinstansen för Finans-
inspektionens beslut. 

 
Propositionens övriga lagförslag 

 
Propositionens ovan nämnda lagförslag in-

nebär att ett stort antal ändringar av teknisk 
natur måste göras i Finlands lagstiftning. I 
denna proposition behandlas huvudsakligen 
de ändringar som måste göras i finansmark-
nadslagstiftningen och skattelagstiftningen. 

Det föreslås att kraven på tillförlitlighet när 
det gäller betydande ägare och den högsta 
ledningen i kreditinstitut, finans- och försäk-
ringskonglomerats holdingföretag, betal-
ningsinstitut, fondbolag och förvaringsinsti-
tut ändras så att de stämmer överens med vad 
som bl.a. i propositionens förslag till lag om 
investeringstjänster föreskrivs om värdepap-
persföretags ägare och högsta ledning. 

Lagen om behandling av vissa marknads-
rättsliga ärenden ska enligt förslaget inte 
längre tillämpas på ärenden som avses i la-
gen om Finansinspektionen. 

I propositionen föreslås dessutom ändring-
ar i följande lagar: 

- strafflagen 
- lagen om behandling av vissa marknads-

rättsliga ärenden 
- aktiebolagslagen 
- lagen om Finansinspektionens tillsynsav-

gift 
- kreditinstitutslagen 
- lagen om affärsbanker och andra kreditin-

stitut i aktiebolagsform 
- lagen om andelsbanker och andra kredit-

institut i andelslagsform 
- sparbankslagen 
- lagen om tillsyn över finans- och försäk-

ringskonglomerat 
- lagen om betalningsinstitut 
- lagen om placeringsfonder 
- lagen om fastighetsfonder 
- lagen om bundet långsiktigt sparande 
- lagen om vissa villkor vid värdepappers- 

och valutahandel samt avvecklingssystem 
- lagen om finansiella säkerheter 
- betaltjänstlagen 
- lagen om statens säkerhetsfond 

- lagen om begränsning av användningen 
av indexvillkor 

- lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism 

- lagen om beskattningsförfarande 
- inkomstskattelagen 
- lagen om överlåtelseskatt  
- lagen om beskattning av inkomst av när-

ingsverksamhet 
- lagen om värdering av tillgångar vid be-

skattningen 
- handelskammarlagen. 
 
 

4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen beräknas få ett flertal eko-
nomiska konsekvenser av olika typ och stor-
lek, som det delvis är synnerligen svårt att 
förutse. Det är t.ex. omöjligt att bedöma de 
ekonomiska konsekvenserna av att hela vär-
depapperslagstiftningen blir tydligare och ef-
fektivare. Totalrevideringen antas emellertid 
förbättra den inhemska marknadsplatsens 
funktion och göra den mera attraktiv för in-
vesterare, samt därmed resultera i vissa di-
rekta och indirekta finansiella synergieffek-
ter. I det följande behandlas de ekonomiska 
konsekvenser som de enskilda ändringsför-
slagen beräknas få.  

 
Värdepappersmarknadslagen 

 
Prospekt 

 
Det föreslås att den undre gränsen för skyl-

digheten att upprätta nationella prospekt höjs 
från nuvarande 100 000 euro till 1,5 miljoner 
euro. Höjningen av den nedre gränsen kom-
mer sannolikt att minska små och nybildade 
företags finansieringskostnader, då kapitalin-
vesterare och andra investerare kan stödja fö-
retagens tillväxt med större summor utan att 
de blir skyldiga att upprätta prospekt. Den 
nationella prospektfriheten upp till 1,5 miljo-
ner euro beräknas få den betydelsen att vär-
depapper kan erbjudas till allmänheten utan 
prospekt i ca 15 fall på årsnivå. Att upprätta 
ett nationellt prospekt, som det hittills varit 
nödvändigt att offentliggöra i samband med 
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alla över 100 000 euros värdepapperser-
bjudanden till allmänheten, har kostnadsmäs-
sigt inte varit märkbart förmånligare än att 
upprätta prospekt enligt EU-bestämmelserna. 

Allmännyttiga organisationers medelsan-
skaffning underlättas och den därmed sam-
manhängande administrativa bördan blir san-
nolikt också lättare genom förslaget som in-
nebär att dessa organisationers inte längre är 
skyldiga att offentliggöra prospekt då värde-
papper erbjuds för finansiering av allmännyt-
tig verksamhet som inte huvudsakligen be-
drivs i vinstsyfte. En förutsättning är emeller-
tid Finansinspektionens tillstånd. 

Prospekt som avses i prospektdirektivet ska 
enligt förslaget upprättas för värdepapperser-
bjudanden som överstiger 5 miljoner euro i 
stället för så som tidigare 2,5 miljoner euro. 
Av denna anledning kommer den administra-
tiva bördan i anslutning till inhemska värde-
papperserbjudanden som inte förutsätter 
börsnotering att minska genom de nationella 
bestämmelserna om erbjudanden mellan 1,5 
miljoner euro och 5 miljoner euro. En emit-
tent vars värdepapper på ansökan av denne 
har tagits upp till handel på en multilateral 
handelsplattform kan i enlighet med reglerna 
för marknadsplatsen upprätta ett enklare pro-
spekt för lägre kostnader.  

 
Flaggning 

 
Den omständigheten att den nationella lag-

stiftningen om flaggningsskyldigheten i stör-
re utsträckning harmoniseras med öppen-
hetsdirektivet kommer sannolikt att i någon 
mån minska internationella marknadsparters 
administrativa kostnader. Den i praktiken 
viktigaste ändringen, som ökar harmonise-
ringen och minskar kostnaderna, är genomfö-
randet av det s.k. handelslagerundantag som 
öppenhetsdirektivet tillåter. Utländska ägare 
flaggar sina innehav i finländska bolag sam-
manlagt tiotals gånger per år och arvoden till 
en finländsk juridisk rådgivare som eventu-
ellt måste anlitas för varje flaggning är i stor-
leksklassen några tusen euro. Flaggningen 
ger sålunda på årsnivå en kostnadsbesparing 
på högst några tiotal tusen euro. Den juridis-
ka rådgivningen är emellertid ofta kopplad 
till en större helhet av företagsregleringar, 
vilket innebär att kostnaderna för rådgiv-

ningen om enbart flaggningen är svårare att 
beräkna.  

 
Insiderregister 

 
Den i Finland verksamma värdepappers-

centralen Euroclear Finland Ab upprätthåller 
för närvarande ett insiderregister till vilket 
ändringar i värdepappersinnehav som regi-
strerats i värdeandelssystemet kan överföras 
automatiskt, utan insiderns särskilda anmä-
lan. Insiderregistret indelas i en offentlig och 
en icke-offentlig bolagsspecifik del. Dessut-
om kan emittenterna, värdepappersföretagen 
och fondbörsen själva föra offentliga insider-
register.   

Uppgifter om värdepappersinnehav kan 
samlas in antingen via värdeandelssystemet 
eller förvaringsbankerna. Uppgifter om för-
ändringar i innehav av värdepapper som är 
direktförvaltade kan fortsättningsvis samlas 
in via värdeandelssystemet, medan uppgifter 
om förvaltarregistrerade värdepapper som 
ägs av utlänningar fås av de banker som skö-
ter förvaltarregistreringen. Den i ekonomiskt 
hänseende effektivaste och tillförlitligaste 
modellen anses vara den där informationen 
koncentreras till ett register i stället för till 
flera register som finns på olika håll och som 
dels är företagsspecifika och dels upprätthålls 
av värdepapperscentralen. Det anses inte vara 
skäl att koncentrera det nya insiderregistret 
till en enskild aktör, exempelvis till värde-
papperscentralen, utan uppgifterna borde i 
enlighet med marknadsmissbruksdirektivets 
artikel 6 i fortsättningen sändas in till Finans-
inspektionen som upprätthåller ett centralt 
offentligt insiderregister. Centraliseringen 
och förfarandet att sända informationen di-
rekt till tillsynsmyndigheten gör informatio-
nen lättillgänglig, understryker systemets 
trovärdighet och tillförlitlighet samt minskar 
den administrativa bördan i synnerhet för 
små och medelstora emittenter. Kostnaderna 
för registerföringen betalas med de tillsyns-
avgifter som Finansinspektionen tar ut hos 
emittenterna. Överföringen av skyldigheten 
att upprätthålla det offentliga insiderregistret 
från emittenterna minskar dock dessas direk-
ta kostnader. Som en följd av de föreslagna 
ändringarna kan Finansinspektionen om den 
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så önskar lägga ut förvaltningen av insiderre-
gistret på entreprenad.  

Man har gjort bedömningen att uppbygg-
naden av ett helt nytt system tar 24 månader, 
vilket innebär att övergångstiden för tillämp-
ningen av bestämmelserna måste vara till-
räckligt lång. Kostnaderna för att bygga upp 
systemet beräknas till ca 2,5 miljoner euro, 
inklusive anskaffnings- och realiseringskost-
nader. Kostnader orsakas också av upprätt-
hållandet av systemet, t.ex. av licenser och 
användartjänster. Dessutom orsakas kostna-
der på grund av att det nya systemet måste 
innehålla all information som ingår i det nu-
varande insiderregistret, såsom uppgifter om 
anmälningsskyldiga, om dessas närmaste 
krets och om deras transaktionshistoria. 

Under övergångsskedet ska värdepappers-
centralen upprätthålla datasystemen med tan-
ke på det nuvarande offentliga insiderre-
gistret. Värdepapperscentralens insiderregis-
ter används för närvarande av 116 av de för 
närvarande 122 finländska börsbolagen. För 
närvarande uppgår kostnaden per börsbolag 
till i genomsnitt 2 000 euro per år. Beloppet 
inkluderar både offentliga och icke-offentliga 
register och i fråga om vissa bolag också syn-
lighet på internet. För börsbolag uppgår de 
sammanlagda kostnaderna för systemet så-
lunda till ca 230 000 euro per år.  

 
Skadestånd 

 
Flera utredningar har gjorts om ska-

deståndsskyldigheten på värdepappersmark-
naden. Finansministeriet tillsatte år 2004 pro-
jektansvarsarbetsgruppen som fick i uppdrag 
att bereda förslag till lagstiftning för genom-
förande av prospektdirektivet och de be-
stämmelser som kommissionen utfärdat med 
stöd av direktivet. Enligt projektansvarsar-
betsgruppens betänkande från år 2005 kom-
mer den övergripande ekonomiska effekten 
av lagstiftningen om värdepappersmarknaden 
att vara att lagstiftningen ökar förtroendet för 
marknadens tillförlitlighet och opartiskhet 
och sålunda främjar marknadens effektivitet. 
I samband med det nationella genomförandet 
av EU-direktiv har det på motsvarande sätt 
ansetts att de ekonomiska konsekvenserna 
för hushållen är indirekta och förverkligas 
genom att investerarskyddet genomförs på 

värdepappersmarknaden. Också enligt pro-
fessor Matti Turtiainens utredning från år 
2005, Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvol-
lisuus ja vahingonkorvausvastuu (Emitten-
tens informationsskyldighet och ska-
deståndsansvar) har skadeståndsbestämmel-
serna inga betydande finansiella konsekven-
ser för värdepappersmarknaden. 

Vid bedömningen av om skadeståndsskyl-
dighet uppkommer ska det beaktas om ska-
devållaren har handlat omsorgsfullt. Frågan 
om skadevållaren har handlat omsorgsfullt 
kan bedömas t.ex. i förhållande till profes-
sionella krav eller marknadens allmänna för-
faranden. Exempelvis när det gäller utarbe-
tande av prospekt som har en central betydel-
se för informationsskyldigheten har det ut-
vecklats internationella förfaranden som ska 
svara mot de krav som kan anses gälla om-
sorgsfullt förfarande på marknaden. Sådana 
förfaranden är bl.a. intervjuer med ledningen 
i samband med utarbetandet av prospekt samt 
företagsinspektioner (due diligence) i syfte 
att säkerställa innehållet i prospekt. 

Omsorgsplikten medför kostnader för 
marknadsaktörerna. Eftersom värdepappers-
marknaden förutsätter särskilt förtroende från 
investerarnas sida måste marknadsaktörerna 
handla synnerligen omsorgsfullt. Olika förfa-
randen för mätning av hur omsorgsfull verk-
samheten är, exempelvis intervjuer med led-
ningen och företagsinspektioner, är emeller-
tid de facto redan nu förfaranden som all-
mänt används och aktörerna på värdepap-
persmarknaden har redan vant sig vid de 
kostnader som förfarandena medför och har 
sålunda anpassat sin verksamhet till mark-
nadspraxis. Den bedömningen kan således 
göras att arvodena till juridiska och ekono-
miska rådgivare inte heller i fortsättningen 
kommer att utgöra något betydande ekono-
miskt hinder för att verka på värdepappers-
marknaden. Dessutom kan företagen skydda 
sig mot skadeståndstalan genom att ta sär-
skilda ansvarsförsäkringar för företagsled-
ningen. Försäkringarna gör det möjligt att 
täcka kostnaderna för en eventuell fram-
gångsrik skadeståndstalan.  

En omständighet som minskar värdepap-
persmarknadsaktörernas faktiska ansvar är 
emellertid att prospektsammanfattningar del-
vis utesluts från skadeståndsskyldigheten, ef-
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tersom en skada som beror på en prospekt-
sammanfattning som överlämnats till en in-
vesterare inte är ersättningsgill, om inte upp-
gifterna i sammanfattningen är vilseledande 
eller inexakta eller står i konflikt med respek-
tive avsnitt i prospektet. 

Preciseringen av skadeståndsansvaret be-
räknas inte få några betydande ekonomiska 
konsekvenser eftersom skadeståndstalan har 
väckts i få fall och eftersom det inte har 
framförts några motiverade påståenden om 
en ökning av antalet fall där det blir fråga om 
ersättningsansvar. 

Den allmänna utvecklingen av god värde-
pappersmarknadssed som totalrevideringen 
av värdepappersmarknadslagstiftningen med-
för är dessutom ägnad att precisera hur långt 
skadeståndsansvaret sträcker sig och ger så-
lunda marknadsparterna rättssäkerhet när det 
gäller iakttagandet av lagens bestämmelser. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

4.2.1 Ändringar i Finansinspektionens verk-
samhet 

Propositionen inverkar framför allt på Fi-
nansinspektionens verksamhet. Vid bedöm-
ningen av de personella resurser som Finans-
inspektionen behöver samt de nödvändiga 
datasystemen är det skäl att beakta de i fråga 
om tillämpningsområdet allt mera omfattan-
de uppgifterna som samtidigt innebär sträng-
are administrativa påföljder samt de tillsyns- 
och andra uppgifter som den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagen, den föreslagna 
lagen om värdepapperskonton samt den före-
slagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet innebär. 

De administrativa påföljderna inom Finans-
inspektionens behörighetsområde kommer att 
öka arbetsmängden inom tillsynen. Det krävs 
tillräckliga personella resurser för att efter-
levnaden av bestämmelserna ska kunna 
övervakas på ett effektivt sätt samt för att 
överträdelser ska kunna uppdagas och under-
sökas. Finansinspektionen måste också ha 
tillräckliga resurser för att inleda administra-
tiva påföljdsprocesser och vid behov straff-
processer till följd av missbruk. Vidare måste 
Finansinspektionen allokera mera resurser 
för tillsyn och för undersökning av missbruk, 

eftersom tillämpningsområdet för bestäm-
melserna om administrativa påföljder, i syn-
nerhet ordningsavgifter och påföljdsavgifter, 
kommer att öka avsevärt. Användningen av 
påföljderna kommer i fortsättningen att kräva 
mera resurser också av den anledningen att 
Finansinspektionen i princip blir skyldig att 
påföra administrativa påföljder i sådana fall 
då förutsättningarna är uppfyllda. Ytterligare 
en faktor som ökar resursbehovet är att Fi-
nansinspektionen enligt förslaget i fortsätt-
ningen kan behandla också sådana smärre 
brott som avses i strafflagens 51 kap. i en 
administrativ påföljdsprocess. En tillräckligt 
effektiv användning av sanktionerna under 
en längre tid kommer å andra sidan sannolikt 
att öka tillsynens kostnadseffektivitet, efter-
som påförandet av sanktioner är ägnat att 
förbättra marknadsdisciplinen och förebygga 
missbruk. 

Också centraliseringen av det nya offentli-
ga insiderregistret till Finansinspektionen 
kommer att öka Finansinspektionens uppgif-
ter och arbetsmängd.  

Avsikten med de tydligare bestämmelserna 
om Finansinspektionens skyldighet att sam-
arbeta med myndigheter som bekämpar grå 
ekonomi är att effektivera respektive myn-
digheters undersökning och tillsyn. 

De nya uppgifter som Finansinspektionen 
föreslås få kommer i förening med den avse-
värda utvidgningen av tillämpningsområdet 
för påföljdsbestämmelserna att öka behovet 
av personella resurser. 

 
4.2.2 Konsekvenserna av att bestämmelserna 
om överklagande förnyas 

De nya bestämmelserna om överklagande 
som föreslås i lagen om Finansinspektionen 
innebär att Finansinspektionens samtliga be-
slut om administrativa påföljder enligt 4 kap. 
i lagen om Finansinspektionen ska överkla-
gas till marknadsdomstolen, oberoende av 
om de gäller överträdelse av bestämmelserna 
om till exempel finansiell stabilitet eller 
kundskydd. Marknadsdomstolens beslut kan 
enligt förslaget överklagas till högsta förvalt-
ningsdomstolen. Detta gäller också mark-
nadsdomstolens beslut om påföljdsavgifter 
som marknadsdomstolen har påfört på fram-
ställning av Finansinspektionen. Sådana be-
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slut enligt den gällande värdepappersmark-
nadslagens 10 kap. 3 a § som motsvarar Fi-
nansinspektionens beslut enligt de nya lagar-
na ska överklagas till Helsingfors förvalt-
ningsdomstol i stället för till marknadsdom-
stolen. Högsta förvaltningsdomstolen före-
slås vara högsta besvärsinstans, liksom för 
närvarande. 

Bedömningen av de konsekvenser som för-
slaget får för marknadsdomstolens personal-
behov och en bedömning av vilken inverkan 
det får på marknadsdomstolens arbetsbörda 
då överklagandena av beslut om påförande 
av påföljder enligt 4 kap. i lagen om Finans-
inspektionen överförs till marknadsdomsto-
len, kan delvis baseras på antalet beslut som 
marknadsdomstolen fattar i konkurrensären-
den. Samtidigt måste det dock beaktas att Fi-
nansinspektionen sannolikt kommer att påfö-
ra administrativa påföljder främst i sådana 
fall som inte kräver lika omfattande bered-
ning som konkurrensärenden och som gäller 
enskilda aktörers överträdelser. I praktiken 
kan det dock också förekomma undantagsfall 
där både Finansinspektionens beredning av 
ett beslut och behandlingen i det skede då be-
slutet överklagas kräver en avsevärd mängd 
arbete. 

På grund av att påföljdsavgiften är relativt 
hög har det ansetts motiverat att en domstol 
på framställning av Konkurrensverket fast-
ställer den. Enligt förslaget ska marknads-
domstolen sålunda på framställning av Fi-
nansinspektionen fastställa påföljdsavgifter 
som överstiger en miljon euro.  

Åren 2002—2010 gav marknadsdomstolen 
årligen 2—19 beslut i konkurrensärenden, i 
medeltal nio ärenden per år. Finansinspektio-
nen gav åren 2002—2010 sammanlagt 12 of-
fentliga anmärkningar och en offentlig var-
ning men påförde inte en enda påföljdsavgift. 
Under motsvarande tid påförde Finansin-
spektionen sammanlagt 15 ordningsavgifter, 
varav 14 till privatpersoner som var skyldiga 
att göra insideranmälan, medan en påfördes 
ett fondbolag. 

År 2009 gav Finansinspektionen samman-
lagt 640 beslut i tillsynsärenden och år 2010 
sammanlagt 511 sådana beslut. Finansin-
spektionens beslut överklagas sällan. År 
2009 överklagades ett beslut till Helsingfors 
förvaltningsdomstol och år 2010 fem. Över-

klagandena gällde beslut med anledning av 
begäranden om handlingar, avföranden från 
register och fastställelse av regler. Inte ett 
enda överklagande gjordes till marknads-
domstolen. Situationen kommer inte heller i 
fortsättningen att förändras i någon större ut-
sträckning, trots att antalet överklaganden i 
påföljdsärenden kan öka i någon mån. Det är 
svårt att på förhand uppskatta i vilken ut-
sträckning t.ex. påföljdsavgifter kommer att 
påföras. Påföljdsavgifternas belopp och sam-
tidigt deras ekonomiska betydelse för de be-
talningsskyldiga kommer sannolikt att öka 
avsevärt. Påföljdsavgifter kan komma att 
överklagas uttryckligen i sådana fall där de 
får avsevärda konsekvenser för den betal-
ningsskyldiges ekonomi eller rykte.  

Med stöd av det som anförs ovan kan det 
antas att ärenden av det slag som avses i 4 
kap. i lagen om Finansinspektionen inte 
kommer att orsaka något större behov av 
tilläggsresurser och inte heller någon avse-
värd ökning av marknadsdomstolens arbets-
mängd. Det är emellertid skäl att noga ge akt 
på hur situationen utvecklas och att vid be-
hov utan dröjsmål vidta åtgärder för att und-
vika anhopning av ärenden vid marknads-
domstolen. 

Övriga beslut av Finansinspektionen ska 
enligt förslaget överklagas till Helsingfors 
förvaltningsdomstol och vidare till högsta 
förvaltningsdomstolen. Denna huvudregel 
kvarstår. Det betyder att t.ex. Finansinspek-
tionens beslut om verksamhetstillstånd och 
registrering kan överklagas till Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Huvudregeln omfattar 
också t.ex. alla beslut som gäller tillsynsbe-
fogenheter och vite enligt 3 kap. i lagen om 
Finansinspektionen. Koncentreringen av 
överklagandena till Helsingfors förvaltnings-
domstol bedöms inte få några större konse-
kvenser för domstolens arbetsmängd eller 
personella resurser.  

I propositionen föreslås en ändring av 3 § i 
lagen om behandling av vissa marknadsrätts-
liga ärenden. Avsikten är att föreslå en änd-
ring av paragrafen också i samband med den 
proposition som kommer att avlåtas i maj 
2012 med förslag till lag om betalningsvill-
kor i kommersiella avtal, till lag om ändring 
av lagen om indrivning av fordringar och till 
vissa lagar som har samband med dem. Änd-
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ringsförslagen ska samordnas under riks-
dagsbehandlingen. 

 
 

4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Propositionen får positiva konsekvenser för 
den finländska värdepappersmarknaden. 
Framför allt inverkar den positivt på investe-
rarskyddet och rättssäkerheten, i och med att 
lagstiftningen förtydligas och uppdateras. 
Också förtydligandet av bestämmelserna om 
skadeståndsskyldighet har en positiv inver-
kan på investerarskyddet. Andra bestämmel-
ser som förbättrar investerarskyddet på ett 
avgörande sätt är bestämmelserna som gäller 
skyldigheten för tillhandahållare av invester-
ingstjänster att höra till ett organ som be-
handlar kundklagomål, bestämmelserna om 
tillståndsplikt för förvaringsverksamhet samt 
de bestämmelser i den nya lagen om värde-
papperskonton som förtydligar den sakrätts-
liga ställningen för investerare i värdepapper 
som förvaltas indirekt.  

Propositionen får inga direkta konsekven-
ser för sysselsättningen och de indirekta kon-
sekvenserna är svåra att bedöma. De indirek-
ta konsekvenserna sammanhänger med utbu-
det av förvaringstjänster, med tillväxten av 
små och medelstora företag samt med ut-
vecklingen och upprätthållandet av olika da-
tasystem. Utbudet av förvaringstjänster och 
en eventuellt livligare efterfrågan kommer 
eventuellt att öka behovet av personalresur-
ser som tillhandahåller kundservice och tek-
niska stödfunktioner. Beroende på vilken 
bransch det är fråga om har tillväxten av små 
och medelstora företag i allmänhet en gynn-
sam inverkan på sysselsättningen. Bland an-
nat det offentliga insiderregistret är ett nytt 
datasystem som måste utvecklas. Myndighe-
ternas behov av personella resurser kommer 
att öka. 

Förslagen som gäller påföljdssystemet har 
samband med bekämpandet av brott och ad-
ministrativa överträdelser och ökar den före-
byggande effekten av den föreslagna värde-
pappersmarknadslagstiftningen. Enligt för-
slaget ska de administrativa påföljdernas eu-
robelopp höjas avsevärt. Vidare kan Finans-
inspektionen, efter att ha gjort bedömningen 
att en gärning eller försummelse uppfyller 

rekvisiten för något annat grovt brott än ett 
brott enligt strafflagens 51 kap., antingen 
själv påföra en påföljdsavgift på högst en 
miljon euro eller göra en framställning till 
marknadsdomstolen om en påföljdsavgift, i 
stället för att överföra ärendet till förunder-
sökningsmyndigheten. Avsikten med försla-
get är att förhindra att en dyr och tung dom-
stolsprocess inleds i sådana fall då det med 
beaktande av brottsvinningen samt gärning-
ens art och omfattning inte är motiverat. 

Propositionen har en positiv inverkan på 
jämställdheten mellan könen samt när det 
gäller en neutral behandling av olika former 
av parförhållanden, eftersom de bestämmel-
ser som föreslås om marknadsmissbruk är di-
rekt tillämpliga på såväl män som kvinnor 
och på makar som avses i äktenskapslagen 
(243/1929) och dessutom på parter i parför-
hållanden som enligt lagen om registrerat 
partnerskap (950/2001) ingår i insiderkret-
sen. 

Utöver de konsekvenser som beskrivs ovan 
har propositionen inga andra konsekvenser 
för miljön, människors levnadsförhållanden, 
olika människogruppers ställning, den regio-
nala utvecklingen, jämställdheten eller andra 
motsvarande samhälleliga eller sociala fakto-
rer.  

 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

Finansministeriet tillsatte 2.2.2009 en ar-
betsgrupp med uppgift att bereda förslag till 
en ny värdepappersmarknadslag, lagstiftning 
om indirekt förvaring av värdepapper, änd-
ringar i värdeandelslagstiftningen samt annan 
lagstiftning. Arbetsgruppen bestod av före-
trädare för Finlands Näringsliv EK, Finans-
branschens Centralförbud, Finansinspektio-
nen, Centralhandelskammaren, NASDAQ 
OMX Helsinki Oy, justitieministeriet, aktie-
spararnas Centralförbund rf / Börsstiftelsen, 
Finlands Bank, Finlands Advokatförbund, 
arbets- och näringsministeriet samt finansmi-
nisteriet. Också en företrädare för Delegatio-
nen för börsbolag och Finansbranschens 
Centralförbund var permanent sakkunnig i 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen använde nio 
förberedningsgrupper för att förbereda sitt 
förslag. 
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Enligt uppdraget upprättade arbetsgruppen 
sitt förslag i form av en regeringsproposition. 
Arbetsgruppen föreslog ett stort antal lagtek-
niska ändringar i syfte att förbättra värdepap-
persmarknadslagstiftningen i kvalitativt hän-
seende samt bestämmelser om övergång till 
ett system med flerstegsförvaltning av värde-
papper. Dessutom föreslog arbetsgruppen att 
det stiftas en ny lag om värdepapperskonton 
med bestämmelser om indirekt förvaring av 
värdepapper och om kontoinnehavares rät-
tigheter i samband därmed. Vidare lade ar-
betsgruppen fram förslag om utveckling av 
Finansinspektionens administrativa påföljds-
system, förslag om centralisering av de of-
fentliga insiderregistren till Finansinspektio-
nen och förslag till precisering av bestäm-
melserna om skadestånd. 

Arbetsgruppens förslag sändes våren 2011 
ut på en omfattande remiss som resulterade i 
sammanlagt 47 yttranden. Enligt yttrandena 
var det ett uppenbart nödvändigt att totalre-
videra lagstiftningen om värdepappersmark-
naden. Finansministeriet sammanställde re-
missyttrandena till en omfattande promemo-

ria (3.10.2011) som har lagts ut på ministeri-
ets webbsidor.  

Beredningen av totalrevideringen fortsatte 
därefter som två projekt vid finansministeri-
et. I det första skedet avlåts denna proposi-
tion som har beretts som tjänstearbete vid fi-
nansministeriets finansmarknadsavdelning i 
samråd med justitieministeriet. I slutet av år 
2011 sändes de nya versionerna av proposi-
tionens lagförslag ut på en offentlig remiss-
runda. I projektets andra skede bedöms möj-
ligheterna att utveckla flerstegsförvaltning av 
värdepapper. Dessutom utreds frågor i an-
slutning till internationellt samarbete och 
bättre utbyte av skatteuppgifter samt bereds 
förslag i frågor om ägandets offentlighet. 
Ärendet bereds som tjänstearbete, i samråd 
mellan finansministeriets finansmarknadsav-
delning och skatteavdelning samt Skat-
testyrelsen. Avsikten är att förslagen ska vara 
klara före utgången av maj 2012. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följände lagförslag: 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Värdepappersmarknadslag 

DEL I ALLMÄNNT 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens allmänna tillämpningsområde. 
I denna paragraf föreslås bestämmelser om 
lagens allmänna tillämpningsområde. Det all-
männa tillämpningsområdet preciseras ge-
nom de närmare tillämpningsbestämmelser 
och definitioner som finns i respektive kapi-
tel. 

Enligt paragrafens 1 mom. föreskrivs i la-
gen om sättande av värdepapper i omlopp 
bland allmänheten, om informationsskyldig-
het på värdepappersmarknaden, om upp-
köpserbjudanden, om förhindrande av miss-
bruk på värdepappersmarknaden och om till-
syn över värdepappersmarknaden. Bestäm-
melsen är informativ till sin karaktär och 
dess syfte är att göra lagen tydligare och lät-
tare att förstå. Utöver momentets uppräkning 
innehåller lagen bestämmelser om Finansin-
spektionens befogenheter när det gäller till-
synen över att lagen efterlevs samt ska-
destånd och överklagande. Lagen ska i första 
hand tillämpas på värdepappersmarknaden i 
Finland. 

Värdepapper kan sättas i allmänt omlopp 
på flera olika sätt, t.ex. genom emission av 
nya värdepapper, genom att redan emitterade 
värdepapper blir föremål för omsättning eller 
genom ansökan om att värdepapper ska tas 
upp till handel. Erbjudande av värdepapper 
till allmänheten innebär att de sätts i omlopp, 
t.ex. genom emission eller försäljning av ak-
tier. Lagen ska också tillämpas på sättande av 
värdepapper i omlopp bland allmänheten på 
andra sätt än de ovan nämnda organiserade 
sätten, t.ex. genom matchning av den faktis-
ka efterfrågan och det faktiska utbudet lokalt 
eller virtuellt.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska lagen i vissa situationer tillämpas också 

utanför Finland. Det föreslås att de detaljera-
de bestämmelserna om det internationella 
tillämpningsområdet i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 1 kap. 1 § 2—11 
mom. flyttas i anslutning till respektive mate-
riella bestämmelser. Detta förbättrar lagens 
tydlighet och begriplighet. Lagen ska tilläm-
pas på verksamhet utanför Finland, t.ex. i föl-
jande situationer som definieras närmare i 
längre fram i lagen: 

1) på användning av ett i Finland godkänt 
prospekt för erbjudande av värdepapper utan-
för Finland men inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet, trots att värdepapperen 
i fråga inte erbjuds eller ansöks bli upptagna 
till handel på en reglerad marknad i Finland,  

2) på upptagande av värdepapper som 
emitterats av en emittent som har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland till handel på en regle-
rad marknad utanför Finland, på en reglerad 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, 

3) på en sådan emittents informationsskyl-
dighet i enlighet med öppenhetsdirektivet 
vars aktier är föremål för handel endast utan-
för Finland på en reglerad marknad inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
samt 

4) på den skyldighet att göra anmälan om 
betydande ägar- och röstandelar som gäller 
för emittenter, aktieägare och jämställbara 
personer som nämns i 3 punkten samt på of-
fentliga uppköpserbjudanden gällande sådana 
emittenters värdepapper. 

Sådana förbud och förpliktelser som avses i 
marknadsmissbruksdirektivet lämpar sig des-
sutom för finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad i 
Finland, dvs. på börsen, och för andra finan-
siella instrument vilkas värde är beroende av 
sådana finansiella instrument, trots att trans-
aktioner med de finansiella instrumenten ge-
nomförs utanför Finland. 

2 §. Förbud mot att förfara i strid mot god 
värdepappersmarknadssed. I denna paragraf 
föreskrivs om det allmänna förbudet att på 
värdepappersmarknaden handla i strid med 
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god värdepappersmarknadssed. Förbudet 
gäller hela tillämpningsområdet för lagen 
och, i enlighet med 1 § 3 mom., också övriga 
finansiella instrument till den del som ifråga-
varande detaljerade bestämmelser tillämpas 
på dessa övriga finansiella instrument. Det är 
t.ex. möjligt att finansiella instrument som 
kan jämföras med värdepapper och som inte 
kan tas upp till handel på en reglerad mark-
nad eller på en annan multilateral handels-
plattform, marknadsförs till allmänheten eller 
normalt är föremål för handel utanför en 
multilateral handelsplattform. 

De exakta förpliktelser som uppställs i 
denna lag gäller med undantag av dessa pa-
ragraf, den allmänna bestämmelsen i 3 §, 
12—14 kap. och 17 kap. 2 och 3 §, i denna 
lag definierade värdepapper. Detta motsvarar 
huvudsakligen den gällande lagen. Enligt den 
gällande värdepappersmarknadslagens 10 
kap. 1—b § ska de bestämmelser som nämns 
i paragraferna i fråga tillämpas också på så-
dana derivatinstrument som nämns i paragra-
ferna, som är finansiella instrument. I dessa 
paragrafer ingår bl.a. den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 
bestämmelserna om marknadsmissbruk i 5 
kap. samt bestämmelsen om tillsynsbefogen-
heter i 7 kap. 2 §. 

Detta förbud ska enligt förslaget tillämpas 
på fysiska och juridiska personer som är 
verksamma på marknaden och deltar i verk-
samheten. Bestämmelsen ska sålunda tilläm-
pas t.ex. på tillhandahållare av investerings-
tjänster, parter i värdepapperstransaktioner 
(köpare, säljare och eventuella förmedlare), 
värdepappersemittenter och på andra som er-
bjuder värdepapper, personer som ger offent-
liga uppköpserbjudanden och på andra som 
erbjuder sig att köpa värdepapper samt deras 
företrädare och kommissionärer. Avsikten 
med att foga denna allmänna bestämmelse 
till lagen är att understryka att alla aktörer på 
värdepappersmarknaden ska iaktta förfaran-
den som är förenliga med god marknadssed 
och stämmer överens med de detaljerade be-
stämmelserna i lagstiftningen om värdepap-
persmarknaden samt med lagstiftningens syf-
te. Bestämmelsen ersätter delvis den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 1 § och 
4 kap. 1 § 1 mom. Tillsammans med 3 och 
4 § bildar den en helhet, dvs. en samman-

ställning av de förbud som ingår i olika be-
stämmelser i den gällande lagen. 

Förbudet gäller t.ex. åtgärder och försum-
melser i anslutning till att värdepapper sätts i 
omlopp bland allmänheten, erbjuds till all-
mänheten och handlas med samt i anslutning 
till att den i lagen uttryckligen stadgade in-
formationsskyldigheten gällande värdepapper 
uppfylls. Marknadsföring kan ansluta sig till 
alla dessa funktioner. Marknadsföring är ett 
omfattande begrepp i Finlands lagstiftning. 
Med marknadsföring av värdepapper avses 
alla typer av verksamhet som syftar till att 
sätta värdepapper i omlopp bland allmänhe-
ten och främja omsättningen. Marknadsfö-
ringen kan också bestå av information som 
ges investerare i samband med enskilda af-
färsförhandlingar. Marknadsföring av värde-
papper kan också bestå exempelvis av s.k. 
road show-tillställningar som ordnas av vär-
depappersemittenter eller tillhandahållare av 
investeringstjänster, trots att vid dessa inte 
görs några direkta eller preciserade erbju-
danden syfte att sälja eller köpa värdepapper. 
Begreppet marknadsföring av värdepapper är 
mera vidsträckt än begreppet erbjudande av 
värdepapper till allmänheten, som definieras 
i 2 kap. 11 §. Marknadsföring av värdepap-
per förutsätter inte att det ges sådan tillräck-
lig information eller att det föreligger en av-
sikt att ge sådan information att investerare 
de facto tecknar eller köper värdepapper.  

Slutet av första meningen i 2 kap. 1 § 
1 mom. i den gällande värdepappersmark-
nadslagen innehåller ett förbud mot att mark-
nadsföra eller förvärva värdepapper i sam-
band med näringsverksamhet genom förfa-
randen som strider mot god sed eller på annat 
sätt är otillbörliga. Den föreslagna bestäm-
melsen ersätter detta förbud. Den föreslagna 
bestämmelsen är mera omfattande än den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
1 § 1 mom. bl.a. i det avseendet den inte drar 
någon gräns mellan näringsverksamhet och 
marknadsföring. Investeringsverksamheten 
och handeln med värdepapper via värdepap-
persmarknaden har utvecklats betydligt sedan 
1980-talet. Som exempel kan nämnas att en-
skilda investerare kan handla med värdepap-
per på motsvarande sätt som näringsidkare, 
t.ex. via nättjänster eller mäklare, utan att det 
är fråga om affärsidkande eller yrkesutöv-



 RP 32/2012 rd  
  

 

96 

ning. Också i den gällande regleringen är be-
greppet näringsverksamhet vidsträckt. Ut-
gångspunkten är den att investeringsverk-
samhet bedrivs i vinstsyfte. Liksom hittills 
innebär god värdepappersmarknadssed ut-
tryckligen skyldigheter för professionella ak-
törer på värdepappersmarknaden. 

Den gällande värdepappersmarknadslagens 
4 kap. 1 § innehåller ett förbud mot att vid 
handel med värdepapper tillämpa förfaranden 
som strider mot god sed eller annars är otill-
börliga. Bestämmelsen gäller dels tillhanda-
hållare av investeringstjänster och dels också 
alla aktörer på värdepappersmarknaden utan 
någon begränsning till näringsverksamhet. 
Eftersom förbudet i paragrafens 1 mom. til-
lämpas också på tillhandahållande och till-
handahållare av investeringstjänster och si-
dotjänster föreslås att motsvarande förbud tas 
in i 10 kap. 2 § 3 mom. i den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. 

Med god värdepappersmarknadssed avses i 
bestämmelsen principer och regler som enligt 
en upplyst opinion bland aktörerna på värde-
pappersmarknaden anses vara liktydiga med 
en god och från samtliga kunders och aktö-
rers synpunkt en rimlig handelssed. Förplik-
telsen att iaktta god värdepappersmarknads-
sed styr förfarandena och avgörandena då det 
inte finns någon bestämmelse som är tillämp-
lig på fallet. Handeln med värdepapper, de 
finansiella instrumenten och marknadsförfa-
randena undergår ständig utveckling. Det är 
sålunda inte möjligt att genom lagstiftning 
om värdepappersmarknadslagen skapa detal-
jerade bestämmelser för alla situationer.  

Innebörden av begreppet god värdepap-
persmarknadssed bestäms i avsaknad av en 
detaljerad bestämmelse i första hand på 
marknaden och i den praxis som iakttas i en-
skilda avtalsförhållanden och rättshandlingar. 
Värdepappersmarknadens självreglering styr 
innebörden av begreppet god värdepappers-
marknadssed. Som exempel på självreglering 
som ger uttryck för god värdepappersmark-
nadssed kan nämnas NASDAQ OMX Hel-
singfors Ab:s (Helsingfors Börs) regler och 
anvisningar, koder för bolagsstyrning, Fi-
nansinspektionens rekommendation om för-
farandet vid offentliga uppköpserbjudanden 
samt Finansbranschens centralförbund rf:s 
rekommendationer och anvisningar. Självre-

gleringsorganet Värdepappersnämnden i an-
slutning till Försäkrings- och finansrådgiv-
ningen främjar också god värdepappers-
marknadssed och ger på begäran icke-
professionella kunder och tillhandahållare av 
investeringstjänster rekommendationer till 
avgöranden.  

I lagförslagets 11 kap. 28 § föreskrivs att 
börsbolag direkt eller indirekt ska höra till ett 
oberoende organ som i syfte att främja god 
värdepappersmarknadssed ger rekommenda-
tioner och yttranden. Om det i framtiden är 
möjligt att få offentliga rekommendationer 
och yttranden av sådana oberoende organ kan 
de eventuellt anses ge uttryck för vad som i 
Finland avses med god värdepappersmark-
nadssed.  

Innebörden av begreppet god värdepap-
persmarknadssed när det gäller en enskild 
rättshandling bestäms i sista hand i rättsprax-
is. 

Enligt 1 kap. 3 § i lagen om Finansinspek-
tionen ska Finansinspektionen främja goda 
förfaranden på finansmarknaden. Finansin-
spektionen fullgör sin uppgift bl.a. genom att 
meddela föreskrifter samt ge anvisningar och 
yttranden. I Finansinspektionens uppgifter 
ingår också att övervaka att god värdepap-
persmarknadssed iakttas.  

Finansinspektionens tillsynsbefogenheter 
enligt lagförslagets 17 kap. 1—3 § gäller 
också den föreslagna paragrafen. Finansin-
spektionen har begränsad rätt att påföra ad-
ministrativa påföljder för överträdelse av 
denna paragraf utan att samtidigt någon an-
nan bestämmelse i denna lag har överträtts. 
Finansinspektionen kan ge endast till sina 
tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktö-
rer som bryter endast mot denna paragraf en 
offentlig varning enligt 39 § i lagen om Fi-
nansinspektionen, eller ifall gärningen kan 
anses vara särskilt klandervärd kan den i en-
lighet med 40 § i lagen om Finansinspektio-
nen påföra en påföljdsavgift. Finansinspek-
tionen kan sålunda inte påföra andra än ovan 
nämnda aktörer administrativa påföljder för 
förfaranden som strider mot god sed. Det an-
ses vara ändamålsenligt att begränsa använd-
ningen av administrativa påföljder på detta 
sätt. Trots att det är fråga om en allmän be-
stämmelse som gäller alla dem som varje en-
skild bestämmelse i värdepappersmarknads-
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lagen gäller, gäller bestämmelsen om god 
värdepappersmarknadssed uttryckligen dem 
som är professionellt verksamma på värde-
pappersmarknaden. Det förekommer i prak-
tiken endast i undantagsfall att t.ex. en pri-
vatperson skulle handla i strid med god sed 
utan att samtidigt bryta mot någon av lagens 
enskilda bestämmelser. 

I den föreslagna paragrafen nämns inte 
längre den gällande lagens förbud mot otill-
börligt förfarande. Om ett förfarande är otill-
börligt strider det i allmänhet också mot god 
sed. Ett förbud mot otillbörligt förfarande in-
gick redan i den ursprungliga värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 1 §. Förbudet togs in i 
lagens 4 kap. 1 § först i samband med att di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment genomfördes (923/2007). Enligt lagen 
om otillbörligt förfarande i näringsverksam-
het (1061/1978) får näringsverksamhet inte 
användas förfarande som strider mot god af-
färssed eller eljest är otillbörligt mot annan 
näringsidkare. (1 §).  

När en näringsidkare marknadsför värde-
papper till konsumenter blir det fråga om att 
utöver den generalklausul som det här är frå-
ga om tillämpa också generalklausulen om 
förbud i fråga om marknadsföring som stri-
der mot god sed och otillbörliga förfaranden i 
2 kap. 1 § i konsumentskyddslagen samt ka-
pitlets övriga bestämmelser om vad som av-
ses med otillbörlighet. Bestämmelserna om 
otillbörliga förfaranden baserar sig huvud-
sakligen på Europaparlamentets och rådets 
direktiv om otillbörliga affärsmetoder 
(2005/29/EG). 

Konsumentskyddslagens 2 kap. 2 § är en 
nationell bestämmelse om godkända värden i 
samband med marknadsföring. Marknadsfö-
ringen anses stå i strid med god sed, om den 
är klart oförenligt med allmänt godtagna 
samhälleliga värden. Denna allmänna be-
stämmelse har betydelse också när det gäller 
värdepappersmarknadslagens tillämpnings-
område, om det inte finns någon detaljerad 
bestämmelse i värdepappersmarknadslagen. 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ut-
går ifrån kravet att aktörer ska uppträda pro-
fessionellt och från att verksamhet som stör 
konsumenternas ekonomiska intressen är 
förbjuden. Denna bestämmelse i direktivet 
har genomförts i konsumentskyddslagens 

2 kap. 3 §. Närmare bestämmelser om vad 
som ska anses vara otillbörligt förfarande 
finns dessutom i statsrådets förordning om 
otillbörligt förfarande från konsumentsyn-
punkt vid marknadsföring och i kundrelatio-
ner (601/2008). Förbudet mot aggressiva för-
faranden i konsumentskyddslagens 2 kap. 9 § 
är baserat på artiklarna 8 och 9 i direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder. Konsument-
skyddslagens 2 kap. 3 och 9 § samt statsrå-
dets förordning ska iakttas som tvingande be-
stämmelser som är baserade på direktivet 
också inom tillämpningsområdet för värde-
pappersmarknadslagen. 

3 §. Förbud mot att lämna osann eller vil-
seledande information. I denna paragraf före-
skrivs om förbud mot osann och vilseledande 
information vid marknadsföring och omsätt-
ning av värdepapper i samband med närings-
verksamhet samt vid uppfyllande av informa-
tionsskyldigheten enligt denna lag. Förbudet 
ersätter delvis den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § 
1 mom. Förslaget förtydligar rättsläget och 
utvidgar också i någon mån förbudets till-
lämpningsområde jämfört med den gällande 
lagen. Bestämmelsen bildar tillsammans med 
2 och 4 § en helhet, dvs. en sammanställning 
av förbuden i den gällande lagen. 

Paragrafens tillämpningsområde ska på 
motsvarande sätt som 2 § omfatta hela lagen 
och samtliga aktörer på värdepappersmark-
naden. I enlighet med 1 § 3 mom. ska det 
också omfatta finansiella instrument. För att 
det ska vara fråga om ett brott mot paragra-
fen förutsätts det sålunda inte att det har skett 
ett brott mot en bestämmelse som uttryckli-
gen förutsätter att information lämnas eller 
mot informationsskyldigheten i förhållande 
till någon uttryckligen nämnd part. Bestäm-
melsen ska tillämpas både vid förvärv och 
vid avyttring av värdepapper. Till åtskillnad 
från den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 4 kap. 1 § 1 mom. ska i den föreslagna 
paragrafen uttryckligen nämnas också förbud 
mot att lämna osann och vilseledande infor-
mation i samband med omsättning. I begrep-
pet omsättning ingår den gällande lagens 
”handel med värdepapper”. 

En förutsättning för tillämpning av den fö-
reslagna paragrafen är att marknadsföringen 
och omsättningen av värdepapper sker inom 



 RP 32/2012 rd  
  

 

98 

ramen för näringsverksamhet. Begreppet när-
ingsverksamhet är liksom i den gällande lag-
stiftningen vidsträckt och avser yrkesmässig 
verksamhet som syftar till ett ekonomiskt re-
sultat. Likaså kan tillfällig eller sporadisk 
ekonomisk verksamhet utgöra näringsverk-
samhet. Utgångspunkten är den att invester-
ingsverksamhet bedrivs i vinstsyfte. 

Förbudet omfattar informationsskyldighe-
ten både på primärmarknaden och på efter-
marknaden. I den gällande värdepappers-
marknadslagen finns ingen uttrycklig be-
stämmelse om att förbjudet gäller informa-
tion på eftermarknaden. Principen framgår 
emellertid av förbudet mot kursmanipulation 
i den gällande värdepappersmarknadslagens 
5 kap. 12 § samt av strafflagens 51 kap. 3 § 
där det föreskrivs om rekvisiten för kursma-
nipulation och strafflagens 51 kap. 5 § där 
det föreskrivs om rekvisiten för informa-
tionsbrott som gäller värdepappersmarkna-
den. I lagförslagets 5 kap. 4 § föreskrivs i 
överensstämmelse med prospektdirektivets 
artikel 15.3 om överlämnande av marknads-
föringsmaterial till Finansinspektionen. En-
ligt den nämnda artikeln får marknadsfö-
ringsmaterial inte vara felaktigt eller vilsele-
dande. Marknadsföringen ska vara förenlig 
med den information som offentliggjorts el-
ler senare offentliggörs i ett prospekt och den 
ska klart skilja sig från prospektet.  

Med osann information avses att en 
omständighet förklaras eller framställs på ett 
felaktigt eller vilseledande sätt. Frågan om 
informationen är osann ska bedömas objek-
tivt enligt situationen vid den tidpunkt då in-
formationen lämnas. Vilseledande informa-
tion kan i sig vara sanningsenlig men den kan 
t.ex. på grund av att den är bristfällig, på 
grund av framställningssättet eller på grund 
av sin utformning vara ägnad att ge mottaga-
ren av informationen en felaktig uppfattning. 
För att informationen ska vara osann eller 
vilseledande på det sätt som avses i den före-
slagna paragrafen förutsätts det dessutom att 
informationen och den felaktiga uppfattning 
som den ger upphov till är ägnad att påverka 
investerares investeringsbeslut. Frågan om 
informationen är vilseledande och hur den 
påverkar mottagaren ska bedömas från mot-
tagarens synpunkt. Frågan om den är vilsele-
dande ska då bedömas strängare om den är 

riktad till allmänheten än i det fall att mål-
gruppen är professionella eller erfarna inve-
sterare eller andra experter.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 1 § 2 mom. om kravet 
att rätta felaktig eller vilseledande informa-
tion. Den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. 1 § 2 mom. om skyldigheten att 
rätta felaktiga uppgifter togs in i lagen ge-
nom en lag om ändring av värdepappers-
marknadslagen (522/1998). Paragrafen ersat-
te motsvarande bestämmelse i värdepap-
persmarknadslagens 3 kap. 6 § som gällde 
rättelse av emissions- och (börs)prospekt. 
Genom ändringen utvidgades tillämpnings-
området för skyldigheten att rätta felaktig in-
formation till kommunikation i samband med 
marknadsföring och också till andra värde-
papperstransaktioner än sådana situationer 
som kräver att prospekt upprättas.  

Av utvidgningen av tillämpningsområdet 
enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
följer att också skyldigheten att rätta fel en-
ligt 2 mom. utsträcks längre än enligt den 
gällande lagen. Rättelseskyldigheten gäller 
också t.ex. skyldigheten för tillhandahållare 
och emittenter av värdepapper att rätta vä-
sentlig information som de offentliggjort, om 
det efter att informationen presenterats fram-
går att den är osann eller vilseledande. Det 
har ansetts att en skyldighet att rätta felaktig 
information ingår också i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 2 och 7 §, 
trots att det inte finns någon uttrycklig be-
stämmelse om saken. I föreslagna 4 kap. 14 
och 15 § föreskrivs om rättelse och komplet-
tering av prospekt.  

För att rättelseskyldighet ska uppkomma 
måste den osanna eller vilseledande informa-
tionen enligt en objektiv bedömning vara vä-
sentlig för en investerare. Relevansen ska 
bedömas från en omsorgsfull investerares 
synpunkt. Dessutom förutsätts att det faktum 
att informationen är osann eller vilseledande 
kommer i dagen, dvs. att den som lämnat in-
formationen blir medveten om hur det ligger 
till. Detta motsvarar gällande rättsläge. Ex-
empelvis tillräcklig information som emitten-
ten med stöd av 4 § ska hålla tillgänglig på 
eftermarknaden kan inte anses vara osann el-
ler vilseledande enligt den föreslagna para-
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grafen på så sätt att också denna information 
måste rättas och därefter hållas tillgänglig för 
investerarna. Det bör emellertid observeras 
att det personella tillämpningsområdet enligt 
4 § i detta kapitel är snävare än enligt den nu 
föreslagna paragrafen. 

Rättelseskyldigheten enligt denna paragraf 
gäller alla som har lämnat vilseledande in-
formation, såsom personer som ordnat emis-
sioner och emitterat värdepapper. Rättelse-
skyldigheten gäller emellertid värdepapper-
semittenter endast i det fall att emittenten 
själv har lämnat informationen eller då in-
formationen har lämnats på uppdrag av emit-
tenten och emittenten ansvarar för den. Ex-
empelvis en medie- eller reklambyrå, en per-
son som ordnat en emission och en invester-
ingsrådgivare som lämnat felaktig informa-
tion är skyldig att rätta denna om den märker 
att den själv lämnat sådan.  

Informationen ska enligt bestämmelsen rät-
tas i tillräcklig utsträckning. Denna förutsätt-
ning motsvarar den gällande lagen. Rättelsen 
ska göras utan dröjsmål efter att informatio-
nens felaktighet eller vilseledande karaktär 
har framgått. Syftet med rättelsen är att inve-
sterarna inte i sitt beslutsfattande ska behöva 
utgå från felaktig information. Rättelseförfa-
randet ska väljas med beaktande av såväl in-
formationens relevans som mediet och det 
sätt på vilket informationen ursprungligen 
lämnats. Det är också skäl att beakta hur in-
formation av det aktuella slaget vanligen till-
handahålls investerarna, för att rättelsen ska 
nå de investerare som fått informationen. 

Den som handlar i strid med paragrafen 
kan också uppfylla de rekvisit för värdepap-
persmarknadsbrott enligt strafflagens 51 kap. 
som räknas upp i lagförslagets 18 kap. 2 §, 
vilket innebär att den straffrättsliga påföljden 
för att lämna osann eller vilseledande infor-
mation i första hand bestäms med stöd av 
strafflagen. Paragrafen omfattas av tillämp-
ningsområdet för skadeståndsbestämmelsen i 
lagförslagets 16 kap. 1 § under förutsättning 
att lagens förutsättningar för ersättning av 
skada är uppfyllda. 

Finansinspektionens befogenheter med 
stöd av lagförslagets 17 kap. 1—3 § gäller 
också den nu föreslagna paragrafen. Den som 
bryter mot denna paragraf kan också med 
stöd av lagförslagets 15 kap. 2 § påföras en 

påföljdsavgift enligt 40 § i lagen om Finans-
inspektionen. 

När det gäller värdepappersmarknaden kan 
sådan verksamhet falla utanför tillämpnings-
området för strafflagen och skadeståndsan-
svaret, som undergräver det allmänna förtro-
endet för Finansmarknaden eller benägenhe-
ten att rätta sig efter lagstiftningen. Ett viktigt 
element i ett sådant effektivt och preventivt 
system för tillsyn över Finansmarknaden som 
EU-lagstiftningen ålägger medlemsstaterna 
att upprätthålla är att Finansinspektionen har 
möjlighet att ingripa t.ex. i verksamhet som 
innebär överträdelse av den nu föreslagna be-
stämmelsen. 

4 §. Opartisk tillhandahållande av tillräck-
lig information. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om den allmänna skyldigheten 
att ge investerarna tillräcklig information om 
omständigheter som är ägnade att väsentligt 
påverka värdepapperens värde. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen den gällande vär-
depappersmarknadens 2 kap. 2 §. Den före-
slagna bestämmelsen ska tillämpas på erbju-
dande av värdepapper, ansökan om att vär-
depapper ska tas upp till handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral handels-
plattform, liksom enligt den gällande lagen. 
Dessutom ska den föreslagna paragrafen till-
lämpas på bestämmelserna om informations-
skyldighet i 3—9 och 11 kap. 

Kravet att tillräcklig information ska hållas 
tillgänglig ingår i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 3 a § där det före-
skrivs om innehållet i prospekt samt i 2 kap. 
5 a och 6 § där det föreskrivs om regelbun-
den informationsskyldighet. Kravet har emel-
lertid ansetts inbegripa också fortlöpande in-
formationsskyldighet i enlighet med motiver-
ingen till den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 7 §, trots att det inte finns 
någon bestämmelse om detta i den lagen. 
Principen om att tillräcklig information ska 
hållas tillgänglig framgår också av reglerna 
för Helsingfors Börs och av regelförklaring-
arna. Information som avses i paragrafen ska 
på ett opartiskt sätt hållas tillgänglig för in-
vesterarna, på samma sätt som enligt den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
2 §. Denna princip framgår också av pro-
spektdirektivet, öppenhetsdirektivet och di-
rektivet om marknadsmissbruk.  
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Bestämmelsen har ett snävare tillämp-
ningsområde än lagförslagets 1 kap. 3 §. Fö-
reslagna 4 § ska inte tillämpas på marknads-
föring av värdepapper eftersom 3 § tillämpas 
i sådana fall. Vid marknadsföringskommuni-
kation som gäller värdepapper är det på 
grund av avsaknaden av marknadsföringska-
naler, disponibla utrymmen eller vissa typer 
av information inte nödvändigtvis möjligt att 
ge sådan tillräcklig information om värde-
papper och emittenter som uppfyller skyldig-
heten enligt den föreslagna paragrafen eller 
den särskilda informationsskyldighet som av-
ses i lagförslagets 3—9 eller 11 kap. I sådana 
fall då lagen förutsätter att information om 
värdepapper eller emittenter ska offentliggö-
ras enligt 6 kap. 4 § eller enligt andra be-
stämmelser, uppfylls kravet att informationen 
ska hållas tillgänglig genom att förfarande 
som föreskrivs i 10 kap. Liksom enligt den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
2 § gäller kravet att tillräcklig information 
ska hållas tillgänglig den som erbjuder vär-
depapper, emittenten, den som ansöker om 
att värdepapperen ska tas upp till handel och 
den som enligt uppdrag sköter erbjudande el-
ler ansökan om att värdepapperen ska tas upp 
till handel. De som ordnar emissioner ska er-
bjuda värdepapper med stöd av ett uppdrag 
enligt denna paragraf. Paragrafen ska tilläm-
pas i samband med att värdepapper erbjuds 
enligt uppdrag som avses i denna lag. Para-
grafen ska tillämpas i samband med att vär-
depapper erbjuds också när det är fråga om 
ett erbjudande som inte innebär skyldighet att 
offentliggöra prospekt. I sådana situationer 
ska tillräcklig information annars hållas till-
gänglig för erbjudandets målgrupp, t.ex. på 
en virtuell eller fysisk marknadsplats. 

Med erbjudande av värdepapper avses det-
samma som i den gällande lagen. Ett erbju-
dande innebär att värdepapper av olika slag 
blir föremål för omsättning eller att omsätt-
ningen främjas på primär- och eftermarkna-
den, på en reglerad marknad och på en multi-
lateral handelsplattform samt i samband med 
andra typer av transaktioner. Budgivarna kan 
vara t.ex. emittenter, tillhandahållare av inve-
steringstjänster och handelsparter. Målgrup-
pen för ett erbjudande behöver inte vara all-
mänheten för att denna paragraf samt 2 och 
3 § ska tillämpas. En förutsättning för till-

lämpning av denna paragraf är inte att en åt-
gärd eller försummelse är riktad mot allmän-
heten. I motiveringen till 2 kap. 12 § redo-
görs för erbjudanden som är riktade till all-
mänheten. 

Åtgärder som strider mot paragrafen kan 
uppfylla också de rekvisit för värdepappers-
marknadsbrott enligt strafflagens 51 kap. 
som räknas upp i lagförslagets 18 kap. 2 §, 
vilket innebär att den straffrättsliga påföljden 
för den som inte tillhandahåller tillräcklig in-
formation i första hand bestäms med stöd av 
strafflagen. 

Paragrafen omfattas av tillämpningsområ-
det för skadeståndsbestämmelsen i lagförsla-
gets 16 kap. 1 § under förutsättning att de i 
lagen angivna förutsättningarna för ersättning 
av skada uppfylls.  

Finansinspektionens befogenheter enligt 
17 kap. 1—3 § gäller också den nu föreslag-
na paragrafen. För åtgärder som strider mot 
denna paragraf kan också enligt 15 kap. 2 § i 
denna lag påföras en påföljdsavgift enligt vad 
som föreskrivs i 40 § i lagen om Finansin-
spektionen. 

5 §. Europeiska unionens lagstiftning. I 
denna paragraf räknas upp de viktigaste di-
rektiv med kortformer som det hänvisas till i 
lagförslaget. Bestämmelsen gör lagen tydli-
gare och ger möjlighet att i kortform hänvisa 
till de författningar som ofta nämns i lagen. 

6 §. Tillsyn. I paragrafens 1 och 2 mom. fö-
reskrivs på motsvarande sätt som i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 7 kap. 
1 § om tillsynen över att lagen efterlevs. En-
ligt paragrafens nya 2 mom. ska i lagen om 
Finansinspektionen föreskrivas om Finansin-
spektionens skyldighet att samarbeta med 
Konsumentverket i ärenden som gäller tillsy-
nen över efterlevnaden av denna lag. Be-
stämmelsen ingår i 46 § i den gällande lagen 
om Finansinspektionen. 

Enligt 1 § i lagen om Konsumentverket är 
syftet med Konsumentverket att trygga kon-
sumenternas ekonomiska och rättsliga ställ-
ning och att trygga konsumentpolitiken. 
Konsumentverkets överdirektör är konsu-
mentombudsman. Enligt 2 mom. i den 
nämnda paragrafen gäller i fråga om konsu-
mentombudsmannens uppgifter vid tillsynen 
över efterlevnaden av lagstiftningen dessut-
om vad som föreskrivs särskilt. Bestämmel-
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ser om konsumentombudsmannens tillsyns-
uppgifter ingår i flera speciallagar, bl.a. i 
46 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen 
och i den föreslagna lagen om investerings-
tjänster.  

Enligt konsumentskyddslagens 2 kap. 20 § 
övervakas marknadsföringen och de förfa-
randen som tillämpas i kundrelationerna av 
konsumentombudsmannen när det gäller 
konsumentskyddet. Dessutom föreskrivs det i 
konsumentskyddslagens 3 kap. 4 § att med 
hänsyn till konsumentskyddet övervakas an-
vändningen av avtalsvillkor av konsument-
ombudsmannen. En motsvarande parallell 
behörighetsbestämmelse ingår i 46 § i lagen 
om Finansinspektionen. Konsumentom-
budsmannen kan inom ramen för sin allmän-
na behörighet samt sin behörighet enligt la-
gen om Finansinspektionen ingripa i verk-
samhet som strider mot konsumentskyddsla-
gen, trots att också värdepappersmarknadsla-
gen ska tillämpas på verksamheten. Konsu-
mentombudsmannens allmänna behörighet 
kompletteras av Finansinspektionens tillsyn 
över värdepappersmarknadslagen samt aktö-
rerna på den.  

Eftersom tillämpningsområdet för konsu-
mentskyddslagen delvis överlappar värde-
pappersmarknadslagen är det viktigt att sam-
arbetet mellan myndigheterna som övervakar 
efterlevnaden av de båda lagarna fungerar 
och att deras befogenheter utnyttjas effektivt. 
Konsumentombudsmannen har en synnerli-
gen omfattande kännedom om marknadsfö-
ring och reklam för konsumtionsnyttigheter. 
Konsumentombudsmannen sköter som cen-
tral eller enda myndighet tillsynen över flera 
typer av varor och tjänster och utfärdar an-
visningar om dessa. Finansinspektionen har 
skäl att konsultera konsumentombudsmannen 
i synnerhet i frågor som gäller marknadsfö-
ring och reklam.  

Ett fungerande samarbete mellan myndig-
heterna är särskilt viktigt i sådana fall där ve-
derbörande ansvariga myndighet inte har er-
farenhet av att bedöma ett visst förfarande el-
ler en viss produkt. Det är också skäl att höra 
den andra myndigheten om ärenden som har 
en vittgående betydelse. Som exempel kan 
nämnas en situation där det är fråga om att 
bedöma ett förfarande som håller på att slå 
igenom på marknaden eller bland tillhanda-

hållare av vissa tjänster eller att ett enskilt 
fall berör en större grupp konsumenter. 
 
2 kap.  Definitioner 

1 §. Värdepapper. I denna paragraf definie-
ras begreppet värdepapper. Definitionen in-
nebär en viktig avgränsning av lagens till-
lämpningsområde. Den föreslagna paragrafen 
motsvarar i väsentliga avseenden den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 1 kap. 2 § 
1 mom. och 2 a §. Närmare bestämmelser om 
tillämpningsområdet när det gäller emittenter 
av olika typer av värdepapper samt andra ak-
törer på värdepappersmarknaden finns i re-
spektive kapitel. I lagen om investerings-
tjänster hänvisas till detta lagförslags defini-
tion av begreppet värdepapper. 

Begreppet motsvarar i sak begreppet ”över-
låtbara värdepapper” i artikel 4.1.8 i direkti-
vet om marknader för finansiella instrumen-
tet samt i avsnitt C punkt 1 i direktivets bila-
ga I. I paragrafen föreslås det jämfört med di-
rektivet kortare begreppet ”värdepapper” 
som är vedertaget i Finland. Definitionen 
omfattar instrument som är överlåtbara och 
kan bli föremål för handel på kapitalmarkna-
den, vilket i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument nämns som ett kriteri-
um. Liksom den gällande lagen nämns i den 
föreslagna bestämmelsen kriteriet att ett vär-
depapper ska kunna sättas i omlopp bland 
allmänheten tillsammans med andra värde-
papper som utfärdats över identiska rättighe-
ter.  

Att värdepapper ska vara omsättningsbara 
på kapitalmarknaden innebär dels handel på 
en reglerad marknad och handel på en multi-
lateral handelsplattform och dels handel på 
motsvarande handelsplattform utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet samt 
order som utförs av systematiska internhand-
lare enligt 5 kap. i lagen om handel med fi-
nansiella instrument. 

Paragrafens värdepappersbegrepp omfattar 
också sådana penningmarknadsinstrument 
enligt avsnitt C punkt 2 i bilaga I till direkti-
vet om marknader för finansiella instrument, 
som är överlåtbara värdepapper. Detta mot-
svarar gällande lag. Penningmarknadsinstru-
ment är t.ex. placerings- och företagscertifi-
kat samt statliga skuldförbindelser. Till kate-
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gorin penningmarknadsinstrument ska emel-
lertid enligt stycke 19 i den nämnda artikeln 
inte räknas betalningsmedel. Enligt direktivet 
kan penningmarknadsinstrument vara in-
strument som inte uppfyller kriterierna för 
överlåtbara värdepapper. Dessa hör inte till 
tillämpningsområdet för denna lag, med un-
dantag för detta kapitels 2 och 3 §, 12—
14 kap. samt 17 kap. 2 och 3 §. 

Varken direktivet om marknader för finan-
siella instrument eller de övriga direktiven 
om finansiella tjänster definierar de civil-
rättsliga kriterierna för överlåtbara värdepap-
per. I lagens definition av begreppet värde-
papper ingår fortfarande värdepapper som 
uppvisar sådana kännetecken på omsätt-
ningsbara värdepapper som avses i Finlands 
lag. Inom civilrätten avses med värdepapper 
vanligen dokument vars innehav är en förut-
sättning för att den rätt som dokumentet an-
ger ska kunna utövas. Med överlåtbarhet av-
ses närmast att den som förvärvat ett värde-
papper åtnjuter skydd enligt bestämmelserna 
om löpande skuldebrev i 2 kap. i lagen om 
skuldebrev (622/1947) eller enligt andra 
motsvarande bestämmelser. Skuldebrevsla-
gens bestämmelser och principer kan anting-
en analogt eller med stöd av lag tillämpas 
också på andra finansiella instrument som 
utvecklats på kapitalmarknaden. Exempelvis 
enligt aktiebolagslagens 3 kap. 12 och 13 § 
ska på avyttring och pantsättning av aktie-
brev och andra bevis tillämpas skulde-
brevslagens 13, 14, 22, 24 och 25 §.  

Med innehav har i Finland avsetts fysiskt 
innehav av värdepapper. Med fysiskt innehav 
jämställs (elektronisk) registrering på ett vär-
deandelskonto inom värdeandelssystemet, så 
som föreskrivs i den föreslagna lagen om 
värdeandelssystem och clearingverksamhet. 
Dessutom kan ett läge som är jämställbart 
med fysiskt innehav uppkomma genom att 
värdepapper registreras på ett värdepappers-
konto så som föreskrivs i den föreslagna la-
gen om värdepapperskonton. 

Paragrafens 1 mom. 1—3 punkten motsva-
rar exemplen i artikel 4.1 stycke 18 i direkti-
vet om marknader för finansiella instrument. 
Punkterna motsvarar också exempelförteck-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 1 kap. 2 § 1 mom. Med avvikelse 
från gällande 2 § 1 mom. ingår rätt till köp 

och försäljning (4 punkten) samt övriga av-
talsbaserade rättigheter (6 punkten) i de före-
slagna punkterna 1—3. 

Paragrafens 1 mom. 1 punkten gäller fin-
ländska publika och privata aktiebolags akti-
er samt andra motsvarande värdepapper som 
ger rätt till en andel av bolagets kapital samt 
motsvarande utländska aktiebolags och andra 
bolags aktier och andelar samt depositions-
bevis för sådana. I direktivet nämns depåbe-
vis för aktier, men motsvarande depåbevis 
kan utfärdas också för andra typer av andelar. 
Enligt artikel 4.1 stycke 18 i direktivet räknas 
emellertid betalningsmedel inte som värde-
papper. I punkten avses också i speciallagar 
nämnda övriga värdepapper enligt den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
2 a §, i den utsträckning som förutsättningar-
na för omsättningsbarhet uppfylls enligt den 
civilrättsliga lagstiftningen och respektive 
bolagsrättsliga lagstiftning.  

I paragrafens 1 mom. 2 punkten avses obli-
gationer och andra skuldförbindelser som 
emitterats av finländska publika och privata 
aktiebolag och av andra motsvarande såväl 
finländska som utländska organisationer samt 
depositionsbevis för sådana rättigheter, under 
motsvarande allmänna förutsättningar som 
nämns ovan i samband med 1 punkten. 

I paragrafens 1 mom. 3 punkten avses vär-
depapper som ger rätt att förvärva eller sälja 
överlåtbara värdepapper som avses ovan i 
1 och 2 punkten. Sådana värdepapper nämns 
i definitionen av begreppet värdepapper i den 
gällande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
2 § 1 mom., t.ex. i 1, 2 och 4 punkten. Till 
denna kategori hör olika köp-, bytes-, för-
säljnings-, tecknings- och avkastningsrätter 
som har samband med ett bolags skuldför-
bindelser eller eget kapital. Som exempel kan 
nämnas sådana bevis över aktierättigheter 
som avses i aktiebolagslagens 3 kap. 12 §. 
Alternativt kan värdepapper vara av ett så-
dant slag att de berättigar till kontantbetal-
ning som fastställs i relation till överlåtbara 
värdepapper, valutor, räntor eller avkastning-
ar, råvaror eller andra index eller värden. 
Som exempel på sådana värdepapper kan 
nämnas warranter.  

I paragrafens 1 mom. 4 punkten föreskrivs 
om fondandelar enligt lagen om placerings-
fonder och andra sådana jämförbara andelar i 
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fondföretag som uppfyller de allmänna förut-
sättningar som nämns ovan. I Finland har 
tysta andelar i kommanditbolag erbjudits till 
allmänheten som sådana värdepapper som 
avses i lagen om fastighetsfonder 
(1173/1997). En bolagsandel är inte en civil-
rättslig rättighet vars förvärvare åtnjuter 
skydd i enlighet med bestämmelserna om lö-
pande skuldebrev i skuldebrevslagens 2 kap. 
En bolagsandel kan emellertid vara förenad 
med ekonomiska rättigheter och dessa kan ha 
satts i omlopp bland allmänheten under vissa 
förutsättningar som gäller deras omsättnings-
barhet. Den gällande värdepappersmarknads-
lagen har tillämpats när andelar har satts i 
omlopp bland allmänheten. Om det i lagstift-
ningen om fastighetsfonder finns bestämmel-
ser som avviker från värdepappersmarknads-
lagen ska lagstiftningen i fråga tillämpas som 
speciallag. Enligt direktivet om marknader 
för finansiella instrument kan andelar i fond-
företag också vara av ett slag som inte upp-
fyller kriterierna för överlåtbara värdepapper 
och inte heller hör till tillämpningsområdet 
för denna lag. Sådana andelar nämns i 1 kap. 
10 § 2 punkten i lagen om investeringstjäns-
ter. 

Den förteckning över överlåtbara värde-
papper som ingår i direktivet om marknader 
för finansiella instrument är öppet utformad 
och förteckningens undergrupper är sins-
emellan överlappande. Trots att någon annan 
lagstiftning än Finlands civilrätt är tillämplig 
på ett värdepapper kan det höra till värde-
pappersmarknadslagens tillämpningsområde 
i enlighet med de närmare tillämpningsbe-
stämmelserna i lagens olika kapitel. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en motsva-
rande avgränsning som i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 1 kap. 2 § 2 mom. av 
aktier i bostadsaktiebolag och aktier i ömse-
sidiga fastighetsaktiebolag som ensamma för 
sig eller tillsammans med andra värdepapper 
medför rätt att besitta en viss lägenhet, annan 
lokal eller fastighet eller del av en fastighet. 
Dessa uppfyller inte likvärdighetskriteriet en-
ligt den föreslagna paragrafens 1 mom. och 
är inte heller avsedda att vara föremål för 
handel på kapitalmarknaden, trots att aktie-
brev som utfärdats över dem civilrättsligt sett 
är värdepapper.  

Det föreslås att det ovan nämnda gällande 
lagrummets ovillkorliga indelning i värde-
papper som är kopplade till konsumtionsnyt-
tigheter respektive tjänster slopas som obe-
fogad. Som exempel på värdepapper som är 
kopplade till konsumtionsnyttigheter kan 
nämnas golf-, tennis-, vingårds-, idrotts- och 
semesteraktier, som i allmänhet erbjuds till 
allmänheten och som innebär att köparen blir 
innehavare till eller får förfoga över konsum-
tionsnyttigheter som tillhandahålls av emit-
tenten – varor och tjänster eller kombinatio-
ner av varor och tjänster. Trots att sådana 
värdepapper i allmänhet fortfarande inte upp-
fyller de ovan nämnda kriterierna på bl.a. 
likvärdighet och omsättningsbarhet på kapi-
talmarknaden, är det inte omöjligt att bland 
allmänheten sätta i omlopp rättigheter som är 
kopplade till konsumtionsnyttigheter och till 
tjänster som generiska objekt, på ett sådant 
sätt att för dem inte efter emissionen kan ut-
vecklas allmän omsättning på eftermarkna-
den. Av denna anledning föreslås i lagen ing-
et formellt hinder för att värdepapper som är 
kopplade till konsumtionsnyttigheter kunde 
omfattas av tillämpningsområdet för denna 
lag. Också värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform kan vara kopp-
lade till någon förmån i form av en konsum-
tionsnyttighet, utöver annan vinstutdelning.  

2 §. Finansiella instrument. I denna para-
graf föreskrivs om definitionen av begreppet 
finansiella instrument. Definitionen är base-
rad på direktivet om marknader för finansiel-
la instrument och ingår i 1 kap. 10 § i lagen 
om investeringstjänster som det också hänvi-
sas till i bestämmelsen. Definitionen av be-
greppet finansiella instrument inkluderar 
också finansiella instrument som inte är över-
låtbara värdepapper enligt 2 kap. 1 §. De 
allmänna bestämmelserna i detta kapitels 2 
och 3 §, bestämmelserna om marknadsmiss-
bruk i 12—14 kap. samt behörighetsbestäm-
melserna i 17 kap. 2 och 3 § gäller också fi-
nansiella instrument som inte uppfyller krite-
rierna för överlåtbara värdepapper. 

3 §. Emittent. Paragrafens definition av be-
greppet emittent förbättrar lagens tydlighet. 
Med begreppet avses företag som har emitte-
rat värdepapper. I bestämmelsen avgränsas 
inte emittentens bolagsform, bolagsrättsliga 
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säte, hemstat eller typen av värdepapper som 
emitterats. Definitionen kan omfatta såväl 
privaträttsliga och offentligrättsliga företag 
som lyder under finsk lag, som motsvarar ut-
ländska företag. 

4 §. Företag som står under bestämmande 
inflytande. I denna paragraf definieras be-
greppet företag som står under bestämmande 
inflytande. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
5 § med undantag för den föreslagna paragra-
fens 4 mom. som är nytt. Definitionen har 
betydelse för flaggningsskyldigheten enligt 
9 kap., definitionen av begreppet närmaste 
krets i 12 kap. 4 § och för skyldigheten att 
lämna uppköpserbjudande enligt 11 kap.  

Bestämmelsen motsvarar bokföringslagens 
(1336/1997) 1 kap. 5 § 1—3 mom. och första 
meningen i 4 mom., dock så att bestämman-
de inflytande enligt den föreslagna paragra-
fen kan uppkomma också mellan en fysisk 
person och ett företag samt mellan vilken 
som helst juridisk person och ett företag. Till 
åtskillnad från bokföringslagen är bokfö-
ringsskyldighet inte en förutsättning för upp-
komsten av bestämmande inflytande. Både i 
bokföringslagen och i aktiebolagslagen före-
skrivs dessutom att med företag jämställs ut-
ländska företag, vilket det inte är nödvändigt 
att uttryckligen konstatera i värdepappers-
marknadslagen. I bokföringslagens 1 kap. 5 § 
4 mom. föreskrivs dessutom att röstetalen för 
en person som handlar i eget namn men för 
någon annans räkning anses tillhöra den för 
vars räkning personen handlar. Bestämmel-
sen har fogats till bokföringslagen i syfte att 
genomföra direktivet om sammanställd redo-
visning (83/349/EEG). Det ansågs inte nöd-
vändigt att ta in bestämmelsen uttryckligen i 
värdepappersmarknadslagen eftersom ägar-
andelar och andra rättigheter som förvaltas i 
eget namn för någon annans räkning också 
utan någon uttrycklig bestämmelse anses till-
höra den för vars räkning andelen eller rät-
tigheten förvaltas.  

I samband med den föreslagna paragrafens 
2 mom. kan det nämnas att i regeringens pro-
position (RP 209/1998 rd) som gäller 1 kap. 
5 § i den gällande värdepappersmarknadsla-
gen konstateras följande: ” Bestämmande in-
flytande anses föreligga om en person som 
tillhör de ovan nämnda kategorierna har kva-

lificerad majoritet i sammanslutningen eller 
rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamö-
terna i de organ som avses i bestämmelsen. 
Kvalificerad majoritet i en sammanslutning 
kan en aktieägare, delägare eller medlem få 
antingen genom innehav eller på någon an-
nan rättslig grund. Andra rättsliga grunder 
kan vara medlemskap, bolagsordningen, bo-
lagsavtalet eller därmed jämförbara stadgar 
eller något annat avtal. Utnämnings- eller av-
sättningsgrunden måste dessutom vara base-
rad på någon av de grunder som nämns i 
momentets 1 punkt”. 

Paragrafens 3 mom. gäller beräkning av 
röstandelar. Enligt bestämmelsen ska när en 
röstandel beräknas inte beaktas en sådan röst-
ningsbegränsning som följer av lag eller före-
tagets bolagsordning, bolagsavtal eller där-
med jämförbara stadgar eller något annat av-
tal. Dessutom ska när företagets sammanlag-
da röstetal beräknas de röster inte beaktas 
som hänför sig till aktier eller motsvarande 
andelar som innehas av företagets självt eller 
av ett företag som står under dess bestäm-
mande inflytande. 

Paragrafens 4 mom. är nytt och motsvarar 
bokföringslagens 1 kap. 5 § 3 mom. som fo-
gades till bokföringslagen år 2004 i syfte att 
genomföra artikel 1.2 i direktivet om sam-
manställd redovisning. I det sammanhanget 
ändrades värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
5 § inte. Utöver vad som föreskrivs ovan i 2 
och 3 mom. anses ett företag stå under ett 
annat företags bestämmande inflytande om 
det har en gemensam ledning med det först 
nämnda företaget eller om det andra företaget 
på något annat sätt faktiskt utövar bestäm-
mande inflytande i det först nämnda.  

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om be-
stämmande inflytande i företag av koncern-
typ. Om en aktieägare, medlem eller annan 
person tillsammans med företag där de har 
bestämmande inflytande eller om dessa före-
tag gemensamt har bestämmande inflytande 
enligt 2—4 mom. i ett företag, anses det be-
stämmande inflytandet sträcka sig också till 
det sist nämnda företaget. Det föreslagna 
momentet motsvarar 8 kap. 12 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen. 

I paragrafens 6 mom. jämställs stiftelser 
som står under bestämmande inflytande i till-
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lämpliga delar med företag som står under 
bestämmande inflytande. 

5 §. Reglerad marknad och marknads-
platsoperatör som driver en reglerad mark-
nad. I denna paragraf föreskrivs om mark-
nadsplatsoperatörer som driver reglerade 
marknader. Definitionen omfattar alla regle-
rade marknader och operatörer inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Regle-
rade marknader och multilaterala handels-
plattformer som definieras i 9 § är båda s.k. 
multilaterala handelsförfaranden. 

6 §. Börs. I paragrafen definieras begreppet 
börs med en hänvisning till 1 kap. 2 § i lagen 
om handel med finansiella instrument. Enligt 
bestämmelsen avses med börs en finländsk 
operatör som driver en reglerad marknad. 

7 §. Börsbolag. I denna paragraf definieras 
begreppet börsbolag i syfte att förtydliga la-
gen. En betydande del av lagens bestämmel-
ser gäller åtminstone emittenter som har sitt 
bolagsrättsliga säte i Finland och vars aktier 
efter emissionen är föremål för handel på en 
reglerad marknad. Definitionen stämmer 
överens med aktiebolagslagens 5 kap. 1 a §. 

8 §. Målbolag. I denna paragraf förtydligas 
definitionen av målbolag. Med målbolag av-
ses i 9 kap. i denna lag en emittent enligt öp-
penhetsdirektivet och i 11 kap i denna lag en 
emittent såsom definierats i direktivet om 
uppköpserbjudanden. 

9 §. Multilateral handelsplattform och 
marknadsplatsoperatör som ordnar multila-
teral handel. I denna paragraf definieras be-
greppen multilateral handelsplattform och 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel med en hänvisning till 1 kap. 2 § i 
lagen om handel med finansiella instrument. 
Definitionen avser operatörer som driver en 
multilateral handelsplattform i Finland eller i 
någon annan EES-stat eller en handelsplatt-
form som auktoriserats i en EES-stat. Den in-
formationsskyldighet som avses i lagens 
6 kap. 9 § gäller sådana finländska mark-
nadsplatser. 

10 §. Tillhandahållare av investerings-
tjänster. I denna paragraf definieras begrep-
pet tillhandahållare av investeringstjänster. 
Definitionen omfattar företag som enligt la-
gen kan tillhandahålla investeringstjänster. 
Definitionen avgränsar inte företagets säte 

till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. 

11 §. Offentliggörande. I denna paragraf 
definieras begreppet offentliggörande. Syftet 
med definitionen är att förbättra lagens tyd-
lighet då det blir möjligt att hänvisa till det i 
lagen ofta använda uttrycket lämnande av in-
formation och ställande av information till 
investerarnas förfogande med ett kortare ut-
tryck jämfört med den gällande lagens ”till 
de viktigaste informationsmedierna, Finans-
inspektionen och operatörer som ordnar of-
fentlig handel”.  I paragrafen hänvisas till 
vad som föreskrivs om obligatorisk informa-
tion i 10 kap. 3 och 4 § som är baserade på 
öppenhetsdirektivet.  

Denna lags 6 kap. 9 § om informations-
skyldighet som gäller emittenter av värde-
papper som är föremål för handel på en mul-
tilateral handelsplattform är emellertid en na-
tionell bestämmelse, vilket innebär att be-
stämmelserna i 10 kap. inte gäller informa-
tionsskyldighet som är baserad på paragrafen 
i fråga. Reglerna för en sådan handelsplatt-
form som det här är fråga om bestämmer hur 
distributionen och tillgänglighållandet av in-
formationen ska ordnas och genomföras. 
Med obligatorisk information avses sådan in-
formation som ska offentliggöras enligt 6—9 
och 11 kap. Det föreslås att verbet ”julkistaa” 
i den finska texten byts ut mot verbet ”julka-
ista”. Ändringen påverkar inte den svenska 
texten.  

12 §. Erbjudande till allmänheten. I denna 
paragraf definieras begreppet erbjudande till 
allmänheten. Definitionen är baserad på arti-
kel 2.1 d i prospektdirektivet. Bestämmelser 
som stämmer överens med prospektdirektivet 
har tagits in i lagförslagets 3—5 kap. Obero-
ende av prospektdirektivets tillämpningsom-
råde omfattas erbjudande av värdepapper till 
allmänheten av hela tillämpningsområdet för 
denna lag och därför har definitionen tagits 
in redan i lagens 2 kap. som en av lagens 
allmänna definitioner. 

Enligt artikel 2.1 d i prospektdirektivet av-
ses med erbjudande av värdepapper till all-
mänheten ett meddelande till personer, oav-
sett form och medium, som innehåller till-
räcklig information om villkoren för erbju-
dandet och de värdepapper som erbjuds för 
att en investerare ska ha förutsättningar att 
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fatta beslut om att teckna eller förvärva dessa 
värdepapper. Ett erbjudande syftar sålunda 
alltid till att sälja värdepapper eller till att på 
något annat sätt överföra värdepapper från en 
ägare till en annan. Enligt den föreslagna pa-
ragrafen räcker det att syftet med meddelan-
det är att ge investerarna tillräcklig informa-
tion, vilket innebär att tröskeln är lägre än 
när det gäller sådan tillräcklig information 
som enligt 4 kap. ska framgå av ett prospekt. 
Tillräcklig information kan exempelvis ges 
även på något annat sätt än på en gång. Ock-
så om det i ett meddelande medvetet eller av 
misstag saknas vissa från investerarnas syn-
punkt väsentliga uppgifter om ett värdepap-
per, är det fråga om ett erbjudande till all-
mänheten förutsatt att avsikten med medde-
landet är att den person som det riktas till ef-
fektivt kan anta erbjudandet.  

Begreppet allmänheten definieras inte i di-
rektivet och någon sådan definition föreslås 
inte heller i lagen. Enligt artikel 3.2 b i direk-
tivet ska skyldigheten att offentliggöra pro-
spekt inte gälla erbjudanden av värdepapper 
som riktas till färre än 150 fysiska eller juri-
diska personer som inte är kvalificerade in-
vesterare. Detta är ingen ovillkorlig minimi-
gräns för begreppet allmänheten. Gränsvär-
det anger när prospektdirektivet inte kan til-
lämpas. Det kan emellertid anses vara en ut-
gångspunkt trots att frågan om ett erbjudande 
är riktat till allmänheten måste avgöras från 
fall till fall och bedömningen är beroende 
t.ex. av hur erbjudandet genomförs och dess 
målgrupp. Med begreppet allmänheten avses 
att målgruppen inte är definierad eller be-
stämd på förhand men mycket omfattande. 
Ett erbjudande kan, trots att det riktas till en 
snäv investeragrupp, anses vara riktat till 
allmänheten, om värdepapperen t.ex. i ett 
första skede har marknadsförts med mer ge-
nerell information i syfte att få kontaktupp-
gifter, varefter all från investerarnas syn-
punkt tillräcklig information i ett senare ske-
de ges endast till en snäv grupp som har an-
mält sitt intresse för värdepapperen. 

13 §. Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. I denna paragraf definieras 
begreppet Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. Myndigheten har in-
rättats genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (1095/2010/EU). 

14 §. EES-stat och tredjeland. I denna pa-
ragraf definieras begreppen EES-stat och 
tredjeland. Begreppet tredjeland används ve-
dertaget i EU-lagstiftning om Finansmarkna-
den. 
 
DEL II  PROSPEKT 

3 kap. Tillämpningsområde och defi-
nitioner 

1 §. Tillämpningsområdet. Denna paragraf 
innehåller en informativ bestämmelse om 
kapitlets tillämpningsområde. Bestämmel-
serna om prospekt i 3—5 kap. är huvudsakli-
gen baserade på prospektdirektivet. Bestäm-
melserna ska tillämpas också utanför till-
lämpningsområdet för prospektdirektivet om 
värdepapper erbjuds till allmänheten, trots att 
inget prospekt behöver upprättas eller om det 
räcker att det upprättas ett prospekt som är 
baserat på den nationella lagstiftningen.  

2 §. Avgränsning av tillämpningsområde. 
Paragrafens 1 mom. 1 och 2 punkten samt 
2 mom. motsvarar 3 kap. 7 § 1 mom. 1, 2, 4 
och 5 punkten i finansministeriets förordning 
om prospekt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (452/2005, nedan FM:s 
prospektförordning). I paragrafen nämns de 
punkter i prospektdirektivet som direktivet 
enligt dess artikel 1 a, c och f inte ska tilläm-
pas på och i vilka det enligt artikel 1.3 inte 
kan krävas att ett prospekt som upprättats en-
ligt direktivet ska offentliggöras och att ett 
sådant inte kan offentliggöras ens frivilligt. I 
paragrafens 1 mom. 3 punkten nämns pen-
ningmarknadsinstrument, dvs. skuldförbin-
delser som förfaller till betalning inom 
12 månader efter att de emitterats, som enligt 
prospektdirektivets artikel 2.1 a avgränsas 
utanför direktivets definition av begreppet 
värdepapper. I sådana fall kan en medlems-
stat nationellt föreskriva att prospekt ska of-
fentliggöras. Någon sådan bestämmelse finns 
inte i den gällande värdepappersmarknadsla-
gen och föreslås inte heller i detta samman-
hang. Enligt paragrafens 2 mom. ska i enlig-
het med prospektdirektivets artikel 1 a samt 
enligt kommissionens prospektförordning 
bestämmelserna i 3—5 kap. tillämpas endast 
på andelar i slutna fondföretag. Sålunda fal-
ler finländska placeringsfonder och andelar i 
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övriga öppna fondföretag utanför tillämp-
ningsområdet för de nämnda kapitlen. 

3 §. Förhållande till Europeiska unionens 
lagstiftning. Paragrafen innehåller en allmän 
hänvisning till kommissionens bindande pro-
spektförordning. Förordningen definieras i 
1 kap. 5 §. Där avses förordningen både i 
dess nuvarande lydelse och i dess lydelse ef-
ter framtida ändringar. Närmare bestämmel-
ser om innehållet i nationella prospekt ska i 
enlighet med lagförslagets 5 kap. 11 §, lik-
som för närvarande, utfärdas i FM:s pro-
spektförordning. 

4 §. Aktierelaterade värdepapper. Denna 
definition är baserad på prospektdirektivets 
artikel 2.1 a—c. Aktierelaterade värdepapper 
och icke-aktierelaterade värdepapper är cen-
trala begrepp när det gäller tillämpningen av 
prospektdirektivet. Definitionerna av begrep-
pen ”aktierelaterade” och ”icke-
aktierelaterade” ingår i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 1 kap. 4 § 7 mom. 
De krav som ställs på prospekt bestäms 
emellertid i första hand beroende på om vär-
depapperen är aktier eller om värdepapperen 
är relaterade till aktier och inte beroende på 
vilken företrädesrätt det kapital som värde-
papperen representerar har vid emittentens 
konkurs. I den nya aktiebolagslagen har be-
greppet eget kapital en något mera vidsträckt 
innebörd än i den tidigare lagen. Den term 
som föreslås stämmer överens med prospekt-
direktivet. Som motsatspar används i denna 
lag termen ”icke-aktierelaterade värdepap-
per”.  

Enligt prospektdirektivets artikel 2.1 b av-
ses med aktierelaterade värdepapper aktier 
och andra överlåtbara värdepapper motsva-
rande aktier i bolag. Aktier är vanligast på 
kapitalmarknaden men begreppet kan avse 
också andelar i andra former av företag. Av 
direktivet om ändring av prospektdirektivet 
(2010/73/EG) följer att depåbevis som utfär-
das över aktier också sorterar under begrep-
pet aktierelaterade värdepapper.  

Liksom enligt den gällande lagen räknas 
som värdepapper som avses i paragrafen 
också andra värdepapper än sådana som tra-
ditionellt ansetts vara aktierelaterade. Det är 
fråga om t.ex. warranter som emitterats av en 
emittent inom samma koncern. Warranter är 
enligt direktivet aktierelaterade värdepapper 

oberoende av om de berättigar till aktier eller 
till kontant betalning som baseras på aktier-
nas värdeutveckling. 

5 §. Professionell investerare. I denna pa-
ragraf hänvisas till 1 kap. 18 och 19 § i den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. De-
finitionen motsvarar i sak den gällande vär-
depappersmarknadslagens 1 kap. 4 § 6 mom. 
samt de definitioner av begreppen professio-
nell investerare och godtagbar motpart som 
ingår i direktivet om marknader för finansiel-
la instrument. Förteckningen över professio-
nella investerare i artikel 2.1 e i direktivet om 
ändring av prospektdirektivet har upphävts 
och ersatts med en hänvisning till direktivet 
om marknader för finansiella instrument. De-
finitionerna har tagits in i 1 kap. 18 och 19 § 
i lagen om investeringstjänster. Enligt led e i 
prospektdirektivets artikel 2.1 i) ska den som 
tillhandahåller investeringstjänster meddela 
emittenten sin klassificering, utan att detta 
påverkar tillämpningen av relevant lagstift-
ning om dataskydd. Eftersom klassificering 
av kunder är information som omfattas av 
bankhemligheten får den som tillhandahåller 
investeringstjänster meddela klassificeringen 
endast på begäran eller med samtycke av 
kunden i fråga. I 10 kap. 1 § 6 mom. i lagen 
om investeringstjänster föreskrivs om med-
delandeskyldigheten.  

6 §. Hemstat för värdepappersemission. 
Denna paragraf motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 1 kap. 4 § 8, 9 och 
10 mom. som är baserade på prospektdirekti-
vets artikel 2.1 m. I paragrafen föreskrivs 
vilken den behöriga myndigheten är i ären-
den som gäller prospekt. Paragrafens 1 och 
2 mom. gäller aktierelaterade värdepapper 
medan 3 mom. gäller emission av övriga 
värdepapper. Enligt prospektdirektivet kan 
Finland vara hemstat för en värdepappers-
emission dels på grund av emittentens bo-
lagsrättsliga säte och dels under sådana förut-
sättningar som avses i prospektdirektivet och 
nämns i paragrafen. 

Med hemstat för en värdepappersemission 
avses den stat vars lag ska tillämpas på skyl-
digheten att offentliggöra ett prospekt när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller an-
söks bli upptagna till handel på en reglerad 
marknad. Hemstaten bestäms särskilt i fråga 
om varje värdepapperspost som erbjuds till 
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allmänheten eller som ska börsnoteras. Hem-
staten för samma emittents poster av en viss 
typ av värdepapper kan sålunda variera om 
det finns en möjlighet att i enlighet med pa-
ragrafen välja hemstat. I så fall ska på varje 
värdepapperspost och erbjudande tillämpas 
lagen i den stat som valts eller bestämts för 
respektive post. Finland är enligt den före-
slagna bestämmelsen alltid hemstat för fin-
ländska emittenters aktier och andra aktiere-
laterade värdepapper, vilket innebär att denna 
lag och bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ska tillämpas på alla sådana värde-
papper och erbjudanden till allmänheten. 

I paragrafen hänvisas till emittentens bo-
lagsrättsliga säte. På basis av detta bestäms 
vilken stats bolagsrätt som ska tillämpas på 
emittenten i fråga. Staten kan bestämmas på 
basis av registreringen eller på basis av fak-
tiska anknytningar, t.ex. var emittenten har 
sitt fasta driftställe. Hemstaten kan bestäm-
mas utan att en viss ort inom statens territori-
um anges, t.ex. när det är fråga om offentliga 
bolag i Finland. 

I prospektdirektivets artikel 2.1 n definieras 
till åtskillnad från hemstaten för emissionen 
dessutom begreppet värdmedlemsstat, var-
med avses den stat där ett erbjudande till 
allmänheten eller en ansökan om upptagande 
till handel görs då denna stat inte är hemmed-
lemsstaten. Värdmedlemsstaten har enligt 
prospektdirektivet vissa rättigheter, t.ex. rätt 
att få meddelanden enligt 4 kap. 10 §, rätt att 
med stöd av 4 kap. 12 § framställa krav gäl-
lande språket i prospekt och möjlighet att 
med stöd av 5 kap. 5 § förbjuda överföring 
av godkännandet av prospekt till en annan 
stats myndighet.  
 
4 kap. Offentliggörande av prospekt 

samt prospektets innehåll 

1 §. Skyldighet att offentligöra prospekt. 
Denna paragraf motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 3 § 1 mom. 
och prospektdirektivets artikel 3.1. Enligt di-
rektivets artikel 3.1 ska medlemsstaterna inte 
tillåta erbjudande av värdepapper till allmän-
heten inom deras territorier utan att ett pro-
spekt dessförinnan har offentliggjorts. I den 
finska texten har gjorts ett termbyte som inte 
påverkar den svenska texten. 

I lagförslagets 2 kap. 12 § definieras be-
greppet erbjudande av värdepapper till all-
mänheten. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs på motsvarande sätt som i den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 4 § 
att ett prospekt per definition ska ha godkänts 
av en behörig myndighet och vara i kraft. Ett 
dokument som uppfyller de innehållskrav 
som ställs i ett prospekt är inte ett prospekt i 
den bemärkelse som avses i detta kapitel om 
dokumentet inte har godkänts som ett pro-
spekt och är i kraft så som avses i 5 kap. 
Momentet stämmer överens med vad som i 
16 § föreskrivs om giltigheten av prospekt.  

Paragrafens 3 mom. har överförts till lagen 
från 2 § i FM:s prospektförordning och är ba-
serat på prospektdirektivets artikel 14.6. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar sista me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 3 § 1 mom. och är baserat 
på prospektdirektivets artikel 6.1. Enligt den 
föreslagna paragrafen ansvarar också den för 
att ett prospekt offentliggörs som på uppdrag 
av emittenten erbjuder värdepapper eller an-
söker om att de ska tas upp till handel på en 
reglerad marknad. Om erbjudandet eller an-
sökan om att värdepapperen ska tas upp till 
handel sker utan emittentens uppdrag eller 
medverkan gäller ansvaret enligt paragrafen 
inte emittenten. Den allmänna bestämmelsen 
i lagförslagets 1 kap. 4 § om att tillräcklig in-
formation ska hållas tillgänglig kompletterar 
de bestämmelser i lagförslagets 3—5 kap. 
som gäller prospektets innehåll. 

2 §. Undantag från skyldigheten att offent-
liggöra prospekt i fråga om vissa värdepap-
per. Paragrafens 1 mom. motsvarar den för-
sta och den andra meningen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 3 § 
2 mom. I momentet har tagits in prospektdi-
rektivets artikel 1.2 b, d och h om begräns-
ning av tillämpningsområdet. Paragrafens 
nya 2 mom. är baserat på punkt j i det ovan 
nämnda direktivet, som i enlighet med den 
nationella valmöjligheten inte har satts i kraft 
genom lag (448/2005). Det sammanlagda ve-
derlaget i Europeiska unionen har enligt 
punkt j höjts från 50 000 000 till 75 000 000 
euro, som ska beräknas för en tolvmånaders-
period. 
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Paragrafens 3 mom. motsvarar sista me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagen 2 kap. 3 § 2 mom. Ett prospekt 
som upprättats enligt prospektdirektivet får 
ett s.k. ”europass” och många vill upprätta ett 
sådant prospekt trots att det inte är obligato-
riskt. Den som vill ha ett europass ska i alla 
avseenden upprätta prospektet enligt pro-
spektdirektivet, inklusive kommissionens 
prospektförordning som utfärdats i enlighet 
med direktivet, om det inte enligt vad som 
föreskrivs i detta kapitel, finansministeriets 
förordning eller Finansinspektionens undan-
tagslov är tillåtet att avvika från dem. Re-
gleringen inbegriper lagförslagets 3—5 kap., 
finansministeriets förordning som utfärdats 
med stöd av dem samt kommissionens pro-
spektförordning. 

3 §. Undantag från skyldigheten att offent-
liggöra prospekt då värdepapper erbjuds till 
allmänheten. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
3 kap. 7 § 2 mom. i FM:s prospektförordning 
och är baserat på det första stycket i pro-
spektdirektivets artikel 3.2. I paragrafen före-
skrivs om undantag från skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt i situationer där med-
lemsstaterna inte kan kräva att prospekt of-
fentliggörs. Undantagen gäller endast erbju-
dande av värdepapper till allmänheten. Para-
grafen enligt vilken prospekt inte behöver of-
fentliggöras gäller erbjudande av värdepap-
per till s.k. partimarknader, till begränsade 
målgrupper samt sådana fall där det är fråga 
om små belopp. Ett prospekt måste offentlig-
göras om det görs en ansökan om att också 
de värdepapper som erbjuds ska tas upp till 
handel på en reglerad marknad. Gränsvärdet i 
paragrafens 1 mom. 2 punkten har i enlighet 
med direktivet om ändring av prospektdirek-
tivet höjts från 100 till 150 personer medan 
gränsvärdet i 3 punkten har höjts från 50 000 
till 100 000 euro. I paragrafens 1 mom. 
4 punkten föreslås att den undre gränsen för 
skyldigheten att offentliggöra prospekt höjs 
från 100 000 euro till 1 500 000 euro som be-
räknas för en 12 månaders period när värde-
papper erbjuds till allmänheten utan att det i 
samband med erbjudandet görs någon ansö-
kan om att värdepapperen ska tas upp till 
handel på en reglerad marknad. Bestämmel-
sen är baserad på prospektdirektivets artikel 
1.2 h som gäller den nationella behörigheten. 

Enligt den punkten ska direktivet inte tilläm-
pas på erbjudande av värdepapper till all-
mänheten om värdepapperen ingår i ett er-
bjudande när det sammanlagda vederlaget för 
erbjudandet understiger 5 000 000 euro, en 
gräns som ska beräknas för en 12 månaders 
period. Enligt paragrafens 1 mom. 5 punkten 
gäller undantaget under vissa förutsättningar 
erbjudanden som görs i samband med en an-
sökan om att värdepapperen ska tas upp till 
handel på en multilateral handelsplattform i 
Finland. Bestämmelsen motsvarar gällande 
lag med undantag av att den högsta gränsen 
är högre på grund av ändringen av prospekt-
direktivet. 

Enligt prospektdirektivets artikel 3.2 e får 
medlemsstaterna inte kräva att prospekt ska 
offentliggöras när det är fråga om att till all-
mänheten erbjuda värdepapper för ett sam-
manlagt vederlag på under 100 000 euro. En 
medlemsstat kan sålunda besluta att gräns-
värdet för skyldigheten att offentliggöra pro-
spekt ska ligga mellan 100 000 euro och 
4 999 999 euro. Syftet med den föreslagna 
höjningen av gränsvärdet är att minska de 
administrativa kostnaderna för upprättande 
av prospekt när det är fråga om värdepap-
perserbjudanden som representerar små eu-
robelopp. När det är fråga om erbjudanden 
för vilka något prospekt inte behöver upprät-
tas enligt förslaget är det dock skäl att iaktta 
lagförslagets 1 kap. 2—4 § om god värde-
pappersmarknadssed, om förbud mot osann 
och vilseledande information samt om till-
räcklig information till investerarna. 

Den första meningen i paragrafens 2 mom. 
motsvarar i sak 3 kap. 7 § 3 mom. i FM:s 
prospektförordning och är baserad på det 
andra stycket i prospektdirektivets artikel 
2.3. Enligt momentet kan skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt inte kringgås t.ex. ge-
nom att som mellanhand anlita professionella 
investerare i det skede då värdepapperen er-
bjuds och därefter leverera värdepapper till 
en större målgrupp eller till andra än profes-
sionella investerare, utan att förutsättningar-
na i denna paragraf uppfylls. Den andra me-
ningen i paragrafens 2 mom. är baserad på 
det andra stycke som har fogats till artikel 
3.2 i det ändrade prospektdirektivet. Syftet 
med bestämmelsen är att understryka att nå-
got nytt prospekt inte behöver offentliggöras 
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i situationer där den som erbjuder värdepap-
peren säljer vidare eller förmedlar samma 
värdepapper som i det ursprungliga erbju-
dandet till slutinvesterare. En förutsättning 
för användning av samma prospekt är vidare 
att investerarna har tillgång till ett gällande 
prospekt som emittenten eller någon annan 
som ansvarar för offentliggörandet av pro-
spektet skriftligen har samtyckt till att får an-
vändas för erbjudande eller förmedling av 
samma värdepapper till slutinvesterare. Ge-
nom denna bestämmelse skyddas emittenten 
mot sådant prospektbaserat ansvar som emit-
tenten inte har avsett att åta sig.  

Syftet med bestämmelsen är dessutom att 
förhindra att skyldigheten att offentliggöra 
prospekt kringgås. Om vidareförsäljning eller 
förmedling anses utgöra ett separat erbjudan-
de ska ett prospekt offentliggöras för vidare-
försäljningen enligt samma förutsättningar 
som i fråga om det ursprungliga erbjudandet. 
När värdepapper t.ex. erbjuds endast till pro-
fessionella investerare eller när ett visst antal 
värdepapper eller värdepapper av ett visst 
slag erbjuds behöver något prospekt enligt 
prospektdirektivet inte över huvud taget of-
fentliggöras, men i praktiken upprättas en in-
vesteringspromemoria som är mera kortfattad 
än ett prospekt. Ett prospekt ska emellertid 
offentliggöras i sådana fall t.ex. om värde-
papperen senare erbjuds också till andra än 
professionella investerare eller om samma el-
ler andra värdepapper erbjuds så att bestäm-
melsen enligt vilken något prospekt inte be-
höver upprättas inte längre kan tillämpas.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar 3 kap. 8 § 1, 
4 och 5 punkten i FM:s prospektförordning 
och är baserad på prospektdirektivets artikel 
4.1 a, d och e. Undantagen gäller endast till-
handahållande av värdepapper till allmänhe-
ten utan någon ansökan om att de ska tas upp 
till handel på en reglerad marknad. Med av-
vikelse från FM:s prospektförordning förut-
sätts inte längre Finansinspektionens tillstånd 
för tillämpning av dessa undantag. 

Paragrafens nya 4 mom. är baserat på en 
utvidgning av prospektdirektivets artikel 4.1. 
Momentet utvidgar det som i momentets 
3 punkt föreskrivs om befrielse från skyldig-
heten att upprätta prospekt för erbjudanden 
till personalen till att gälla också sådana bo-
lags erbjudanden som har sitt bolagsrättsliga 

säte i ett tredjeland. En förutsättning för till-
lämpning av bestämmelsen om befrielse från 
skyldigheten att upprätta prospekt är dessut-
om att de erbjudna värdepapperen är föremål 
för handel på en reglerad eller på en motsva-
rande marknad i ett tredjeland. Ett dokument 
som avses i momentets 3 punkt ska dessutom 
finnas tillgängligt på ett språk som allmänt 
används på den internationella finansmark-
naden, om kommissionen i fråga om tredje-
landet har fattat ett likvärdighetsbeslut enligt 
artikel 4.1 i prospektdirektivet. 

4 §. Undantag från skyldigheten att offent-
liggöra prospekt vid ansökan om att värde-
papper ska tas upp till handel på en reglerad 
handel. Denna paragraf motsvarar i sak 
3 kap. 9 § i FM:s prospektförordning och är 
baserad på prospektdirektivets artikel 4.2 a, 
b, e, f och g. Jämfört med de gällande be-
stämmelserna har i den föreslagna paragrafen 
gjorts vissa språkliga preciseringar i överens-
stämmelse med prospektdirektivet så att det 
ovillkorliga undantag i fråga om offentliggö-
rande av prospekt som avses i paragrafen 
gäller prospekt för aktier. Undantagen gäller 
ansökan om att ta upp erbjudna värdepapper 
till handel på en reglerad marknad. I sådana 
situationer som avses i paragrafen får med-
lemsstaterna enligt prospektdirektivet inte 
kräva att prospekt ska offentliggöras. Med 
avvikelse från FM:s prospektförordning för-
utsätts inte längre Finansinspektionens till-
stånd för tillämpning av dessa undantag. 
Operatören av en reglerad marknad ska enligt 
artikel 40.2 i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument övervaka att emittenter 
av värdepapper som ska tas upp till handel 
uppfyller förpliktelserna i Europeiska unio-
nens lagstiftning. När en börs beslutar att 
värdepapper eller en tilläggspost av värde-
papper ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad ska den sålunda förvissa sig om att 
förutsättningarna för sådana undantag som 
nämns i paragrafen är uppfyllda. 

5 §. Av Finansinspektionen beviljat till-
stånd att avvika från skyldigheten att offent-
liggöra prospekt. I denna paragraf regleras 
situationer där Finansinspektionen kan bevil-
ja undantag från skyldigheten att offentliggö-
ra prospekt. Liksom enligt den gällande la-
gen ska tillstånd inhämtas före erbjudandet 
eller ansökan om att värdepapper ska tas upp 
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till handel. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
3 kap. 8 § 2 och 3 punkten i FM:s prospekt-
förordning och är baserat på artikel 4.1 b och 
c samt på artikel 4.2 c och d i prospektdirek-
tivet. En förutsättning för beviljande av un-
dantag är att Finansinspektionen gör bedöm-
ningen att informationen i ett annat doku-
ment motsvarar den information som ska 
framgå av prospektet. I bedömningen ska Fi-
nansinspektionen beakta de krav som Euro-
peiska unionens lagstiftning ställer. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen bedöma om emittenten iakttar de 
skyldigheter som sammanhänger med värde-
papper som redan är föremål för handel på en 
reglerad marknad. Momentet motsvarar 3 
kap. 9 § 8 punkten i FM:s prospektförordning 
och är baserat på prospektdirektivets artikel 
4.2 h.  

Enligt paragrafens nya 3 mom. har Finans-
inspektionen rätt att bevilja allmännyttiga 
sammanslutningar undantag från skyldighe-
ten att offentliggöra prospekt. Momentet är 
baserat på bestämmelsen om nationell behö-
righet i prospektdirektivets artikel 1.2 e. En 
medlemsstat kan avstå från att kräva prospekt 
eller också kan den kräva att ett annat pro-
spekt offentliggörs än ett sådant som avses i 
prospektdirektivet. Undantagsgrunden kan 
inte tillämpas om det ansöks att värdepapper 
som har emitterats av ett sådant företag ska 
tas upp till handel på en reglerad marknad. 

6 §. Prospektens innehåll och utformning. I 
denna paragraf föreskrivs om principerna för 
prospektens innehåll. Den föreslagna para-
grafens 1 mom. motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 3 a § 1 
mom. och är baserat på prospektdirektivets 
artikel 5.1. Ett prospekt ska ge investerarna 
tillräcklig information för att de ska kunna 
bilda sig en välgrundad uppfattning om vär-
depapperen och erbjudandet i dess helhet. 
Vad som avses med tillräcklig information 
ska bedömas på samma sätt som i 1 kap. 4 §. 
Ett prospekt får inte i strid med 1 kap. 3 § in-
nehålla osann eller vilseledande information. 
Eftersom ett prospekt dock upprättas i syfte 
att sälja värdepapper på primärmarknaden 
ska det innehålla tillräcklig information dels 
om emittenten och dels också om särdragen i 
de värdepapper som erbjuds och om villko-
ren för erbjudandet. Den information som 

ska hållas tillgänglig på eftermarknaden be-
rör emittenten och avser uppgifter som in-
verkar på förändringar för de värdepappers 
värde som investeraren redan innehar.  

Paragrafens 2 mom. är nytt och baserat på 
artikel 8.3 a som fogats till prospektdirekti-
vet. Bestämmelsen innebär att information 
om en garant får utelämnas om garanten är 
finska staten eller någon annan EES-stat.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar i sak den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
3 a § 3 mom. och gäller förhållandet mellan å 
ena sidan bestämmelser som är baserade på 
prospektdirektivet och å andra sidan natio-
nella bestämmelser om prospekt. Enligt di-
rektivet om ändring av prospektdirektivet ska 
endast värdepapperserbjudanden vars sam-
manlagda vederlag beräknat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet för en 12 
månaders period understiger fem miljoner 
euro uppfylla de krav som ställs i prospektdi-
rektivet och i bestämmelser som utfärdats 
med stöd av det. Det sammanlagda vederla-
get framgår av prospektdirektivets artikel 
1.2 h. Genom förordning av finansministeriet 
ska föreskrivas om sådana närmare krav gäl-
lande innehållet i nationella prospekt som 
Europeiska unionens lagstiftning inte tilläm-
pas på. 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar första och andra meningen i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
3a § 2 mom. och är baserat på prospektdirek-
tivets artikel 5.3. I lagrummet räknas upp de i 
prospektdirektivet angivna delar av ett pro-
spekt som det föreskrivs om i detta kapitel 
7 —9 §. I kommissionens prospektförordning 
föreskrivs närmare vad delarna ska innehålla. 
Ett sammansatt prospekt kan användas t.ex. i 
en situation där emittenten under ett år har 
flera emissioner eller erbjudande som förut-
sätter prospekt. Prospektdelarna kan då upp-
rättas och uppdateras separat. Juridiskt sett är 
ett prospekt dock en helhet som ska innehålla 
också en sammanfattning av prospektet. 

7 §. Registreringsdokument. Denna para-
graf motsvarar i sak tredje meningen i den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
3 a § 3 mom. Om ett prospekt upprättas i tre 
delar så som prospektdirektivets artikel 5.3 
tillåter ska det enligt föreslagna 6 § 4 mom. 
innehålla ett sådant registreringsdokument 
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som i den gällande lagen kallas grundpro-
spekt. I direktivet om ändring av prospektdi-
rektivet används benämningen registrerings-
dokument, vilket motsvarar praxis i många 
andra medlemsstater. Registreringsdokumen-
tet ska innehålla uppgifter om emittenten i 
enlighet med Europeiska unionens lagstift-
ning om prospekt (prospekt enligt prospekt-
direktivet) eller enligt finansministeriets för-
ordning (nationella prospekt).  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 och 
3 mom. kan den som ansvarar för att ett pro-
spekt offentliggörs ansöka om godkännande 
endast av ett sådant registreringsdokument 
som avses i detta kapitel, men det är inte 
möjligt att enbart på grund av ett registre-
ringsdokument erbjuda värdepapper till all-
mänheten eller att ansöka om att de ska tas 
upp till handel på en reglerad marknad. Be-
stämmelsen är baserad på 2 kap. 4 a § i vär-
depappersmarknadslagen. 

8 §. Värdepappersnot. Bestämmelsens för-
sta mening motsvarar tredje meningen i den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
3 a § 2 mom. Den föreslagna paragrafens 
andra mening är ny. Enligt 6 § 4 mom. i detta 
kapitel ska en värdepappersnot ingå i ett pro-
spekt som offentliggörs i tre delar. En värde-
pappersnot ska innehålla information om 
värdepapper som erbjuds till allmänheten el-
ler som ansöks bli upptagna till handel på en 
reglerad marknad. Den föreslagna bestäm-
melsen är baserad på prospektdirektivets ar-
tiklar 5.3 och 12.2. Noten ska i allmänhet 
upprättas efter registreringsdokumentet, då 
erbjudandet börjar. Andra meningen i den fö-
reslagna paragrafen gäller kompletterande 
uppgifter som ska tas in i en värdepappers-
not. Liksom när det är fråga om ett prospekt 
som består av en enda del ska också ett trede-
lat prospekt kompletteras med sådana för in-
vesterarna väsentliga ändringar som skett ef-
ter att prospektet godkänts, i enlighet med 
detta kapitels 20 och 21 §. 

9 §. Sammanfattning. Paragrafens 1 mom. 
ersätter fjärde meningen i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 3 a § 
2 mom. och är baserat på prospektdirektivets 
ändrade artikel 5.1. I sammanfattningen ska i 
korthet och på allmänspråk ges sådan viktig 
information som tillsammans med prospektet 
i övrigt gör det möjligt att bilda sig en väl-

grundad uppfattning om värdepapperen i frå-
ga. Sammanfattningens uppgifter och det sätt 
som de framförs på ska underlätta jämförelse 
med sammanfattningar om liknande värde-
papper. På sammanfattningen ställs enligt 
förslaget större krav än enligt den gällande 
lagen. Enligt prospektdirektivet är det viktigt, 
vilka uppgifter som plockas in i sammanfatt-
ningen, hur de framställs och att den är jäm-
förbar med sammanfattningar om liknande 
värdepapper. Om ett värdepapper inte uppvi-
sar några ovanliga drag ska i sammanfatt-
ningen nämnas de väsentliga egenskaper som 
vanligen förknippas med värdepapperet. Om 
ett värdepapper i något avseende är avvikan-
de ska dess särdrag beskrivas klart och tyd-
ligt. I prospektdirektivets ändrade artikel 2.1 
s finns en förteckning över nyckelinforma-
tion som ska framgå av sammanfattningen. 
Enligt den nämnda artikeln ska nyckelinfor-
mationen göra det lättare för investerarna att 
förstå arten av och de risker som är förenade 
med värdepapperen. Avsikten är att artikeln 
ska genomgöras genom en förordning av fi-
nansministeriet. Kommissionen kommer i 
framtiden också att uppdatera sin prospekt-
förordning i enlighet med den ändrade be-
stämmelsen om sammanfattningen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs i enlighet med andra stycket i pro-
spektdirektivets artikel 5.2 att någon sam-
manfattning dock inte behöver upprättas om 
prospektet avser en ansökan om upptagande 
till handel på en reglerad marknad av icke-
aktierelaterade värdepapper vilkas nominella 
värde eller motvärde är minst 100 000 euro. I 
direktivet om ändring av prospektdirektivet 
har motvärdet höjts från 50 000 till 100 000 
euro. 

10 §. Grundprospekt. Denna paragrafs 1 
mom. innehåller en ny bestämmelse om 
grundprospekt som kan offentliggöras när 
värdepapper erbjuds som en del av ett emis-
sionsprogram, som en s.k. löpande emission. 
Momentet motsvarar 2 kap. 3 § 1 mom. i 
FM:s prospektförordning och är baserat på 
första stycket i prospektdirektivets artikel 
5.4. Enligt direktivet kan ett grundprospekt 
(base prospectus) användas endast för emis-
sion av icke-aktierelaterade värdepapper, in-
klusive warranter. Enligt paragrafen ska 
grundprospekt, på motsvarande sätt som pro-
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spekt som offentliggörs i tre delar, innehålla 
uppgifter om registreringsdokumentet, vär-
depappersnoten och sammanfattningen så 
som föreskrivs i detta kapitels 7 och 8 §. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 3 c § 
och är baserat på sista stycket i prospektdi-
rektivets artikel 5.4 som hänvisar till de s.k. 
slutgiltiga villkoren för erbjudandet (final 
terms). I det nämnda stycket hänvisas också 
till det som i prospektdirektivets artikel 8.1 
föreskrivs om komplettering av uppgifter om 
emissionspriset. 

Paragrafens 3 mom. innehåller en ny in-
formativ hänvisning enligt vilken grundpro-
spektet ska kompletteras med iakttagande av 
14 § i detta kapitel. Denna kompletterings-
skyldighet är baserad på prospektdirektivets 
artikel 16. 

Paragrafens 4 mom. är nytt och baserat på 
tredje stycket i prospektdirektivets ändrade 
artikel 5.4. I det nämnda styckets sista me-
ning föreskrivs att de slutgiltiga villkoren in-
te får innehålla andra uppgifter än sådana 
som kan ingå i värdepappersnoten. Eftersom 
de slutgiltiga villkoren inte behöver godkän-
nas av den behöriga myndigheten har i noten 
i praktiken kunnat tas in också information 
som borde ingå t.ex. i sammanfattningen el-
ler registreringsdokumentet. Syftet med be-
stämmelsen är att förbjuda ett sådant förfa-
rande. På de slutgiltiga villkoren ska tilläm-
pas också det som i detta kapitels 15 § före-
skrivs om komplettering av information om 
värdepapperens antal och pris, om det är frå-
ga om sådan information som avses i para-
grafen i fråga. 

Enligt momentet ska de slutgiltiga villko-
ren i enlighet med det s.k. Omnibus II -
direktivet (  /  /EU), varmed prospektdirekti-
vets artikel 5.4 åter har ändrats, tillställas 
också Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. 

11 §. Hänvisningar till tidigare dokument. I 
denna paragraf föreskrivs vilka dokument 
som inte behöver bifogas ett prospekt utan 
som det räcker att endast hänvisa till. Be-
stämmelsen motsvarar 2 kap. 11 § i FM:s 
prospektförordning och är baserat på pro-
spektdirektivets artikel 11. Det föreslås emel-
lertid att lagrummet preciseras så att det do-
kument som hänvisningen avser inte behöver 

vara ett prospekt som godkänts av en EES-
stats behöriga myndighet, utan det räcker att 
dokumentet har sänts till Finansinspektionen 
och att det har offentliggjorts eller kommer 
att offentliggöras samtidigt som prospektet, 
enligt vad som föreskrivs i 10 kap. 

12 §. Språket i prospekt. Denna paragrafs 
1 mom. motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 3 d § 1 mom. 
medan 2—4 mom. motsvarar 2 kap. 5 § i 
FM:s prospektförordning och 5 mom. mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. 4 e §. Paragrafen är baserad på 
prospektdirektivets artikel 19. Utgångspunk-
ten är den att den som erbjuder värdepapper 
kan välja att offentliggöra prospekt på finska 
eller svenska eller på båda språken. Erbjuda-
ren ska dock se till att investerarnas ställning 
inte äventyras. Det är då av en central bety-
delse till vilken målgrupp värdepapperen er-
bjuds. 

Enligt 1 mom. kan Finansinspektionen på 
ansökan samtycka till att prospekt avfattas på 
ett annat språk än finska eller svenska. I 
praktiken ansöks samtycket för att publicera 
prospektet på engelska, vilket är det allmänt 
använda språket på den internationella fi-
nansmarknaden. Engelska språket kan god-
kännas om det inte riskeras investerarnas 
ställning. Då bör Finansinspektionen fästa 
uppmärksamhet vid målgruppens språkkun-
skap, expertis och det erbjudna värdepappe-
rets vanlighet eller komplexitet. 

Enligt specialbestämmelsen i 2 mom. be-
höver prospekt inte över huvud taget upprät-
tas på finska eller svenska då värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till handel endast utanför Finland. Det-
samma gäller enligt paragrafens 4 mom. då 
andra än aktierelaterade värdepapper vilkas 
nominella värde eller bokförda motvärde är 
minst 100 000 euro erbjuds inom EES. Den 
sist nämnda bestämmesen gäller i praktiken 
erbjudanden till institutionella investerare. 

Enligt 3 mom. har Finansinspektionen, 
trots att den godkänner att prospekt upprättas 
på något annat språk än finska eller svenska, 
dock rätt att kräva att en prospektsamman-
fattning upprättas på finska eller svenska el-
ler på båda inhemska språken om det är på-
kallat för att skydda investerarna. Detsamma 
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gäller enligt 5 mom. prospekt som godkänts i 
en annan EES-stat. 

13 §. Finansinspektionens samtycke till att 
information utelämnas från prospekt. Denna 
paragraf motsvarar 3 kap. 10 § i FM:s pro-
spektförordning och är baserad på prospekt-
direktivets artiklar 8.1 och 8.2. Finansinspek-
tionen kan samtycka till att någon uppgift i 
ett enskilt fall utelämnas från ett prospekt. I 
paragrafen räknas upp vilka omständigheter 
som enligt prospektdirektivet begränsar den 
nationella myndighetens befogenheter i detta 
avseende. Finansinspektionen ger i praktiken 
sitt samtycke samtidigt som sitt beslut om 
godkännande av ett prospekt. 

14 §. Rättelse och komplettering av pro-
spekt. Denna bestämmelse motsvarar i stor 
utsträckning den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 3 b § och är baserad 
på prospektdirektivets artikel 16. 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. i 
enlighet med prospektdirektivets artikel 16.1 
fogas ett omnämnande om att prospekt ska 
kompletteras dels om det är behäftat med fel 
eller brister och dels med väsentlig ny infor-
mation. En omständighet som kräver kom-
plettering ska framgå senast innan erbjudan-
dets giltighetstid löper ut eller innan värde-
papperet har tagits upp till handel, beroende 
på vilken tidpunkt som infaller senare. Den 
sist nämnda preciseringen har fogats till pro-
spektdirektivets artikel 16.1 i samband med 
att direktivet ändrades.  

Det föreslås att paragrafens 3 mom. med 
anledning av prospektdirektivets ändrade ar-
tikel 16.2 ändras så att minimitiden för en in-
vesterares rätt att återkalla sitt beslut före-
skrivs vara två bankdagar. Budgivaren kan 
samtycka till också en längre tidsfrist för 
återkallelse. Som en förutsättning föreskrivs 
dessutom att en sådan orsak till komplette-
ring som avses i 1 mom. ska uppdagas innan 
värdepapperen i fråga levereras till investe-
rarna. Denna förutsättning har betydelse i 
synnerhet när det är fråga om s.k. löpande 
erbjudanden samt i situationer där de erbjud-
na värdepapperen inte levereras till investe-
rarna omedelbart efter att teckningen skett el-
ler då erbjudandet avslutats.  

15 §. Komplettering av uppgifter om antal 
värdepapper och deras pris. Paragrafens 
1 mom. motsvarar 2 kap. 3 § 4 mom. i FM:s 

prospektförordning och är baserat på pro-
spektdirektivets artikel 8.1. Den nämnda ar-
tikeln reglerar förfarandet vid komplettering 
av uppgifter om pris och antal samt investe-
rarnas rätt att återkalla godkännande av köp 
och tecknande efter det att emissionspriset 
och antalet värdepapper har offentliggjorts. I 
sådana situationer som avses i bestämmelsen 
känner investerarna redan när de fattar inve-
steringsbeslutet till att alla uppgifter inte har 
tagits in i prospektet och att budgivaren mås-
te komplettera den bristfälliga informationen. 
Det kan vara fråga om ett grundprospekt eller 
något annat prospekt. En investerares rätt att 
återkalla sitt godkännande framgår uttryckli-
gen både av prospektdirektivets artikel 8.1 b 
och artikel 16, enligt vad som föreskrivs 
ovan i 14 §. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 3 c §.  

16 §. Giltigheten för prospekt. I denna pa-
ragraf föreskrivs hur lång tid efter godkän-
nandet ett prospekt kan användas för erbju-
dande av värdepapper eller ansökan om att 
de ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad. Bestämmelsen motsvarar till sitt 
sakinnehåll den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 4 d § 1—3 mom. och 
stämmer överens med prospektdirektivets ar-
tikel 9. I lagrummets 1 mom. föreskrivs om 
den grundläggande förutsättningen att ett 
prospekt är giltigt först efter att Finansin-
spektionen eller någon annan behörig myn-
dighet har godkänt det. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om huvud-
regeln för ett prospekts giltighet. Ett prospekt 
upprättas för erbjudande av värdepapper eller 
för upptagande av värdepapper till handel på 
en reglerad marknad. Erbjudandet sker an-
tingen inom en begränsad tid efter att erbju-
dandet och prospektet offentliggjorts eller 
vid löpande emissioner, vilket innebär att 
värdepapperen erbjuds fortlöpande också un-
der en längre period, medan prospektet är i 
kraft. Därefter upphör skyldigheten att i en-
lighet med detta kapitels 14 § komplettera 
prospektet.  

Ett prospekt är giltigt högst 12 månader ef-
ter att det godkänts. Därefter ska godkännan-
de utverkas för ett nytt prospekt också om det 
fortfarande är fråga om samma emission. 
Den på direktivet baserade längsta giltighets-
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tiden sammanhänger med den sedvanliga rä-
kenskapsperiodens längd, dvs. med den peri-
od för vilken emittenten ska upprätta bokslut. 
Ju längre tid ett prospekt är i kraft, desto flera 
kompletteringar av det ursprungligen god-
kända prospektet kräver lagen, bl.a. när det 
gäller delårsrapporter samt andra väsentliga 
förändringar, av den information som pro-
spektet innehåller. Om kompletteringarna är 
många innebär detta att prospektet som hel-
het blir svårläst från investerarnas synpunkt.  

Momentet stämmer överens också med lag-
förslagets 4 kap. 1 § 2 mom. enligt vilket ett 
prospekt inte får offentliggöras förrän myn-
digheten har godkänt det.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att ett tidi-
gare godkänt och offentliggjort prospekt kan, 
då högst 12 månader har förflutit efter att det 
godkänts, användas i samband med ett vär-
depapperserbjudande eller en ansökan om 
upptagande av värdepapper till handel på en 
reglerad marknad. Detta förutsätter att pro-
spektet vid behov kompletteras med uppdate-
rad information. Det gamla prospektet kan 
användas antingen som sådant, dvs. med 
kompletteringar, eller också kan informatio-
nen i samband med erbjudandet eller uppta-
gandet till handel tas in i ett nytt prospekt 
med hänvisning till det tidigare godkända 
prospektet.  

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om giltig-
heten av grundprospekt som avses i 10 § och 
i 5 mom. föreskrivs om giltigheten av ett 
godkänt registreringsdokument som avses i 
7 §.  

17 §. Giltigheten för prospekt som avses i 
lagen om hypoteksbanksverksamhet. I denna 
paragraf föreskrivs om giltigheten av pro-
spekt över sådana säkerställda obligationslån 
som avses i lagen om hypoteksbanksverk-
samhet (688/2010) och över motsvarande ut-
ländska värdepapper. Paragrafen motsvarar 
2 kap. 4 d § 4 mom. i den gällande värdepap-
persmarknadslagen, dock så att begreppet 
masskuldebrev med säkerheter i fastigheter 
har ändrats till begreppet säkerställda obliga-
tionslån i enlighet med lagen om hypoteks-
banksverksamhet. Bestämmelsen är baserad 
på prospektdirektivets artikel 9.3 och hänvis-
ningen till artikel 5.4 b. 

Enligt paragrafen är samma prospekt i kraft 
så länge som värdepapperen i fråga emitteras 

fortlöpande och vid upprepade tillfällen. Syf-
tet med den nämnda artikeln är att minska 
kostnaderna för upprättande av prospekt då 
säkerställda obligationslån emitteras genom 
upprepade emissioner, vilka utan den före-
slagna bestämmelsen skulle kräva att ett nytt 
prospekt offentliggörs för varje emission. De 
värdepapper som erbjudandet avser ska pre-
ciseras i prospektet och de ska sinsemellan 
vara av samma slag eller typ. Om säkerställ-
da obligationer däremot emitteras som en del 
av ett obligationsprogram ska på giltigheten 
av det grundprospekt som offentliggörs til-
lämpas lagförslagets 16 § 4 mom. 
 
5 kap. Finansinspektionens behörig-

het och förfaranden vid god-
kännande av prospekt 

1 §. Finansinspektionens behörighet att ta 
fram prospekt för godkännande. I denna pa-
ragraf föreskrivs om Finansinspektionens be-
hörighet att godkänna prospekt i sådana fall 
då Finland är hemstat för emissionen eller 
om en annan EES-stats myndighet har bett 
Finansinspektionen behandla en ansökan om 
godkännande av ett prospekt. Bestämmelsen 
motsvarar till sitt sakinnehåll den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 4 §. 

2 §. Prospekt som godkänts i en annan 
EES-stat. I denna paragraf föreskrivs om så-
dana prospekts giltighet i Finland som har 
godkänts i en annan EES-stat. Paragrafen 
motsvarar första meningen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 4 e § 
1 mom. och är baserad på prospektdirektivets 
artiklar 17.1 och 18. 

3 §. Prospekt som godkänts i ett tredjeland. 
I denna paragraf föreskrivs om godkännande 
i Finland av prospekt som upprättats enligt 
lagstiftningen i ett tredjeland, om emittenten 
har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland. 
Paragrafen motsvarar i sak den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 4 b § och är 
baserad på prospektdirektivets artikel 20.1. I 
artikel 20.1 a nämns som exempel den inter-
nationella organisationen för tillsyn av vär-
depappersmarknaden IOSCO (International 
Organisation of Securities Commissions). 

4 §. Överlämnande av marknadsföringsma-
terial till Finansinspektionen. Paragrafen er-
sätter den gällande värdepappersmarknadsla-
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gens 2 kap. 4 c § och är baserad på prospekt-
direktivets artikel 15. Med avvikelse från den 
gällande lagen räcker det enligt den föreslag-
na bestämmelsen att marknadsföringsmateri-
alet tillställs Finansinspektionen innan mark-
nadsföringen inleds. 

5 §. Överföring av godkännandet av pro-
spekt till en annan EES-stats behöriga myn-
dighet. I denna paragraf föreskrivs om Fi-
nansinspektionens rätt att överföra godkän-
nandet av prospekt till en annan EES-stats 
behöriga myndighet. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 4 § 6 mom. och är baserad på pro-
spektdirektivets artikel 13.5. En förutsättning 
för överföring är också att Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten under-
rättas på förhand. Förutsättningen är baserad 
på Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/78/EU om ändring av direktiven 
98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 
2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller be-
fogenheterna för Europeiska tillsynsmyndig-
heten (Europeiska bankmyndigheten), Euro-
peiska tillsynsmyndigheten (Europeiska för-
säkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) 
och Europeiska tillsynsmyndigheten (Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten), dvs. på Omnibus I-direktivet varmed 
prospektdirektivets artikel 13.5 har ändrats. 

6 §. Finansinspektionens meddelande till 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten om godkännande av prospekt. 
Denna nya paragraf är baserad på det gällan-
de prospektdirektivets artikel 13.2. Genom 
Omnibus I -direktivet har artikeln ändrats så 
att Finansinspektionen ska underrätta också 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten om godkännande av prospekt 
samtidigt som den underrättar emittenten och 
den som har bett att prospektet ska godkän-
nas. Genom Omnibus I -direktivet har pro-
spektdirektivet dessutom ändrats så att in-
formationsskyldigheten gäller också godkän-
da kompletteringar av prospekt. 

7 §. Finansinspektionens meddelande till 
en annan EES-stats myndighet om godkän-
nande av prospekt. I denna paragraf före-
skrivs om Finansinspektionens skyldighet att 
underrätta den mottagande EES-statens myn-

dighet innan ett prospekt godkänns i Finland. 
Paragrafen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 4 f § och är 
baserad på prospektdirektivets artikel 18. 

8 §. Finansinspektionens begäran till en 
annan EES-stats myndighet om att den ska 
kräva komplettering av prospekt. I denna pa-
ragraf föreskrivs om Finansinspektionens rätt 
och skyldighet att i egenskap av den motta-
gande statens behöriga myndighet be myn-
digheten i hemstaten för emissionen kräva att 
ett prospekt ska kompletteras eller rättas, om 
Finansinspektionen konstaterar fel eller bris-
ter i det. Som en brist ska i överensstämmel-
se med lagförslagets 4 kap. 14 § betraktas 
också väsentlig ny information som Finans-
inspektionen eventuellt konstaterat och som 
borde framgå av prospektet. Detta nya lag-
rum är baserat på prospektdirektivets artikel 
17. 

9 §. Finansinspektionens skyldighet att of-
fentliggöra prospekt på sina webbsidor. I 
denna paragraf föreskrivs om Finansinspek-
tionens skyldighet att på sina webbsidor hålla 
de prospekt tillgängliga som den godkänt de 
senaste 12 månaderna, eller en förteckning 
över dem. Paragrafen ersätter andra mening-
en i den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. 4 § 7 mom. och är baserad på 
prospektdirektivets artikel 14.4. Genom Om-
nibus I -direktivet har till prospektdirektivets 
artikel 14 fogats det nya stycket 4 a, vilket 
innebär att också Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten med medverkan 
av hemstaten för emissionen ska hålla pro-
spekt tillgängliga på sina egna webbsidor un-
der motsvarande tid som hemstatens myn-
dighet. 

10 §. Finansinspektionens meddelanden 
och åtgärder med anledning av förseelser 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. I denna paragraf föreskrivs om Finans-
inspektionens rätt och skyldighet att informe-
ra hemstatens behöriga myndighet samt Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten om den konstaterar överträdelse av 
bestämmelserna i 3—5 kap. Detta nya lag-
rum är baserat på prospektdirektivets arti-
kel 23. Genom Omnibus I -direktivet har ar-
tikeln ändrats så att också Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten ska in-
formeras. Enligt paragrafens 2 mom. är Fi-
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nansinspektionen skyldig att vidta åtgärder 
för att skydda investerarna, under de förut-
sättningar som nämns i paragrafen. 

11 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Utöver lagens bestämmelser finns det 
alltjämt ett behov att utfärda närmare be-
stämmelser genom förordning av finansmini-
steriet. Det föreslås att alla bemyndiganden 
att utfärda förordningar om prospekt ska tas 
in i en paragraf i slutet av 5 kap. De ändring-
ar som föreslås i utformningen av befogenhe-
terna gör lagen tydligare. Den föreslagna be-
stämmelsen ersätter de befogenheter gällande 
prospekt som föreskrivs i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. Det föreslås 
att regleringen förkortas och ändras så att den 
inte längre innehåller bestämmelser som fö-
reslås bli överförda från förordningen till la-
gen. Sådana bestämmelser är t.ex. de som 
gäller undantag från skyldigheten att offent-
liggöra prospekt (4 kap. 2—5 §), språket i 
prospekt (4 kap. 12 §) och Finansinspektio-
nens befogenhet att samtycka till att informa-
tion utelämnas från prospekt (4 kap. 13 §). 
Vid behov kan närmare bestämmelser om 
språket i prospekt utfärdas genom förord-
ning, eftersom det föreslagna bemyndigandet 
att utfärda förordning bl.a. gäller innehållet i 
prospekt och förfarandet vid offentliggörande 
av prospekt, vilket inkluderar prospektets 
språk. 

I bemyndigandet hänvisas till prospektdi-
rektivet endast på så sätt att bemyndigandet i 
paragrafens 3 och 4 punkt är avsett att gälla 
nationella prospekt och andra nationella re-
gleringar som faller utanför tillämpningsom-
rådet för prospektdirektivet.  

I den föreslagna paragrafen används ut-
trycket ”kan utfärdas” för att finansministeri-
et i framtiden ska kunna överväga att utfärda 
förordning och omfattningen av regleringen. 
Den direkt bindande EU-lagstiftningen om 
prospekt, Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndighetens anvisningar och ve-
dertagen praxis på kapitalmarknaden kan le-
da till att behovet av reglering på förord-
ningsnivå inte kommer att vara lika stort som 
för närvarande. 

Det föreslås att de två prospektförordningar 
som finansministeriet utfärdat ska upphävas 
och ersättas med en ny prospektförordning 
till vilken överförs de bestämmelser från de 

gällande prospektförordningarna som inte fö-
reslås bli överförda till lagen. 
 
DEL III INFORMATIONSSKYL-

DIGHET 

6 kap. Fortlöpande informations-
skyldighet 

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafen inne-
håller en ny informativ bestämmelse om ka-
pitlets tillämpningsområde. Det föreslås att 
bestämmelsen ska ersätta den gällande vär-
depappersmarknadslagens 1 kap. 1 § 7 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 1 
och 2 punkten ska bestämmelserna i detta 
kapitel tillämpas dels på bolag som har sitt 
bolagsrättsliga säte i Finland och vilkas vär-
depapper på ansökan är föremål för handel 
på en reglerad marknad i någon EES-stat, 
och dels oberoende av bolagsrättsligt säte, på 
bolag vilkas aktier är föremål för handel på 
en reglerad marknad i Finland, dvs. på bör-
sen. Endast kapitlets 9 § ska tillämpas på 
emittenter vars aktier på ansökan har tagits 
upp till handel på en multilateral handels-
plattform i Finland. Kapitlets tillämpnings-
område och den avgränsning av detta som fö-
reskrivs i 2 § motsvarar tillämpningsområdet 
enligt direktivet om marknadsmissbruk.  

Enligt paragrafens 2 mom. 3 punkten gäller 
kapitlets bestämmelser också emittenter som 
har ansökt om att dess värdepapper ska tas 
upp till handel på en reglerad marknad. En-
ligt lagförslagets 8 kap. 7 § ska en emittent 
som har ansökt om att värdepapper ska tas 
upp till handel offentliggöra ansökan om 
upptagande till handel på en reglerad mark-
nad. 

Liksom enligt den gällande lagen gäller 
den löpande informationsskyldigheten emit-
tenter av alla typer av värdepapper. I enlighet 
med direktivet om marknadsmissbruk gäller 
regleringen också emittenter som har emitte-
rat t.ex. warranter, optioner eller finansiella 
instrument vars värde är beroende av värdet 
på underliggande tillgångar i värdepapper 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad. Informationsskyldighetens inne-
börd bestäms då enligt det finansiella instru-
mentets art och med beaktande av eventuella 
specialbestämmelser om instrumentet i fråga. 
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2 §. Avgränsning av tillämpningsområdet. I 
denna paragraf föreskrivs om undantag från 
kapitlets tillämpningsområde. Paragrafens 
1 mom. motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 10 b § medan pa-
ragrafens 2 mom. motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 7 § 
4 mom.  

3 §. Förhållande till Europeiska unionens 
lagstiftning. Denna paragraf innehåller en in-
formativ hänvisning till kommissionens åter-
köpsförordning som utfärdats med stöd av di-
rektivet om marknadsmissbruk och som in-
klusive sina informationsbestämmelser ska 
tillämpas på sådana återköpsprogram för eg-
na aktier som anges i förordningen. Europe-
iska unionens kommission föreslog i oktober 
2011 att direktivet om marknadsmissbruk ska 
ersättas med en förordning om marknads-
missbruk som efter att den trätt i kraft blir di-
rekt tillämplig på fortlöpande informations-
skyldighet enligt detta kapitel.  

4 §. Skyldighet att offentliggöra informa-
tion som väsentligt inverkar på värdet av ett 
värdepapper. I denna paragraf föreskrivs om 
emittentens fortlöpande informationsskyldig-
het. Avsikten med den fortlöpande informa-
tionsskyldigheten är att trygga marknadsak-
törernas tillgång till likvärdig och opartisk in-
formation i realtid. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar första meningen i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 7 § 1 mom. 
Bestämmelsen stämmer överens med mark-
nadsmissbruksdirektivets artikel 6.1. 

I lagförslagets 12 kap. 2 § föreskrivs om 
insiderinformation. Den paragrafen är base-
rad på marknadsmissbruksdirektivets artikel 
1 och på artikel 1.1 och med stöd av det ut-
färdade kommissionens definitionsdirektiv 
(2003/124/EG), nedan kommissionens defi-
nitionsdirektiv. Enligt direktivets definition 
ska insiderinformation anses vara av specifik 
natur om den anger omständigheter som före-
ligger eller rimligtvis kan komma att förelig-
ga eller en händelse som har inträffat eller 
rimligtvis kan förväntas inträffa och om den-
na information är tillräckligt specifik för att 
göra det möjligt att dra slutsatser om om-
ständigheternas eller händelsens potentiella 
effekt på priserna på finansiella instrument 
eller relaterade derivatinstrument.  

Den skyldighet att offentliggöra informa-
tion som avses i denna paragraf gäller alltid 
insiderinformation, men skyldigheten kan 
gälla information som är snävare än begrep-
pet insiderinformation eller tidsmässigt börja 
senare. Exempelvis ett ärende som är under 
beredning behöver i allmänhet inte offentlig-
göras, men informationen om ärendet kan 
trots detta vara insiderinformation som enligt 
14 kap. 2 § inte får utnyttjas eller röjas. I re-
geringens proposition (RP 137/2004 rd) var-
med marknadsmissbruksdirektivet genom-
fördes i den gällande värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. 7 och 5 kap. 1 §, redogörs ut-
förligt för vad som i denna paragraf avses 
med skyldighet att offentliggöra samt med 
insiderinformation. 

I detaljmotiveringen till den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 7 § konsta-
teras bl.a. följande om förhållandet mellan å 
ena sidan skyldigheten att offentliggöra in-
formation och å andra sidan insiderinforma-
tion: ” Enligt direktivet skall en emittent så-
lunda offentliggöra icke offentliggjord in-
formation av specifik natur som direkt berör 
emittenten och som, om en offentliggjordes, 
skulle kunna förväntas ha en väsentlig inver-
kan på priset på dessa värdepapper. Offent-
liggörandet skall ske så snabbt som möjligt. 
Direktivet kopplar härmed ihop insiderin-
formation och den information som skall of-
fentliggöras med varandra, men föreskriver 
ändå att bara information som direkt berör 
emittenten skall offentliggöras. Förbudet mot 
utnyttjande av insiderinformation omfattar 
däremot all information som direkt eller indi-
rekt hänför sig till en eller flera emittenter av 
finansiella instrument eller till ett eller flera 
finansiella instrument”. 

Sådan information som avses i bestämmel-
sen ska offentliggöras utan obefogat dröjs-
mål. Om det i samband med att en boksluts-
kommuniké eller delårsrapport upprättas 
framgår att kommunikén eller rapporten 
kommer att innehålla enskilda uppgifter som 
väsentligt avviker från bolagets offentlig-
gjorda prognos eller från en motiverad analys 
som gjorts på basis av uppgifter som bolaget 
offentliggjort, bolaget ska offentliggöra in-
formationen utan obefogat dröjsmål. Bolaget 
ska bedöma informationens relevans i förhål-
lande till sådana analyser av ett värdepappers 
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värde som gjorts på basis av den information 
som offentliggjorts av emittenten samt å 
andra sidan med beaktande av om omedelbar 
information vore vilseledande utan den hel-
hetsbild som en rapport ger. I ett sådant fall 
kan det vara fråga om en orsak att i enlighet 
med 5 § i detta kapitel skjuta upp offentlig-
görandet. Vikten av emittentens fortlöpande 
informationsskyldighet understryks i och 
med att den uttryckliga skyldigheten att i 
delårsrapporter redogöra för emittentens san-
nolika utveckling under den innevarande rä-
kenskapsperioden bortfaller enligt föreslagna 
11 §. 

Helsingfors Börs har för den reglerade 
marknaden utfärdat regler om fortlöpande in-
formationsskyldighet (NASDAQ OMX Hel-
sinki, Harmonized Disclosure Rules (effecti-
ve 1 September 2011), section 3 och Rules of 
Stock Exchange 1.7.2010, section 3.3). Des-
sutom har Finansinspektionen utfärdat före-
skrifter i sin standard Informationsskyldighet 
för emittenter och aktieägare (5.2 b, avsnitt 
5). 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 7 § 5 
mom. och den ursprungliga värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 7 §. Bestämmelsen 
om den skyldighet som gäller för operatörer 
på reglerade marknader stämmer också över-
ens med marknadsmissbruksdirektivets arti-
kel 9. 

5 §. Uppskov med offentliggörande. Denna 
bestämmelse gäller emittentens rätt att under 
de förutsättningar som nämnts i paragrafen 
skjuta upp offentliggörandet av väsentlig in-
formation. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 7 § 2 mom. och är baserad 
på marknadsmissbruksdirektivet artikel 6.2 
samt på kommissionens definitionsdirektiv. 
En emittent kan under de förutsättningar som 
nämns i paragrafen på eget ansvar skjuta upp 
offentliggörandet av information som avses i 
5 §.  

I artikel 3 i kommissionens definitionsdi-
rektiv föreskrivs om en emittents rätt att på 
egen risk besluta att uppskjuta offentliggö-
randet av en viss uppgift ”för att inte skada 
sina egna berättigade intressen”. I regering-
ens proposition (RP 137/2004 rd) kan enligt 
artikel 3.1 i kommissionens direktiv vid till-

lämpning av artikel 6.2 i direktivet om mark-
nadsmissbruk ”legitimt intresse särskilt avse 
bl.a. pågående förhandlingar eller tillhörande 
faktorer där resultatet eller det normala för-
handlingsmönstret kan förväntas påverkas av 
ett offentliggörande”. Dessutom är det möj-
ligt att också offentliggörandet av väsentlig 
information kan skjutas upp om den, offent-
liggjord separat från annan information som 
vid samma tidpunkt inte är slutgiltig, skulle 
vara vilseledande från investerarnas syn-
punkt. 

Enligt artikel 3.3 a—c i kommissionens de-
finitionsdirektiv ska medlemsstaterna kräva 
att emittenten inom sin organisation, för att 
se till att insiderinformationen förblir konfi-
dentiell upprätta effektiva förfaranden. Emit-
tenten ska säkerställa att alla personer som 
har tillgång till insiderinformation ”förstår de 
rättsliga skyldigheterna i samband med detta 
och är medvetna om de sanktioner som hän-
ger samman med missbruk eller otillbörlig 
spridning av sådan information. Emittenten 
skall också införa åtgärder som gör det möj-
ligt att omedelbart offentliggöra sådan in-
formation i de fall då emittenten inte har 
kunnat säkerställa att den berörda insiderin-
formationen hålls konfidentiell”.  

I överensstämmelse med marknadsmiss-
bruksdirektivets artikel 6.2 föreskrivs på 
motsvarande sätt som i sista meningen i gäl-
lande 2 kap. 7 § 2 mom. att emittenten ska 
underrätta Finansinspektionen och den regle-
rade marknadens operatör om beslutet att 
skjuta upp offentliggörandet av informatio-
nen och om orsakerna till detta. 

6 §. Skyldighet att offentliggöra informa-
tion på grund av att informationen röjts. I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att omedelbart eller utan obefogat dröjsmål 
offentliggöra information som har röjts i strid 
med denna lag. Bestämmelsen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
7 § 3 mom. och är baserad på marknadsmiss-
bruksdirektivets artikel 6.3. Den term som 
används i den gällande lagen, dvs. ”omedel-
bart” och som gäller uppsåtligt röjande har 
ersatts med den term som används i direkti-
vet, nämligen ”samtidigt”. Om ett bolag pla-
nerar att lämna sådan information t.ex. vid 
bolagsstämman eller vid ett möte med analy-
tiker ska bolaget i enlighet med 10 kap. se-
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nast på stämman eller under mötet offentlig-
göra ny väsentlig information. Om informa-
tion har röjts oavsiktligt ska den offentliggö-
ras utan obefogat dröjsmål. Informationen 
kan röjas t.ex. under ett möte med analytiker 
eller investerare, i samband med en emission 
eller under en bolagsstämma. Informationen 
behöver inte offentliggöras om den person 
som fått informationen är skyldig att hemlig-
hålla den. Tystnadsplikten kan vara baserad 
på lag eller avtal eller på någon annan mot-
svarande förpliktelse. Informationen kan 
emellertid omfattas av röjandeförbud enligt 
lagförslagets 14 kap. 2 § 2 mom. 

7 §. Språket för fortlöpande informations-
skyldighet. Denna nya paragraf innehåller en 
informativ hänvisning till bestämmelsen om 
regelbunden informationsskyldighet i lagför-
slagets 10 kap. 4 § som ska tillämpas också 
på språket i informationsskyldigheten.  

8 §. Finansinspektionens behörighet att ut-
färda föreskrifter. Denna paragraf motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 7 § 6 mom. och är baserad på mark-
nadsmissbruksdirektivet. 

9 §. Skyldigheten att pä en multilateral 
handelsplattsform offentliggöra information 
som väsentligt inverkar på värdet av ett vär-
depapper. I denna paragraf föreskrivs om 
fortlöpande informationsskyldighet för en 
emittent vars värdepapper är föremål för 
handel på en multilateral handelsplattform i 
Finland. Bestämmelsen som är nationell mot-
svarar till sitt sakinnehåll den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 a kap. 13 § och 
gäller emittenter vars värdepapper på ansö-
kan har tagits upp till handel på en multilate-
ral handelsplattform i Finland. Det föreslås 
att paragrafens ordalydelse preciseras så att 
den stämmer överens med 4 § som gäller in-
formationsskyldighet för emittenter vars vär-
depapper är föremål för handel på en reglerad 
marknad. 
 
 
7 kap. Regelbunden informations-

skyldighet 

Allmänna bestämmelser 
 

1 §. Tillämpningsområde och hemstat. 
Denna paragraf innehåller en informativ be-

stämmelse om kapitlets tillämpningsområde. 
I paragrafens 2 mom. hänvisas till kapitlets 2 
och 3 § som gäller hemstaten för sådana 
emittenters regelbundna informationsskyl-
digheter som har emitterat aktier, värdepap-
per som berättigar till aktier och därmed jäm-
förbara värdepapper samt möjligheten att 
välja hemstat. Kapitlets tillämpningsområde 
motsvarar tillämpningsområdet för öppen-
hetsdirektivet enligt direktivets artikel 2.1 i. 
Hemstaten för den regelbundna informa-
tionsskyldigheten bestämmer även tillämp-
ningsområdet för kap. 9 och 10, som också är 
baserade på öppenhetsdirektivet. 

2 §. Hemstat för sådana emittenters regel-
bundna informationsskyldighet som har emit-
terat aktier, värdepapper som berättigar till 
aktier och därmed jämförbara värdepapper. 
I paragrafens 1 mom. föreskrivs om hemsta-
ten för sådana emittenters regelbundna in-
formationsskyldighet som har emitterat akti-
er, värdepapper som berättigar till aktier och 
därmed jämförbara värdepapper i sådana fall 
då emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i 
Finland. Bestämmelsen motsvarar i sak den 
gällande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
1 § 3 mom. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om rätten 
för en emittent som har sitt bolagsrättsliga 
säte i ett tredjeland att som hemstat för den 
regelbundna informationsskyldigheten välja 
en stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Momentet motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
4 § 11 mom. 

Den kategori av värdepapper som avses i 
paragrafen definieras i öppenhetsdirektivets 
artikel 2.1 b indirekt så att enligt direktivet 
avses med skuldebrev ”obligationer eller 
andra former av överlåtbara skuldförbindel-
ser, med undantag av sådana värdepapper 
som motsvarar aktier i bolag eller som, om 
de konverteras eller om de rättigheter som de 
ger utövas, ger rätt att förvärva aktier eller 
värdepapper som motsvarar aktier”. I den fö-
reslagna paragrafen avses aktier samt sådana 
andra värdepapper som nämns i slutet av ci-
tatet. 

Enligt paragrafens 2 mom. är Finland hem-
stat för sådana emittenters regelbundna in-
formationsskyldighet som har sitt bolags-
rättsliga säte i ett tredjeland, om aktierna för 
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första gången har erbjudits eller ansökts bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad i 
Finland. Bestämmelsen motsvarar till sitt 
sakinnehåll den gällande värdepappersmark-
nadslagens 1 kap. 1 § 3 mom. 2 punkten. 
Frågan om hur hemstaten för en emittent från 
ett tredjeland ska bestämmas inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet har varit 
sammankopplad med skyldigheten att upprät-
ta en årlig sammanställning samt med hem-
staten för emissionen som det föreskrivs om i 
den gällande värdepappersmarknadslagens 2 
kap. 10 c § 4 mom. Enligt direktivet om änd-
ring av prospektdirektivet behöver någon år-
lig sammanställning inte längre upprättas 
men enligt ändringsdirektivet är hemstaten 
för den regelbundna informationsskyldighe-
ten fortfarande, på samma sätt som för närva-
rande, sammankopplad med hemstaten för 
emissionen. Detta är baserat på öppenhetsdi-
rektivets artikel 2.1 i.  

3 §. Hemstat för sådana emittenters regel-
bundna informationsskyldighet som har emit-
terat andra värdepapper. I denna paragraf 
föreskrivs om sådana emittenters regelbund-
na informationsskyldighet som har emitterat 
andra värdepapper än sådana som avses i 2 § 
och om rätten att välja hemstat. Med värde-
papper avses också warranter. Den första 
meningen i paragrafens 1 mom. gäller emit-
tenter som har emitterat värdepapper vars 
nominella värde eller bokföringsmässiga 
motvärde understiger 1 000 euro och som har 
sitt bolagsrättsliga säte i Finland. Momentets 
sista mening gäller emittenter som har emit-
terat motsvarande värdepapper och som har 
sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Momentet motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 1 kap. 1 § 4 mom. 1 och 
2 punkten.  

I paragrafens 2 och 3 mom. föreskrivs om 
värdepapper vars nominella värde eller bok-
förda motvärde är minst 1 000 euro och om 
emittentens rätt att välja en EES-stat som 
hemstat för den regelbundna informations-
skyldigheten. Momenten motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
4 § 11 mom. och 1 kap 1 § 5 och 6 mom. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska en emittent 
offentliggöra uppgiften om sitt val av hem-
stat. Bestämmelsen är baserad på artikel 2 i 

direktivet om genomförande av öppenhetsdi-
rektivet (2007/14/EG). 

4 §. Avgränsning av tillämpningsområdet. I 
denna paragraf föreskrivs att kapitlets be-
stämmelser inte gäller Finlands Bank, Euro-
peiska centralbanken och vissa andra interna-
tionella offentliga organ, finska staten samt 
finländska kommuner och samkommuner. 
Enligt öppenhetsdirektivets artikel 8.1 ska di-
rektivets bestämmelser om årlig redovisning, 
halvårsrapporter och ledningens delårsredo-
görelse inte tillämpas på dessa organisationer 
(artiklarna 4—6). Bestämmelsen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 5 § 2 mom. (delårsredogörelse), 6 § 
2 mom. (bokslut och verksamhetsberättelse) 
dock med den preciseringen att begränsning-
en gäller hela 7 kap. och inte längre, såsom i 
den gällande lagen, ingår i paragrafen om 
delårsredogörelse och bokslut. I paragrafens 
2 mom. konstateras att bestämmelserna ska 
tillämpas endast på slutna fondföretag som är 
föremål för handel på en reglerad marknad, 
vilket innebär att bestämmelserna inte til-
lämpas på finländska placeringsfonder och 
andra öppna fondföretag. Paragrafen motsva-
rar den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. 10 b § och är baserad på öppen-
hetsdirektivets artikel 1.2. 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse. 
 

5 §. Offentliggörande av bokslut och verk-
samhetsberättelse. I denna paragraf före-
skrivs om skyldigheten att offentliggöra bok-
slut och verksamhetsberättelse utan dröjsmål 
efter räkenskapsperiodens slut, senast tre 
veckor före den bolagsstämma där bokslutet 
ska framläggas för fastställelse, dock senast 
tre månader efter räkenskapsperiodens ut-
gång. Paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 6 § 
1 mom., dock med den ändringen att doku-
menten ska offentliggöras redan senast tre 
veckor före bolagsstämman och inte såsom 
tidigare en vecka före stämman. Bestämmel-
sen är sålunda överensstämmande med aktie-
bolagslagens 5 kap. 22 § som har stiftats med 
stöd av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av 
aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, 
nedan direktivet om aktieägares rättigheter.  
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Skyldigheten att offentliggöra bokslut och 
verksamhetsberättelse är, liksom i den gäl-
lande lagen, mera omfattande än enligt öp-
penhetsdirektivet. Också en emittent av vär-
depapper som avses i 10 § 3 mom. ska of-
fentliggöra bokslut och verksamhetsberättel-
se. Enligt öppenhetsdirektivets artikel 8.1 b 
kan en medlemsstat besluta att en emittent av 
enbart värdepapper som är upptagna till han-
del på en reglerad marknad och vars nomi-
nella värde per enhet uppgår till minst 
100 000 euro inte behöver offentliggöra bok-
slut eller verksamhetsberättelse. I samband 
med det nationella genomförandet av öppen-
hetsdirektivet ansågs det vara skäl att kräva 
att också emittenter av värdepapper på parti-
marknaden offentliggjorde sådana dokument 
eftersom emittenter dock enligt bokförings-
lagen måste upprätta bokslut. Gränsvärdet 
har höjts från 50 000 till 100 000 euro i en-
lighet med den ändring av prospektdirektivet 
varmed öppenhetsdirektivets artikel 8.1 b än-
drades i överensstämmelse med prospektdi-
rektivets ändrade artiklar. 

Den i paragrafen angivna tidsfristen på tre 
månader efter räkenskapsperiodens utgång 
föreslås fortfarande vara kortare än i öppen-
hetsdirektivet, enligt vars artikel 4.1 minimi-
kravet är att bokslutet ska offentliggöras se-
nast fyra månader efter räkenskapsperiodens 
utgång. 

Lagen innehåller ingen uttrycklig bestäm-
melse om att bokslut eller tidpunkten för en 
bokslutskommuniké enligt 9 § måste offent-
liggöras på förhand. Helsingfors Börs regler 
(NASDAQ OMX, Rules of the Stock Ex-
change 1.7.2010, section 3.3.12, Company 
Calendar) förutsätter emellertid att börsbolag 
innan räkenskapsperioden börjar offentliggör 
en kalender som utöver delårsrapporter och 
datum för ledningens eventuella delårsredo-
görelser också anger veckan för offentliggö-
rande av bokslutskommuniké samt bokslut 
och verksamhetsberättelse. 

6 §. Bokslutets och verksamhetsberättel-
sens innehåll. I denna paragraf föreskrivs om 
de allmänna krav som ställs på bokslutets 
och verksamhetsberättelsens innehåll, till den 
del som det inte finns bestämmelser om sa-
ken i bokföringslagen. Den föreslagna para-
grafens 1 mom. motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 6 § 3 mom. 

medan 2 mom. motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 6 b §. I 
bokföringslagens 3 kap. 1 § föreskrivs om 
verksamhetsberättelsens innehåll. Öppen-
hetsdirektivet innehåller inga bestämmelser 
om innehållet i verksamhetsberättelser, med 
undantag för den allmänna bestämmelsen om 
delårsinformation i artikel 5.4. 

I 5, 5 a och 6 § i finansministeriets förord-
ning om regelbunden informationsskyldighet 
för värdepappersemittenter (153/2007, nedan 
FM:s informationsförordning) föreskrivs om 
innehållet i verksamhetsberättelsen. Förord-
ningen är baserad på redovisningsdirektivet 
(78/669/EG). Förordningens 6 § är baserad 
på direktivet om uppköpserbjudanden. I pa-
ragrafen föreskrivs om uppgifter i anknyt-
ning till offentligt köpeanbud som ska läm-
nas i verksamhetsberättelsen. Det föreslås att 
den nationella bestämmelsen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 6 § 
5 mom. om innehållet i sådana fastighetspla-
ceringsföretags verksamhetsberättelse som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
ska överföras från lagen till förordningen, 
vilket är förenligt med den övriga regleringen 
av innehållet i verksamhetsberättelser. Av-
sikten är dessutom att genom förordning av 
finansministeriet, liksom för närvarande, ut-
färda sådana bestämmelser om innehållet i 
verksamhetsberättelser som kompletterar 
bokföringslagen. 

I 17 § föreskrivs om bemyndigande att ut-
färda förordning. Det föreslås att finansmini-
steriets gällande förordning ersätts med en ny 
förordning, till vilken överförs den gällande 
förordningens bestämmelser. 

7 §. Bolagsstyrningsrapport. I denna para-
graf föreskrivs på motsvarande sätt som i den 
sista meningen i den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 6 § 3 mom. om emit-
tentens bolagsstyrningsrapport. Den gällande 
bestämmelsen togs in i lagen 392/2008 och 
är baserad på en direktivändring 
(2006/46/EG, stycke 1 i redovisningsdirekti-
vets artikel 46 a). Rapporten ska innehålla 
vissa minimiuppgifter om företagsstyrningen 
samt åtminstone de åtta punkter som nämns i 
direktivets ovan nämnda artikel. I regering-
ens proposition med förslag till ändring av 
värdepappersmarknadslagen (RP 27/2008 rd) 
redogörs utförligt för motiveringen till den 
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gällande bestämmelsen samt de för de krav 
som direktivet ställer på rapportens innehåll. 

Bolagsstyrningsrapporten (corporate go-
vernance - rapporten) ansluter sig till verk-
samhetsberättelsen eftersom de ändrade re-
dovisningsdirektiven förutsätter att rapporten 
antingen ska ingå i verksamhetsberättelsen 
eller att verksamhetsberättelsen ska hänvisa 
till rapporten, om denna ges som en separat 
berättelse i det fall att vissa förutsättningar 
som anges i stycke 2 i bokslutsdirektivets 
nya artikel 46 a är uppfyllda. Bolagsstyr-
ningsrapporten behöver sålunda inte utgöra 
en del av verksamhetsberättelsen utan den 
kan läggas fram som en separat berättelse. 
Rapporten ska dock offentliggöras i samband 
med bokslutet, som ett lätt identifierbart av-
snitt. 

I 5 a § i FM:s informationsförordning före-
skrivs vilka uppgifter som ska lämnas i bo-
lagsstyrningsrapporten. Det föreslås att för-
ordningen upphävs och ersätts med en ny 
förordning till vilken överförs den gällande 
förordningens kompletterande bestämmelser 
om bolagsstyrningsrapporter.  

8 §. Revisionsberättelse och dess offentlig-
görande. I denna paragraf föreskrivs om 
emittentens skyldighet att offentliggöra revi-
sionsberättelse. Bestämmelsen ersätter den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
6 § 4 mom. Paragrafens 1 och 2 mom. mot-
svarar den gällande lagen. Den föreslagna 
paragrafens 3 mom. 1 punkten preciserar och 
utvidgar den gällande bestämmelsen så att 
emittenten ska offentliggöra revisionsberät-
telsen omedelbart utom i det fall att revisorn 
inte gör ett standarduttalande, också då revi-
sorn utöver uttalandet ger tilläggsuppgifter 
enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen 
(459/2007). I den nämnda bestämmelsen i 
revisionslagen föreskrivs att revisorn kan 
lämna ett uttalande utan reservation, med re-
servation eller med avvikande mening och att 
nödvändiga tilläggsuppgifter ska ges i revi-
sionsberättelsen. Den nya revisionslagen stif-
tades efter den nu aktuella punkten i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
6 § 4 mom. I revisionslagen ändrades bl.a. 
bestämmelsen om revisionsberättelsens inne-
håll i överensstämmelse med redovisningsdi-
rektivens (rådets fjärde direktiv 78/660/EEG 
om årsbokslut i vissa typer av bolag och rå-

dets sjunde direktiv 83/349/EEG om sam-
manställd redovisning) bestämmelser om re-
visionsberättelse, vilkas syfte är att förenhet-
liga innehållet i revisionsberättelser inom 
gemenskapen.  

9 §. Innehållet i och offentliggörande av 
bokslutskommunikéer. I denna paragraf före-
skrivs att den som emitterar aktier, värde-
papper som berättigar till aktier eller därmed 
jämförbara värdepapper ska offentliggöra en 
bokslutskommuniké. Bestämmelsen är natio-
nell. Den ersätter den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 6 a §. Med avvi-
kelse från den gällande lagen ska en bok-
slutskommuniké offentliggöras senast inom 
två månader efter räkenskapsperiodens slut, 
vilket innebär att tidsfristen är densamma 
som för delårsrapporter enligt 10 § i detta 
kapitel. Tidsfristen för offentliggörande av en 
bokslutskommuniké binds vid räkenskapspe-
riodens slut på motsvarande sätt som tids-
fristen för offentliggörande av delårsrapport 
enligt 10 § binds vid rapportperiodens slut. I 
bokslutskommunikén ska anges de huvud-
punkter i bokslutet som inverkar på värde-
papperens värde, på motsvarande sätt som i 
delårsrapporten för rapportperioden i fråga. 
Bokslutet är mera omfattande än boksluts-
kommunikén.  Det revideras och offentlig-
görs tillsammans med verksamhetsberättel-
sen och revisionsberättelsen senast tre veckor 
före bolagsstämman, med stöd av 5 § i detta 
kapitel. Till momentet fogas enligt förslaget 
en bestämmelse om att tidpunkten för offent-
liggörande av bokslutskommuniké ska of-
fentliggöras på motsvarande sätt som i 10 § 
4 mom. i fråga om delårsrapporter. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska vad som i 
11—13 § föreskrivs om innehållet i delårs-
rapporter på motsvarande sätt tillämpas på 
bokslutskommunikéer. Denna bestämmelse 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 6 a § 2 mom. 
 
Delårsrapport 
 

10 §. Offentliggörande av delårsrapport. I 
denna paragraf föreskrivs om de skyldigheter 
som gäller offentliggörande av delårsrapport. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 5 § 
1 och 3 mom. med den ändringen att emitten-
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ten ska upprätta en kvartalsrapport eller en 
delårsredogörelse också då räkenskapsperio-
den är jämnt sex månader, inte endast då rä-
kenskapsperioden är över sex månader, så-
som enligt den gällande lagen. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen kvarstår emittentens 
skyldighet att offentliggöra en delårsrapport 
för räkenskapsperiodens tre, sex och nio för-
sta månader. I öppenhetsdirektivets artikel 
5.1 förutsätts det att också en aktieemittent 
endast offentliggör en halvårsrapport samt 
för räkenskapsperiodens första respektive 
andra halvår en sådan delårsredogörelse som 
avses i öppenhetsdirektivets artikel 6. 

Enligt den föreslagna paragrafen är huvud-
regeln fortfarande att delårsrapporter ska of-
fentliggöras. För att säkerställa att de som in-
vesterar i aktier får tillräcklig information är 
det motiverat att hålla kvar detta krav i lag-
stiftningen. För andra emittenter än sådana 
som emitterar aktier och motsvarande värde-
papper kvarstår enligt 3 mom. skyldigheten 
att offentliggöra en delårsrapport endast för 
räkenskapsperiodens sex första månader. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om emit-
tentens rätt att besluta att inte offentliggöra 
en delårsrapport för räkenskapsperiodens tre 
och nio första månader. Beslutet innebär att 
emittenten måste offentliggöra ledningens 
delårsredogörelser, enligt vad som föreskrivs 
i 14 §. Bestämmelsen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 5 § 
4 mom. Beslutet ska beakta bolagets storlek, 
verksamhetsområde och andra motsvarande 
omständigheter, eftersom utgångspunkten är 
den att delårsrapporteringen är till nytta för 
investerarna. I finansministeriets nya förord-
ning ska föreskrivas närmare om beslutsför-
utsättningarna. Denna bestämmelse innebär 
att förfarandet blir flexiblare och minskar 
bl.a. de administrativa kostnaderna för del-
årsrapporteringen, vilket är viktigt i synner-
het för små bolag. 

Sedan år 1999 har i Finland tillämpats ett 
system som är baserat på kvartalsrapporter. 
Kvartalsrapporterna gillas av investerare. 
Emittenter vars värdepapper är föremål för 
handel på en reglerad marknad har dock haft 
rätt att då bolagets marknadsvärde enligt 4 § i 
FM:s informationsförordning uppgår till 
högst 75 miljoner euro och under andra för-
utsättningar som föreskrivs i förordningen 

offentliggöra endast en halvårsrapport. I fi-
nansministeriets nya förordning kommer 
villkoren att bolagets marknadsvärde för 
uppgå till högst 75 miljoner euro att höjas till 
150 miljoner euro, medan de övriga förut-
sättningarna förblir oförändrade. Utgångs-
punkten för bedömningen av om förutsätt-
ningarna är uppfyllda är å andra sidan att 
trygga investerarnas tillgång till adekvat in-
formation och å andra sidan att undvika att 
investerarnas kostnader blir alltför stora.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att en 
emittent av andra värdepapper än aktier, vär-
depapper som berättigar till aktier eller med 
dem jämförbara värdepapper ska offentliggö-
ra en delårsrapport för räkenskapsperiodens 
sex första månader. Denna skyldighet gäller 
dock inte en emittent som på en reglerad 
marknad har emitterat endast skuldinstru-
ment som på emissionsdagen per enhet har 
ett nominellt värde av minst 100 000 euro el-
ler motsvarande belopp i någon annan valuta. 
Momentet är baserad på öppenhetsdirektivets 
artikel 8.1 och motsvarar till sitt sakinnehåll 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 5 § 2 mom. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 5 b § att delårsrappor-
ten ska offentliggöras utan obefogat dröjs-
mål, dock senast två månader efter utgången 
av rapportperioden. Enligt momentet krävs 
det dessutom, liksom för närvarande, att 
emittenten ska offentliggöra tidpunkten för 
delårsrapporten så snart den har fastställts. 
Det föreslås att en bestämmelse om samma 
skyldighet fogas också till 9 § som gäller 
bokslutskommunikéer. Bestämmelsen inne-
bär att emittenten ska ange datum då delårs-
rapporten offentliggörs. Helsingfors Börs 
regler (NASDAQ OMX, Rules of the Stock 
Exchange 1.7.2010, section 3.3.12, Company 
Calendar) förutsätter att börsbolag före rä-
kenskapsperiodens början offentliggör en ka-
lender med datum då bl.a. delårsrapporter 
och ledningens eventuella delårsredogörelser 
ska offentliggöras. Om det sker förändringar 
i tidtabellen, t.ex. i fråga om datum för en de-
lårsrapport, ska också detta naturligtvis of-
fentliggöras. 

11 §. Delårsrapportens innehåll och ut-
formning. I denna paragraf föreskrivs om de 
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viktigaste principerna för delårsrapportens 
innehåll. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
5 a § 1—6 mom. dock med den ändringen att 
i delårsrapportens redogörelsedel inte längre 
måste redogöras för emittentens sannolika 
utveckling under den innevarande räken-
skapsperioden. Öppenhetsdirektivets artikel 
5.3 förutsätter att emittenter som ska upprätta 
sammanställt bokslut måste upprätta sina 
halvårsrapporter i enlighet med den interna-
tionella IFRS-standarden. Direktivet reglerar 
inte uttryckligen innehållet i kvartalsrappor-
ter. Öppenhetsdirektivet har genomförts ge-
nom lagen 152/2007 så att alla emittenter av 
värdepapper som är föremål för handel på en 
reglerad marknad måste upprätta sina delårs-
rapporter i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna. Detta motsvarar 
vad som i bokföringslagens 7 a kap. före-
skrivs om bokslut och det föreslås inte att re-
gleringen ändras i detta avseende.  

Enligt paragrafens 1 mom. ska informatio-
nen i delårsrapporterna vara konsekvent ut-
formad och det föreskrivs därför att uppgif-
terna i delårsrapporten ska vara jämförbara 
med uppgifterna för motsvarande period un-
der föregående räkenskapsperiod. Om emit-
tenten har ändrat uppställningen av informa-
tionen ska det framgå av rapporten i vilka av-
seenden informationen har ändrats, t.ex. med 
en förklaring av skillnaden mellan den nya 
och den gamla informationsmodellen eller 
genom att presentera både den gamla och den 
nya informationen parallellt. I momentet för-
utsätts dessutom att delårsrapporten ska ges 
som koncernens information i det fall att 
emittenten ska upprätta ett koncernbokslut. 
Delårsrapporten ska i så fall ges som koncer-
nens information också under den räken-
skapsperiod då koncernförhållandet upp-
kommer. Enligt punkt 14 i IAS 34 -
standarden ska delårsrapporten upprättas på 
koncernnivå om företaget i sitt senaste års-
bokslut lade fram ett koncernbokslut.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs på motsvarande sätt som i den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 5 a § 
3 mom. om delårsrapportens redogörelsedel, 
med undantag för den ovan nämnda lindriga-
re bestämmelsen om bedömningen av ut-
vecklingen under innevarande räkenskapspe-

riod. Momentets andra mening, enligt vilken 
redogörelsedelen ska innefatta en beskriv-
ning av betydande risker och osäkerhetsmo-
ment i emittentens affärsverksamhet under 
den närmaste framtiden, stämmer överens 
med öppenhetsdirektivets artikel 5.4 som 
gäller halvårsrapporter och delårsinforma-
tion. Det har ansetts nödvändigt att lindra 
kravet av den anledningen att emittenten i 
varje fall är skyldig att bedöma sina fram-
tidsutsikter och uppdatera bedömningarna i 
enlighet med vad som i 6 kap. 4 § föreskrivs 
om fortlöpande informationsskyldighet. I 
kommissionens förslag om ändring av öp-
penhetsdirektivet (KOM(2011) 683 slutlig, 
25.10.2011) föreslås att direktivets krav på 
att offentliggöra delårsrapporter ska avskaf-
fas samt att Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ska få befogenhet att 
utfärda rekommendationer om innehållet i 
delårsrapporter. 

Enligt lagförslagets 6 kap. 4 § är emittenten 
liksom enligt den gällande lagen skyldig att 
utan obefogat dröjsmål offentliggöra infor-
mation som väsentligt inverkar på värdet av 
ett värdepapper, oberoende av de tidpunkter 
då bokslutskommunikéer eller delårsrappor-
ter offentliggörs. Avskaffandet av den ut-
tryckliga skyldigheten att i en delårsrapport 
redogöra för den sannolika utvecklingen un-
der innevarande räkenskapsperioden under-
stryker emittentens skyldighet att fortlöpande 
bedöma behovet att uppdatera prognosen för 
den sannolika utvecklingen. Om emittenten 
så önskar kan den emellertid fortsättningsvis 
i delårsrapporten göra bedömningar av den 
innevarande räkenskapsperioden eller en 
längre period samt offentliggöra uppdate-
ringarna av informationen i samband med 
rapporten, ifall förutsättningarna för offent-
liggörandet är uppfyllda vid den tidpunkt då 
rapporten offentliggörs eller om informatio-
nen inte är väsentlig.  

Liksom enligt den gällande lagen ska emit-
tenten i en verksamhetsberättelse som fogas 
till bokslutet redogöra för sina utsikter under 
den innevarande räkenskapsperioden. Inne-
hållet i informationen bestäms enligt bokfö-
ringslagstiftningen. Dessutom kan bolaget 
också senare lägga fram bedömningar av sin 
utveckling under räkenskapsperioden så att 
investerarna kan basera sina egna bedöm-
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ningar av värdepapperens värde på dem. Om 
en sådan välgrundad bedömning väsentligen 
skiljer sig från bolagets senare gjorda egen 
bedömning ska bolaget uppdatera bedöm-
ningen av utsikterna under den innevarande 
räkenskapsperioden med stöd av 6 kap. 4 §. 
Att få emittentens motiverade bedömning av 
utvecklingen under den innevarande räken-
skapsperioden samt att få prognosen uppda-
terad om det skett väsentliga förändringar 
under räkenskapsperioden är förenligt med 
investerarnas intresse samtidigt som en kor-
rekt och motiverad prissättning av värdepap-
peren främjas och risken för marknadsmiss-
bruk minskar. 

Öppenhetsdirektivets artikel 5.4 om större 
transaktioner mellan närstående behöver inte 
genomföras separat eftersom denna skyldig-
het följer också av IAS 34 –standarden. 
Dessutom innehåller den föreslagna paragra-
fens 2 mom. en hänvisning till bokförings-
lagstiftningen.  

Avsikten är fortsättningsvis att det i en för-
ordning av finansministeriet ska föreskrivas 
om det närmare innehållet i delårsrapportens 
redogörelse- och tabelldel, på samma sätt 
som i 2 och 3 § i finansministeriets gällande 
informationsförordning. I IFRS -standarden 
(IAS 34) behandlas innehållet i en delårsrap-
port. Enligt den kan företaget med hänsyn till 
kravet på snabb information och med beak-
tande av kostnadsaspekter, samt för att und-
vika upprepning av tidigare lämnad informa-
tion, välja att tillhandahålla information i 
mindre omfattning i delårsrapporter än i års-
redovisningen. Enligt denna standard ska en 
delårsrapport som minimum innehålla finan-
siella rapporter i sammandrag och vissa upp-
lysningar i noter. Delårsrapporten ska 
komplettera den information som lämnats i 
den senaste årsredovisningen. Följaktligen 
innehåller den främst information om hän-
delser och omständigheter som avser tiden 
därefter. Information som lämnats tidigare 
behöver inte upprepas. I IAS 34 -standarden 
konstateras vidare att standarden inte begrän-
sar emittentens möjligheter att ge mera in-
formation än i årsbokslutet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 5 a § 5 mom. att del-
årsrapportens tabelldel ska utarbetas i enlig-

het med den internationella redovisnings-
standarden för sådana delårsrapporter som 
avses i bokföringslagen. Enligt momentets 
sista mening kan emittenten dock för räken-
skapsperiodens tre och nio första månader 
utarbeta en kortfattad tabelldel. Det är här 
fråga om en lindring som har gjorts nationellt 
eftersom den huvudregel för kvartalsrappor-
ter som föreskrivs i 10 § är strängare än öp-
penhetsdirektivet. Avsikten med finansmini-
steriets nya förordning är fortsättningsvis att 
föreskriva om det närmare innehållet i en 
kortfattad tabelldel på samma sätt som i 3 § i 
FM:s informationsförordning.  

12 §. Granskning av delårsrapporten och 
offentliggörande av revisorsutlåtande. I den-
na paragraf föreskrivs på motsvarande sätt 
som i den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. 5 a § 7 mom. om skyldigheten att 
offentliggöra information om huruvida en 
delårsrapport har granskats av en revisor eller 
inte. Om emittentens revisor har granskat de-
lårsrapporten ska revisorn i sitt utlåtande 
uppge hur omfattande granskningen har varit. 
Om delårsrapporten inte har granskats ska 
detta uppges i rapporten.  

13 §. Delårsrapport för en förlängd räken-
skapsperiod. I denna paragraf föreskrivs om 
skyldigheten att upprätta en delårsrapport i 
det fall att emittentens räkenskapsperiod har 
förlängts. Bestämmelsen ersätter den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 5 d §. 
Tillämpningsområdet är dock såtillvida snä-
vare att skyldigheten att i enlighet med 
2 mom. upprätta delårsrapport närmare mot-
svarar 10 § i detta kapitel. Om räkenskapspe-
rioden för en emittent av aktier, värdepapper 
som berättigar till aktier eller jämförbara 
värdepapper har förlängts till över 15 måna-
der och emittenten har offentliggjort en del-
årsrapport för räkenskapsperiodens tre och 
nio första månader, ska emittenten för räken-
skapsperiodens 15 första månader offentlig-
göra en delårsrapport som motsvarar en så-
dan delårsrapport som enligt 10 § ska offent-
liggöras för räkenskapsperiodens tre och nio 
första månader. Enligt momentet får ledning-
ens delårsredogörelse offentliggöras också 
för en förlängd räkenskapsperiod om emit-
tenten tidigare under samma räkenskapsperi-
od har handlat på detta sätt. 
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Ledningens delårsredogörelse 
 

14 §. Innehållet i och offentliggörande av 
ledningens delårsredogörelse. I denna para-
graf föreskrivs på samma sätt som i värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 5 c § om led-
ningens delårsredogörelse som ska offentlig-
göras av emittenten, om emittenten inte med 
avvikelse från huvudregeln i detta kapitels 
10 § 1 mom. offentliggör delårsrapporter för 
räkenskapsperiodens tre och nio första må-
nader. De aktieemittenter som endast ger hal-
vårsrapporter ska därutöver för räkenskaps-
perioden ge två delårsredogörelser. Bestäm-
melsen är baserad på öppenhetsdirektivets ar-
tikel 6.1. I den föreslagna paragrafens 
1 mom. föreskrivs att beslutet och grunderna 
för det ska offentliggöras innan räkenskaps-
perioden inleds.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om offent-
liggörande av ledningens delårsredogörelse. 
Det förutsätts att redogörelsen offentliggörs 
tidigast tio veckor efter att sexmånadersperi-
oden i fråga har inletts och senast sex veckor 
innan den avslutas. Emittenten ska offentlig-
göra tidpunkten för offentliggörandet av led-
ningens delårsredogörelse omedelbart efter 
att den fastställts. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska ledningens 
delårsredogörelse innehålla en allmän be-
skrivning av emittentens verksamhetsresultat 
och finansiella ställning samt av dessas ut-
veckling under rapportperioden fram till tid-
punkten för offentliggörandet. Dessutom ska 
redogörselsen innefatta en beskrivning av be-
tydande händelser och affärstransaktioner 
under rapportperioden samt av dessas inver-
kan på emittentens finansiella ställning. In-
formationen i ledningens delårsredogörelse 
behöver inte vara numerisk. Om emittenten 
ska upprätta ett koncernbokslut ska ledning-
ens delårsredogörelse enligt paragrafens 
4 mom. ges som koncernens information. 
Denna skyldighet motsvarar det som i 11 § 1 
mom. föreslås i fråga om delårsrapporter.  

Enligt paragrafens 5 mom. ska redogörel-
sen rubriceras som ledningens delårsredogö-
relse. Syftet med bestämmelsen är att säker-
ställa att ledningens delårsredogörelser kan 
särskiljas från emittentens övriga kommuni-
kéer samt från delårsrapporterna.  

15 §. Delårsredogörelse för en förlängd 
räkenskapsperiod. I denna paragraf före-
skrivs om emittentens skyldighet att ge led-
ningens delårsredogörelse om emittenten av 
värdepapper som avses i detta kapitels 2 § 
har förlängt sin räkenskapsperiod till över 
15 månader och tidigare offentliggjort led-
ningens delårsredogörelse under räkenskaps-
periodens första och andra sexmånadersperi-
od. Bestämmelsen är ny och motsvarar vad 
som i detta kapitels 13 § föreskrivs om del-
årsrapport för en förlängd räkenskapsperiod. 
 
Övriga bestämmelser 
 

16 §. Språket för regelbunden informa-
tionsskyldighet. Denna paragraf som hänvisar 
till 10 kap. 4 § är ny och avsikten med den är 
att förtydliga språkkraven för obligatorisk in-
formation enligt öppenhetsdirektivet. I 12 § i 
FM:s informationsförordning föreskrivs om 
språket när det gäller obligatorisk informa-
tion. Bestämmelsen föreslås bli överförd till 
lagförslagets 10 kap. 4 §. 

17 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. I denna paragraf föreskrivs att finans-
ministeriet kan utfärda förordningar om obli-
gatorisk information enligt detta kapitel. Be-
myndigandet motsvarar till sitt sakinnehåll 
och sin omfattning den gällande lagen, ex-
empelvis den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 10 e, 11 och 6 b §. I syfte 
att förtydliga lagen föreslås att de bemyndi-
ganden som gäller bestämmelserna i detta 
kapitel sammanställs i en paragraf i slutet av 
kapitlet. 

Såsom föreslås i paragrafens 1 punkt är det 
fortfarande nödvändigt att genom förordning 
utfärda närmare bestämmelser om genomfö-
rande av öppenhetsdirektivet. Enligt paragra-
fens 2 punkt kan genom förordning föreskri-
vas om informationsskyldigheten enligt detta 
kapitel, såsom om innehållet i och offentlig-
görandet av delårsrapporten, ledningens del-
årsredogörelser, bokslut, verksamhetsberät-
telser och bokslutskommunikéer samt om 
undantag i dessa avseenden. Punkten är base-
rad på den första meningen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 10 e § 
1 mom. och på 2 mom. 1 punkten i den 
nämnda paragrafen. Den föreslås också ersät-
ta den på direktivet om uppköpserbjudanden 
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baserade 2 kap. 6 b § som gäller uppgifter 
om omständigheter som är ägnade att väsent-
ligt påverka offentliga köpeanbud och som 
ska ges i verksamhetsberättelsen. 

Den föreslagna paragrafens 3 punkt om de 
uppgifter som i verksamhetsberättelsen ska 
ges om emittentens bolagsstyrningssystem 
motsvarar andra meningen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 10 e § 
1 mom. och är baserad på direktivet om änd-
ring av redovisningsdirektiven (2006/46/EG). 
Bemyndigandet i paragrafens 4 punkt avser 
överensstämmelsen när det gäller regleringen 
av tredjeländers regelbundna informations-
skyldighet. Punkten ersätter sista meningen i 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 11 § 3 mom. och den är baserad på 
öppenhetsdirektivets artikel 23.1. I 13 § i 
FM:s gällande informationsförordning före-
skrivs om bedömning av överensstämmelsen 
med tredjeländers lagstiftning samt om Fi-
nansinspektionens undantagstillstånd. Det är 
skäl att fortsättningsvis i en förordning före-
skriva om förutsättningarna för bedömning-
en. 

Det föreslås att förordningen upphävs och 
ersätts med en ny förordning till vilken den 
gällande förordningens bestämmelser över-
förs. 

18 §. Finansinspektionens behörighet att 
utfärda föreskrifter och bevilja undantag. 
Enligt paragrafens 1 mom. kan Finansinspek-
tionen meddela närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter som ska framgå av verksamhetsbe-
rättelsen enligt finansministeriets förordning. 
Bestämmelsen motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 10 e § 
3 mom., dock med den ändringen att i lagen 
inte längre nämns bokföringsnämnden i sam-
band med Finansinspektionens föreskrifter. 
Finansinspektionen ska höra flera remissin-
stanser i samband med att den utfärdar före-
skrifter, inklusive bokföringsnämnden. 

Första meningen i paragrafens 2 mom. som 
gäller Finansinspektionens behörighet att be-
vilja undantag motsvarar i sak den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 11 § 
3 mom. Finansinspektionen kan bevilja un-
dantag från den regelbundna informations-
skyldigheten enligt detta kapitel om undanta-
get inte äventyrar investerarnas ställning och 
inte strider mot Europeiska unionens be-

stämmelser om bokslut, koncernbokslut och 
prospekt. Dessutom kan Finansinspektionen 
bevilja emittenter som har sitt bolagsrättsliga 
säte i ett tredjeland rätt att offentliggöra upp-
gifter som avses i detta kapitel i enlighet med 
lagstiftningen i hemstaten, om hemstatens 
lagstiftning anses motsvara de krav som Fin-
lands lagstiftning ställer. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska Finansin-
spektionen utan dröjsmål underrätta den re-
glerade marknadens operatör om en undan-
tagsansökan och om beslutet på ansökan. Be-
stämmelsen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 11 § 4 mom.  
 
 
8 kap. Annan informationsskyldighet 

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf 
föreskrivs om tillämpningsområdet för kapit-
let. Kapitlets 2 och 3 § är nationella bestäm-
melser. Det föreslås att de i överensstämmel-
se med tillämpningsområdet för marknads-
missbruksdirektivet ska tillämpas på samma 
emittenter som bestämmelserna i lagförsla-
gets 6 kap. vilka, med undantag för 6 kap. 
9 §, är baserade på direktivet i fråga. Be-
stämmelserna har samma syfte som den åter-
köpsförordning som kommissionen utfärdat 
med stöd av marknadsmissbruksdirektivet 
och som ska tillämpas på återköpsprogram 
som nämns i förordningen. Samma tillämp-
ningsområde föreslås också för 7 § eftersom 
den är baserad på marknadsmissbruksdirekti-
vets artikel 9.1. Bestämmelserna gäller ut-
över börsbolag också andra emittenter vars 
värdepapper är föremål för handel på en re-
glerad marknad i Finland, trots att emittenten 
inte har bolagsrättsligt säte i Finland.  

Kapitlets 4 och 6 § är baserade på öppen-
hetsdirektivet som i sin tur är baserat på 
hemstatens lagstiftning eller på bolagets val 
av säte för den regelbundna informations-
skyldigheten. Kapitlets 5 § är baserat på di-
rektivet om aktieägarnas rättigheter som i sin 
tur är baserat på lagstiftningen i den stat där 
bolaget har sitt bolagsrättsliga säte. Kapitlets 
8 § är en nationell bestämmelse. Bestämmel-
sens tillämpningsområde föreslås vara det-
samma som för 5 §, dvs. finländska bolag 
vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad. 
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2 §. Information om transaktioner med 
egna aktier. I paragrafen föreskrivs om emit-
tentens skyldighet att meddela marknads-
platsoperatören på den reglerade marknad 
där dess aktier är föremål för handel, om 
transaktioner som emittenten genomfört med 
egna aktier. Den föreslagna paragrafen mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. 10 a § 1 och 2 mom., dock så 
att det enligt den föreslagna paragrafen räck-
er att informationen meddelas senast innan 
följande handelsdag börjar. I de för närva-
rande gällande börsreglerna ingår regler som 
en emittent eller dennes befullmäktigade ska 
iaktta i samband med information. Enligt 
reglerna ska börsen innan följande handels-
dag börjar omedelbart underrättas om beslut 
som avser förvärv av minst 10 procent av en 
aktiestock och om mindre avslut som sam-
manlagt uppgår till en motsvarande andel. I 
lagen föreslås inte längre någon bestämmelse 
om informationens innehåll. 

Enligt 10 § 1 mom. har Finansinspektio-
nen, liksom enligt den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 10 a § 3 mom., 
rätt att utfärda närmare föreskrifter om emit-
tenters meddelande till börsen och om bör-
sens skyldighet att offentliggöra information 
i syfte att trygga tillgången på marknadsin-
formation.  

Paragrafens 2 mom. är baserat på öppen-
hetsdirektivets artikel 14 och innehåller en 
hänvisning till 9 kap. om offentliggörande av 
betydande ägar- och röstandelar. 

3 §. Offentliggörande av information om 
transaktioner med egna aktier. I denna para-
graf föreskrivs om börsens skyldighet att of-
fentliggöra information som den fått med 
stöd av 2 §. Bestämmelsen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
10 a § 3 mom. Finansinspektionen har enligt 
10 § 1 mom., liksom enligt den gällande la-
gen, rätt att utfärda närmare föreskrifter om 
offentliggörande av information i syfte att 
trygga adekvat marknadsinformation. 

4 §. Fullmaktsmall för bolagsstämman 
samt obligationsinnehavarnas möte. I para-
grafen föreskrivs om informationsskyldighet 
som gäller emittenter av obligationer som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
och om informationsskyldighet som gäller 
emittenter av aktier i syfte att främja emitten-

ternas och på motsvarande sätt aktieägarnas 
möjligheter att utöva sina rättigheter. Be-
stämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 6 d § och den är baserad på öppen-
hetsdirektivets artikel 18.2. 

5 §. Offentliggörande av kallelse till bo-
lagsstämman. I denna paragraf föreskrivs om 
aktieemittenters skyldighet att offentliggöra 
stämmokallelse, i syfte att främja aktieägar-
nas möjligheter att utöva sina rättigheter. Be-
stämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 6 e § och är baserad på artikel 5.2 i di-
rektivets om aktieägares rättigheter. 

6 §. Offentliggörande av totalantal aktier 
samt röstetal. I denna paragraf föreskrivs om 
skyldigheten att offentliggöra förändringar i 
totalantalet aktier och det röstetal som aktier-
na medför senast vid utgången av den månad 
då förändringarna har skett. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 10 § 2 mom. och är base-
rad på öppenhetsdirektivets artikel 15. Enligt 
börsreglerna ska en emittent offentliggöra fö-
rändringar omedelbart efter att de antecknats 
i handelsregistret. Sådana meddelanden om 
betydande ägar- och röstandelar som avses i 
9 § i denna lag baseras på uppgifter som of-
fentliggjorts av emittenten. 

7 §. Information om ansökan om uppta-
gande av värdepapper till handel på en re-
glerad marknad. I denna paragraf föreskrivs 
om emittentens särskilda skyldighet att of-
fentliggöra information om att den har ansökt 
att dess värdepapper ska tas upp till handel 
på en reglerad marknad samt om börsens 
skyldighet att offentliggöra att ansökan in-
kommit, om emittenten inte har offentliggjort 
den. Bestämmelsen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 2 kap. 7 b §, 
den är överensstämmande med 6 kap. 4 § 
2 mom. och baserad på marknadsmissbruks-
direktivets artikel 9.1. 

8 §. Emittenters rätt att få information om 
sina delägare. I denna paragraf föreskrivs att 
den som sköter förvaltarregistrering enligt 
lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet och den som är förvarare enligt 
lagen om värdepapperskonton är skyldig att 
ge emittenter information om delägare. Det 
är t.ex. fråga om sådan information som av-



 RP 32/2012 rd  
  

 

130 

ses i 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystem 
och clearingverksamhet. Bestämmelsen gäll-
er endast värdepapper i eget kapital, eftersom 
emittenten inte med stöd av 8 kap. 1 § i den 
föreslagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet har rätt att få information 
om andra värdepapper. 

Det är fråga om en ny nationell bestämmel-
se. Syftet med bestämmelsen är att stödja de 
skyldigheter att lämna information som emit-
tenten har enligt annan lagstiftning. Exem-
pelvis skattemyndigheterna kan behöva jäm-
förelseinformation för att kunna fatta ett kor-
rekt beskattningsbeslut. När det gäller be-
skattning av begränsat skattskyldiga har det 
förekommit praktiska problem som eventu-
ellt kan lösas tack vare den föreslagna be-
stämmelsen. Finansinspektionen kan behöva 
information för sin tillsyn över finansmark-
naden och utsökningsmyndigheterna kan be-
höva information för att verkställa en utsök-
ningsgrund, ett beslag eller någon annan sä-
kerhetsåtgärd. Också emittenter kan samla in 
eller behöva information om sina delägare. 

En emittent kan emellertid inte få uppdate-
rade förteckningar över sina utländska aktie-
ägare som förvarar aktier i förvaltarregister. 
Emittenten har med stöd av bestämmelsen 
rätt att få information om sina aktieägare av 
de företag som t.ex. förmedlar utdelningar till 
aktieägarna och som de facto har informatio-
nen i fråga vid den tidpunkt då utdelningen 
betalas. 

I samband med Europeiska centralbankens 
Target 2-Securities -projekt har en expert-
grupp inom kommissionen berett ett förslag 
till ökad öppenhet när det gäller aktieägare 
inom Europeiska unionen. Expertgruppens 
syfte är att öka den gränsöverskridande 
transparensen för värdepapperscentralernas 
värdeandelskonton och dessutom också att 
utsträcka kontostrukturens första nivå till den 
slutgiltiga ägaren av värdepapperen. Target 
2-Securities -projektet kan i tekniskt hänse-
ende stödja en sådan transparens på aktie-
marknaden. 

Expertgruppen har ansett det nödvändigt att 
öka standardiseringen av informationsför-
medlingen och metoderna samt att förbättra 
den rättsliga enhetligheten. I det sist nämnda 
avseendet har expertgruppen ansett det vara 
möjligt att ålägga aktieägarna att meddela 

emittenterna sin identitet, att ålägga förvarar-
na att meddela emittenterna sina kunders 
identitet samt att uppställa gemensamma eu-
ropeiska minimikrav för identifiering av na-
tionella aktieägare. 

De utredningar som gjorts i samband med 
Target 2-Securities -projektet visar att det fö-
rekommer stora variationer mellan medlems-
staterna när det gäller att få uppgifter om ak-
tieägarnas identitet och att det inte finns nå-
gon gemensam europeisk reglering i detta 
avseende. Därför har finländska emittenter 
fortfarande begränsade faktiska möjligheter 
att effektivt få information om sina utländska 
aktieägare. 

9 §. Finansinspektionens behörighet att ut-
färda föreskrifter. Denna paragraf om Fi-
nansinspektionens behörighet att utfärda fö-
reskrifter motsvarar till sitt sakinnehåll den 
gällande värdepappersmarknadslagen 2 kap. 
10 a § 1 och 3 mom. 
 
 
9 kap. Anmälan om betydande ägar- 

och röstandelar 

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafens 
1 mom. innehåller en ny informativ bestäm-
melse om kapitlets tillämpningsområde. Be-
stämmelsen är baserad på öppenhetsdirekti-
vet. I kapitlet föreskrivs om anmälan om och 
offentliggörande av betydande ägar- och rös-
tandelar när det är fråga om emittenter vars 
aktier är föremål för handel på en reglerad 
marknad, dvs. om s.k. flaggningsskyldighet 
och offentliggörande av flaggningsanmäl-
ningar. I paragrafens 2 mom. hänvisas till be-
stämmandet av hemstat för den regelbundna 
informationsskyldigheten. 

2 §. Avgränsning av tillämpningsområdet. I 
paragrafens 1 mom. föreskrivs om avgräns-
ning av tillämpningsområdet i fråga om så-
dana nationella centralbanker som hör till 
Europeiska centralbankssystemet (ECBS). 
Bestämmelsen motsvarar 2 § 1 mom. i fi-
nansministeriets förordning om flaggnings-
skyldighet och om uppgifter som skall ges in 
samband med anmälan om och offentliggö-
rande av ägarandelar (154/2007, nedan FM:s 
flaggningsförordning) och är baserad på öp-
penhetsdirektivets artiklar 11.1 och 11.2. En-
ligt punkt 19 i direktivets motivering bör ar-
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tiklarna 9 och 10 c inte gälla aktier som ställs 
till förfogande för eller tillhandahålls av de 
nationella centralbankerna när de fullgör 
uppgiften som monetära myndigheter, såvida 
inte de rösträtter som är förenade med sådana 
aktier utnyttjas. Dessutom nämns att hänvis-
ningen i artikel 11 bör anses som en hänvis-
ning till kredittransaktioner som genomförts i 
enlighet med fördraget om Europeiska cen-
tralbankens rättsakter, särskilt Europeiska 
centralbankens riktlinje om penningpolitiska 
instrument och förfaranden samt betalnings-
systemet Target. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska bestämmel-
serna i kapitlet tillämpas också på andelar 
som emitterats av ett slutet fondföretag, vil-
ket innebär att bestämmelserna inte ska til-
lämpas på finländska placeringsfonder och 
på övriga andelar i fondföretag som är mål-
bolag. Bestämmelsen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagen 2 kap. 10 b § 
1 mom. och är baserad på öppenhetsdirekti-
vets artikel 1.2. Fonder är flaggningsskyldiga 
om de själva som investerare förvärvar aktier 
eller röstandelar i målbolag. 

3 §. Målbolag. Denna paragraf är en ny de-
finitionsbestämmelse. Definitionen gör en 
klar skillnad mellan å ena sidan anmälnings-
skyldiga fysiska eller juridiska personer och 
å andra sidan målbolag som avses i detta ka-
pitel. Motsvarande definition ingår i 11 kap. 
om offentliga uppköpserbjudanden. 

4 §. Personer som jämställs med aktieäga-
re. I denna paragraf föreskrivs om flagg-
ningsskyldighetens konsekvenser för enskil-
da personer. I paragrafens 1 mom. konstate-
ras att flaggningsskyldigheten utöver aktie-
ägare gäller också för de övriga personer som 
räknas upp i 2 mom. Denna omständighet 
behöver således inte uttryckligen konstateras 
i kapitlets övriga bestämmelser som endast 
nämner ”aktieägare”. I paragrafens 1 mom. 
konstateras vilka personer som kan jämstäl-
las med aktieägare med avseende på anmäl-
ningsskyldigheten som det föreskrivs om i 
detta kapitel. En aktieägare och en person 
som kan jämställas med en aktieägare kan 
vara en fysisk eller en juridisk person. I mo-
mentet hänvisas till 5 och 6 § där det före-
skrivs om anmälningsskyldighet för ägar- 
och röstandelar samt om andra arrangemang 
än sådana som är baserade på aktieinnehav, 

och till 7 § där det föreskrivs om beräkning 
av ägar- och röstandelar. Med utövande av 
bestämmanderätt enligt momentet avses det-
samma som i 2 kap. 4 §. 

5 §. Skyldighet att anmäla ägar- och rös-
tandelar . Paragrafen innehåller den grund-
läggande bestämmelsen om anmälan om be-
tydande ägar- och röstandelar, dvs. om flagg-
ningsanmälan, samt om de gränsvärden för 
antalet andelar som utlöser anmälningsskyl-
digheten, dvs. de s.k. flaggningsgränserna. 
Bestämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll 
första meningen i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 9 § 1 mom. och 
är baserad på öppenhetsdirektivets artikel 
9.1, dock med den ändringen att som nytt 
gränsvärde föreslås en andel på 90 procent. 
Då en andel på 90 procent uppnås måste det-
ta enligt aktiebolagslagen anmälas till han-
delsregistret, vilket innebär att uppgiften ge-
nom flaggningsskyldigheten också kommer 
ut på marknaden. Det föreslås vidare att i la-
gen hålls kvar den gällande lagens bestäm-
melse om skyldigheten att anmäla både röst- 
och ägarandelar, medan öppenhetsdirektivet 
förutsätter att endast röstandelar används. 
Vid beräkning av röstetal ska inte beaktas 
röstningsbegränsningar som eventuellt är ba-
serade på lagen eller bolagsordningen. 

Med avvikelse från den gällande lagen an-
ges i lagrummet med direktivet som förebild 
procenttal istället för bråktal, med undantag 
för gränsvärdena en tredjedel och två tredje-
delar, vilka anges som bråktal i överens-
stämmelse med aktiebolagslagen bestämmel-
ser om kvalificerad majoritet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om anmäl-
ningsskyldighet som baserar sig på avtal och 
andra arrangemang där den anmälningsskyl-
dige är part. Momentet motsvarar tredje me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 9 § 1 mom. och föreslås 
inte bli ändrat i detta sammanhang. Den na-
tionella bestämmelsen är mera omfattande än 
direktivets artikel 13.1 i följande avseenden: 
direktivets bestämmelse direktivet ålägger en 
aktieägare att göra anmälan (i) endast om av-
tal som berättigar till förvärv av aktier, inte 
om avtal som berättigar till avyttring av akti-
er, och (ii) endast om finansiella instrument 
som är förenade med rätt eller skyldighet att 
förvärva redan emitterade aktier som medför 
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rösträtt, inte aktier som ska emitteras senare. 
Kommissionen offentliggjorde i november 
2011 ett förslag till revidering av öppenhets-
direktivet. Om förslaget genomförs skulle det 
betyda att anmälningsskyldigheten enligt det-
ta kapitel i jämförelse med det nuvarande di-
rektivet skulle gälla också andra finansiella 
instrument än innehav som medför rösträtt. 

6 §. Skyldighet att anmäla röstandelar. I 
denna paragraf föreskrivs om rösträttsarran-
gemang som ger upphov till flaggningsskyl-
dighet. Paragrafens 1 mom. föreslås ersätta 
hänvisningen i den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 9 § 2 mom. till ”andra 
ägarandelar som aktieägaren enligt avtal eller 
i övrigt förfogar över ensam eller tillsam-
mans med tredje man” och exempelförteck-
ningen i 4 § i FM:s flaggningsförordning. 
Momentet är baserat på öppenhetsdirektivets 
artikel 10 och avviker från nämnda 4 § i 
FM:s flaggningsförordning på så sätt att ock-
så om det föreslagna momentet fortfarande 
innehåller en i sak motsvarande exempelför-
teckning ska stycken i direktivets artikel 10 
upprepas i paragrafen, med undantag för ar-
tikel 10 e som gäller företag som utövar be-
stämmande inflytande. Företag som utövar 
bestämmande inflytande ska jämställas med 
aktieägare enligt 4 § 2 mom. 

7 §. Beräkning av ägar- och röstandelar. I 
denna paragraf föreskrivs om sådana andelar 
som innehas av en aktieägares närmaste krets 
och som ska räknas till aktieägarens och en 
med aktieägaren jämställbar persons anmäl-
ningspliktiga andel. Liksom i den gällande 
lagen föreskrivs i paragrafens 1 och 2 punkt 
att till en anmälningsskyldig aktieägares an-
del ska räknas andelar i företag och stiftelser 
där aktieägaren har bestämmande inflytande 
samt andelar i pensionsstiftelser och pen-
sionskassor för aktieägaren och företag där 
denne har ett bestämmande inflytande. Efter-
som pensionsstiftelser och pensionskassor in-
te ingår i definitionen av företag som står un-
der bestämmande inflytande, föreslås det att i 
lagen tas in ett uttryckligt omnämnande om 
pensionsstiftelser och pensionskassor. Be-
stämmelser motsvarar början av första me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 9 § 3 mom. Bestämmelsen 
är nationell men till sitt sakinnehåll stämmer 
den överens med öppenhetsdirektivet. Be-

greppet företag som står under bestämmande 
inflytande definieras i lagförslagets 2 kap. 
4 §. 

De gällande bestämmelserna i 2 § 4 och 
5 mom. i FM:s flaggningsförordning och 
som är baserade på öppenhetsdirektivets ar-
tiklar 12.4 och 12.5 om sammanräkning av 
kapitalförvaltnings- och fondbolags innehav 
föreslås fortsättningsvis ingå i en förordning 
som utfärdas av finansministeriet. Avsikten 
är att upphäva den gällande flaggningsför-
ordningen och ersätta den med en ny förord-
ning där de gällande bestämmelser från den 
upphävda förordningen tas in som inte före-
slås bli överförda till lagen. 

8 §. Undantag från anmälningsskyldighe-
ten. I denna paragraf föreskrivs på motsva-
rande sätt som i den gällande regleringen om 
undantag från anmälningsskyldigheten enligt 
detta kapitel. För att göra lagen tydligare fö-
reslås att bestämmelserna om undantag flyt-
tas från FM:s flaggningsförordning till lagen. 
Paragrafens 1 punkt motsvarar förordningens 
2 § 2 mom. och är baserad på öppenhetsdi-
rektivets artikel 9.4. Paragrafens 2 punkt 
motsvarar 2 § 3 mom. i FM:s flaggningsför-
ordning och 3 § 1 mom. är baserad på öp-
penhetsdirektivets artikel 9.5. och artikel 6. 
Paragrafens 3 punkt är ny och föreslås inne-
hålla en sådan option för medlemsstaterna 
som avses i direktivets artikel 9.6. Optionen 
genomfördes inte genom lagen 152/2007. 
Enligt 3 punkten behöver ett kreditinstitut el-
ler en tillhandahållare av investeringstjänster 
under de förutsättningar som nämns i lag-
rummet inte göra flaggningsanmälan om 
ägar- och röstandelar i en handelsportfölj. 
Denna punkt lättar den administrativa bördan 
för kreditinstitut och tillhandahållare av inve-
steringstjänster och minskar antalet flagg-
ningsanmälningar på marknaden i sådana si-
tuationer då rösträtten inte utnyttjas. 

9 §. Flaggningsanmälan. I denna paragraf 
föreskrivs om aktieägares flaggningsanmälan 
till målbolag. Bestämmelsen föreslås ersätta 
första meningen i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 2 kap. 9 § 3 mom. I be-
stämmelsen föreslås en sådan ändring att 
flaggningsanmälan dock ska göras senast föl-
jande handelsdag. Motsvarande bestämmelse 
finns inte i den gällande paragrafen. Änd-
ringen innebär en precisering och ett förtyd-
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ligande av bestämmelsen, både från tillsyns-
myndighetens och från den flaggningsskyldi-
ges synpunkt. Paragrafens 1 mom. är baserat 
på öppenhetsdirektivets artikel 9.2 och, i frå-
ga om tidsfristen för flaggningsanmälan, på 
artikel 12.2. Enligt den sist nämnda artikeln 
ska underrättelsen till emittenten göras så 
snart som möjligt men senast inom fyra han-
delsdagar. 

I paragrafens 1 mom. ändras första me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 9 § 3 mom. så att den 
stämmer överens med öppenhetsdirektivets 
artikel 12.2 a och b, genom precisering av 
tidpunkten då flaggningsskyldighet upp-
kommer för en aktieägare. Dessutom ska till 
momentet fogas en med artikel 9 i kommis-
sionens direktiv (2007/14/EG) överensstäm-
mande tolkningsbestämmelse om när den 
anmälningsskyldige måste anses ha fått kän-
nedom om en rättshandling som utlöser 
flaggningsskyldigheten. 

De ändringar som föreslås i paragrafen 
preciserar också andra meningen i den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 9 
§ 3 mom., som gäller senare rättshandlingar. 
Enligt direktivet ska flaggningsanmälningar 
om avtal som genomförs senare göras utifrån 
tidpunkten då avtalen ingås, inte utifrån tid-
punkten då rättshandlingen genomförs. Som 
exempel kan nämnas avtal om framtida för-
värv eller avyttringar av värdepapper. Denna 
grundläggande förutsättning för vetskapen 
om anmälningsskyldigas rättshandlingar gäl-
ler alla situationer där andelar ändras. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar sista me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. 9 § 1 mom. och är baserat 
på öppenhetsdirektivets artikel 12.3. Exem-
pelvis en koncerns moderbolag kan uppfylla 
anmälningsskyldigheten, vilket innebär att ett 
dotterbolag inte längre behöver göra flagg-
ningsanmälan om samma sak. 

Paragrafens nya 3 mom. är baserat på öp-
penhetsdirektivets artikel 9.2 och artikel 15. 
Enligt momentet ska flaggningsanmälan gö-
ras på basis av de uppgifter som målbolaget i 
enlighet med 8 kap. 6 § har offentliggjort om 
målbolagets sammanlagda röstetal och antal 
aktier. Det föreslås att närmare bestämmelser 
om beräkning av ägar- och röstandelar fort-

sättningsvis ska utfärdas i en ny förordning 
av finansministeriet. 

10 §. Målbolags anmälningsskyldighet. Pa-
ragrafens 1 mom. motsvarar till sitt sakinne-
håll första meningen i den gällande värde-
pappersmarknadslagens 2 kap. 10 § 1 mom. 
och är baserat på öppenhetsdirektivets artikel 
12.6. Enligt artikeln ska emittenten efter att 
ha blivit underrättad om en transaktion (upon 
receipt) offentliggöra all information i denna 
underrättelse, dock senast tre handelsdagar 
efter underrättelsen. Det finns ingen anled-
ning att ytterligare skärpa bestämmelsen. På 
grund av tidsskillnaden kan flaggningsan-
mälningar komma in till målbolaget kvällstid 
eller under veckoslut. Målbolag kan också 
innan flaggningsanmälan offentliggörs ha an-
ledning att precisera eller be avsändaren 
komplettera en bristfällig flaggningsanmälan. 
Detta kan leda till att offentliggörandet av 
flaggningsanmälan fördröjs. Målbolaget ska 
dock ordna mottagandet av flaggningsanmä-
lan på ett tydligt sätt och, liksom för närva-
rande, sträva efter att eventuella preciseringar 
av inkomna anmälningar görs så flexibelt 
som möjligt eftersom informationen i en 
flaggningsanmälan kan påverka aktiernas 
värde. 

Målbolaget ska offentliggöra all informa-
tion som ingår i anmälan. Bestämmelsen är 
baserad på öppenhetsdirektivets artikel 12.2. 
Närmare bestämmelser om offentliggörandet 
ska fortsättningsvis utfärdas genom förord-
ning av finansministeriet. 

Det föreslås att till paragrafens 2 mom. 
överföra 6 § 3 mom. i FM:s flaggningsför-
ordning. Enligt bestämmelsen gäller flagg-
ningsskyldigheten inte sådana fall där ingen 
är flaggningsskyldig enligt 8 § i detta kapitel. 

Paragrafens nya 3 mom. är baserat på öp-
penhetsdirektivets artikel 14. Artikeln har 
inte genomförts genom lagen 152/2007. Di-
rektivet förutsätter att en medlemsstat offent-
liggör andelen egna aktier så snart som möj-
ligt, dock senast inom fyra handelsdagar efter 
ett förvärv eller en avyttring. En hänvisning 
till målbolagets flaggningsskyldighet när det 
gäller egna aktier ingår också i 8 kap. 2 § 
2 mom. Målbolaget förutsätts i en sådan situ-
ation reagera minst lika snabbt som då det får 
en flaggningsanmälan från en annan aktie-
ägare. Skyldigheten att vidta åtgärder utan 
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obefogat dröjsmål måste dock tolkas enligt 
en annan måttstock: målbolaget kan förutsät-
tas känna till rättshandlingar som gäller dess 
egna aktier i realtid, medan bolaget i fråga 
om offentliggörande av andra aktieägares 
rättshandlingar är beroende av de anmälning-
ar som kommit in. 

11 §. Språket i flaggningsanmälningar och 
offentliggörande. Det föreslås att momentet 
om språket i flaggningsanmälningar oföränd-
rat överförs till denna paragraf från 5 § 
4 mom. i FM:s flaggningsförordning. Denna 
överföring förtydligar flaggningsregleringen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om språket 
när målbolaget offentliggör en flaggnings-
anmälan, genom hänvisning till 10 kap 4 § 
1—3 mom. Offentliggörande av en flagg-
ningsanmälan är sådan obligatorisk informa-
tion som avses i 10 kap., som förutsätter till-
lämpning av bestämmelser som baserar sig 
på öppenhetsdirektivet. Bestämmelserna 
motsvarar 7 § i FM:s flaggningsförordning. 

12 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. I denna paragraf föreskrivs om finans-
ministeriets behörighet att utfärda förord-
ningar. Det kommer fortfarande att, liksom 
enligt den gällande lagen, finnas ett behov av 
att genom förordning utfärda närmare be-
stämmelser om flaggningsskyldigheten i syf-
te att genomföra öppenhetsdirektivet och, 
utanför tillämpningsområdet för direktivet, 
inom ramen för de nationella befogenheterna. 
Bestämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 10 e § och 11 §. Avsikten är att upp-
häva FM:s gällande flaggningsförordning 
samt att utfärda en ny förordning till vilken 
överförs de bestämmelser från den gällande 
förordningen som inte föreslås bli överförda 
till lagen. 

13 §. Finansinspektionens rätt att bevilja 
undantag. Paragrafen ger Finansinspektionen 
motsvarande befogenheter att bevilja undan-
tag som enligt den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. 11 § 2 och 3 mom. I 
sak motsvarande befogenheter att bevilja un-
dantag ingick redan i den ursprungliga vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 6 §. De be-
fogenheterna justerades senare i samband 
med genomförandet av flaggnings- och öp-
penhetsdirektiven. 
 

10 kap. Offentliggörande och tillgäng-
lighållande av obligatorisk in-
formation 

1 §. Tillämpningsområde. Denna paragraf 
innehåller en ny informativ bestämmelse om 
tillämpningsområdet för kapitlets bestäm-
melser. Bestämmelserna i detta kapitel är, 
med det undantag som nämns i 1 mom., ba-
serade på öppenhetsdirektivets bestämmelser 
om hemmedlemsstat som innebär att börsbo-
lag måste iaktta någon annan stats än Fin-
lands lag samt på motsvarande sätt den om-
vända situation som nämns i 2 mom. varvid 
värdepapper på ansökan är föremål för han-
del endast på en börs, dvs. på en reglerad 
marknad i Finland. 

2 §. Obligatorisk information. Denna nya 
definition är baserad på öppenhetsdirektivets 
artikel 2.1. Paragrafen motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 2 kap. 6 c § 
1 mom. och förteckningen över information 
som ska offentliggöras och hållas tillgänglig 
för investerare, dock så att definitionen före-
slås omfatta också information som enligt 
öppenhetsdirektivet ska ges med stöd av fort-
löpande informationsskyldighet (6 kap.), an-
nan informationsskyldighet (8 kap.), målbo-
lags informationsskyldighet på grund av 
flaggningsanmälningar (9 kap.) och informa-
tionsskyldighet i anslutning till uppköpser-
bjudanden (11 kap.). Definitionen gör lagen 
tydligare eftersom den möjliggör kortfattade 
hänvisningar till bestämmelserna om offent-
liggörande och tillgänglighållande av infor-
mation. 

3 §. Distribution av obligatorisk informa-
tion och översändande av information till 
den centrala lagringsenheten. I paragrafens 1 
mom. föreskrivs om emittenters allmänna 
skyldighet att trygga distributionen av obli-
gatorisk information samt att opartiskt och 
snabbt tillhandahålla investerarna sådan in-
formation. Paragrafens första mening är ba-
serad på öppenhetsdirektivets artikel 21.1. I 
artikeln förutsätts det att emittenten använder 
sådana medier som rimligen kan bedömas 
vara tillförlitliga för effektiv spridning av in-
formationen inom hela Europeiska unionen. 
Emittenten får inte kräva att ett visst medie 
används, men vid valet av medier ska emit-
tenten bl.a. beakta hur värdepappersinneha-
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ven är fördelade och spridda på unionens ter-
ritorium. 

Andra meningen i paragrafens 1 mom. och 
paragrafens 2 mom. motsvarar i sak den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
6 c §. Enligt öppenhetsdirektivets artikel 21.2 
ska hemmedlemsstaten se till att det finns 
minst en officiellt utsedd mekanism (official-
ly appointed mechanism), dvs. en nationell 
lagringsenhet för uppbevaring av obligatorisk 
information. I Finland verkar Helsingfors 
Börs som central lagringsenhet. Enligt sam-
ma moment och på basis av öppenhetsdirek-
tivets artikel 19.1 ska emittenten när den 
överför obligatorisk information till den cen-
trala lagringsenheten samtidigt lämna infor-
mationen till Finansinspektionen. Finansin-
spektionen har ansett att skyldigheten att 
lämna obligatorisk information till Finansin-
spektionen är uppfylld då emittenten överför 
informationen till lagringsenheten (5.2 b In-
formationsskyldighet för emittenter och ak-
tieägare, avsnitt 6.1, stycke (6)). 

4 §. Språket i den obligatoriska informa-
tionen. Denna paragraf motsvarar 5 kap. 12 § 
1 mom. samt 2—4 mom. i FM:s informa-
tionsförordning. Dessa moment föreslås för 
tydlighetens skull bli överförda till den para-
graf som det här är fråga om. Bestämmelsen 
motsvarar öppenhetsdirektivets artikel 20 
som genom direktivet om ändring av pro-
spektdirektivet har ändrats så att gränsvärdet 
i paragrafens 3 mom. har höjts från 50 000 
till 100 000 euro. Språkkraven gäller emit-
tenter vars värdepapper på ansökan är före-
mål för handel på den reglerade marknaden i 
fråga. 

5 §. Tillgänglighållande av obligatorisk in-
formation på webbsidor. I denna paragraf fö-
reskrivs om emittenters skyldighet att i minst 
fem år hålla sådan obligatorisk information 
tillgänglig för allmänheten på sina webbsidor 
som de har överfört till lagringsenheten. I öv-
rigt motsvarar bestämmelsen till sitt sakinne-
håll den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 2 kap. 6 c § 2 mom., men tillämpnings-
området blir större eftersom den obligatoris-
ka informationen enligt definitionen i detta 
kapitels 2 § innehåller också information som 
ska offentliggöras enligt 6—9 och 11 kap. 

6 §. Tillgänglighållande av obligatorisk in-
formation i den centrala lagringsenheten. 

Denna paragraf motsvarar till sitt sakinnehåll 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 10 d § dock med den preciseringen att 
skyldigheten inte gäller den som driver den 
reglerade marknaden utan upprätthållandet 
av lagringsenheten eftersom denna, om den 
nationella myndigheten så beslutar, kan skö-
tas av någon annan än börsen. 

7 §. Finansinspektionens meddelanden och 
åtgärder med anledning av överträdelser 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
Finansinspektionens rätt och skyldighet att 
underrätta den behöriga myndigheten i en 
annan EES-stat och Europeiska Värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten om den 
konstaterar överträdelse av bestämmelserna i 
6—10 kap. Detta nya lagrum är baserat på 
öppenhetsdirektivets artikel 26. Genom Om-
nibus I -direktivet har artikeln ändrats så att 
också Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten ska underrättas. Enligt pa-
ragrafens 2 mom. är Finansinspektionen un-
der de förutsättningar som nämns i paragra-
fen skyldig att vidta åtgärder för att skydda 
investerare. 

8 §. Bemyndigande att utfärda förordning. 
Det är nödvändigt att genom förordning kun-
na utfärda närmare bestämmelser om lag-
ringsenheten enligt 3 § och om tillgänglighål-
lande av information enligt 6 § för att 
genomföra öppenhetsdirektivet och rättsakter 
som kommissionen utfärdat med stöd av öp-
penhetsdirektivet. Bestämmelsen föreslås er-
sätta de bemyndiganden som i anslutning till 
öppenhetsdirektivet ingår i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 2 kap. 10 e § 
1 mom. första meningen och 2 mom. 4 punk-
ten. 

9 §. Finansinspektionens behörighet att ut-
färda föreskrifter. Denna nya paragraf gäller 
Finansinspektionens rätt att utfärda närmare 
föreskrifter om offentliggörande och tillgäng-
lighållande av obligatorisk information enligt 
detta kapitel. Bestämmelserna i detta kapitel 
är baserade på öppenhetsdirektivet. För dis-
tributionen av information används tekniska 
metoder som ständigt utvecklas. Det kan t.ex. 
vara fråga om datatekniska lösningar eller 
om mellanhänder som i stor utsträckning 
styrs genom rekommendationer på EU-nivå 
eller som annars är internationella. Men å 
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andra sidan måste man ständigt se till att den 
finländska marknaden får adekvat informa-
tion av hög kvalitet. 
 
 
DEL IV OFFENTLIGT UPPKÖPS-

ERBJUDANDE OCH SKYL-
DIGHET ATT LÄMNA ETT 
ERBJUDANDE 

11 kap. Offentligt uppköpserbjudande 
och skyldighet att lämna ett 
erbjudande 

Tillämpningsområde 
 

1 §. Allmänt tillämpningsområde. I denna 
paragraf föreskrivs om det allmänna tillämp-
ningsområdet för lagens 11 kap. Den i para-
grafen definierade huvudregeln för tillämp-
ningsområdet utvidgas i 2 § och begränsas i 
3 § så att den motsvarar vad som i artikel 4 i 
direktivet om uppköpserbjudanden föreskrivs 
om tillämplig lagstiftning. Paragrafen mot-
svarar i sak den gällande lagens 6 kap. 9 § så 
att paragrafens 1 mom. motsvarar första me-
ningen i den nuvarande paragrafens 1 § me-
dan paragrafens 2 mom. motsvarar andra 
meningen i den nuvarande paragrafens 1 §. 
Enligt den föreslagna lagens 1 mom. ska be-
stämmelserna i 11 kap. tillämpas när någon 
frivilligt eller förpliktad enligt 19 § offentligt 
erbjuder sig att köpa aktier som är föremål 
för handel på en reglerad marknad i Finland. 
I momentet definieras också begreppen frivil-
ligt uppköpserbjudande och obligatoriskt 
uppköpserbjudande, som är underbegrepp till 
begreppet offentligt uppköpserbjudande.  

Som offentliga uppköpserbjudanden be-
traktas t.ex. i medier, på webbsidor eller i 
brev gjorda erbjudanden att köpa aktier eller 
till aktier berättigade värdepapper som är fö-
remål till handel på en reglerad marknad. Ett 
erbjudande anses dock inte vara ett offentligt 
uppköpserbjudande om det görs till en på 
förhand bestämd mycket snäv grupp inneha-
vare av värdepapper. Det kan vara fråga om 
en grupp personer med vilka den som gör er-
bjudandet de facto separat kan förhandla om 
villkoren för köpet. 

Frågan om ett offentligt uppköpserbjudan-
de är bindande ska bedömas enligt de all-

männa bestämmelserna om förmögenhets-
rättsliga rättshandlingar. Ett sådant offentligt 
uppköpserbjudande som avses i bestämmel-
sen är enligt 1 kap. i lagen om rättshandling-
ar på förmögenhetsrättens område 
(228/1929) ett bindande anbud om det inte 
klart framgår av anbudets innehåll att det är 
fråga om en till värdepappersägare riktad 
uppmaning att ge säljanbud utan att den som 
framför uppmaningen förbinder sig att köpa 
värdepapperen i fråga. Av de allmänna av-
talsrättsliga principerna följer att en förut-
sättning för att budgivaren ska vara bunden 
av sitt anbud är att svaret stämmer överens 
med anbudsvillkoren. Om säljaren vill avvika 
från villkoren i uppköpserbjudandet är det 
fråga om säljarens nya anbud till den som ur-
sprungligen gjort uppköpserbjudandet och 
denne kan då besluta godkänna eller förkasta 
det nya anbudet. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska bestämmel-
serna i 11 kap. tillämpas också då erbjudan-
det avser värdepapper som berättigar till ak-
tier och aktierna har tagits upp till handel på 
en reglerad marknad i Finland (1 punkten). 
Bestämmelsen ska också tillämpas på värde-
papper som berättigar till andra aktier, om 
dessa är föremål för handel på en reglerad 
marknad (2 punkten). 

Enligt paragrafens 3 mom. ska 27 § tilläm-
pas när någon offentligt erbjuder sig att köpa 
aktier som på ansökan av emittenten är före-
mål för handel på en multilateral handels-
plattform i Finland men inte på en reglerad 
marknad. På uppköpserbjudanden som avser 
sådana aktier ska på samma sätt som enligt 
den gällande lagen tillämpas endast de vikti-
gaste bestämmelser om offentliga uppköps-
erbjudanden. Till övriga delar kan självre-
glering tillämpas på förfarandet när det gäller 
sådana uppköpserbjudanden. 

2 §. Tillämpning inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. Denna paragraf 
motsvarar i sak huvudsakligen den gällande 
lagens 1 kap. 1 § 10 mom. Dessutom föreslås 
att definitionen av begreppet målbolag över-
förs från den gällande lagens 6 kap. 3 §. I ar-
tikel 4 i direktivet om uppköpserbjudanden 
föreskrivs om tillämplig lagstiftning. Den 
behöriga myndigheten för tillsynen över er-
bjudanden ska vara myndigheten i den med-
lemsstat där målbolaget har sitt säte, om vär-
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depapperen i bolaget är upptagna till handel 
på en reglerad marknad i den medlemsstaten 
(artikel 4.2 a). Om däremot målbolagets akti-
er har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad endast i någon annan stat än den bo-
lagsrättsliga hemstaten, är frågan om vilken 
lagstiftning som ska tillämpas beroende på 
om frågan gäller själva erbjudandet eller bo-
lagets verksamhet eller någon annan bolags-
rättslig omständighet. I det sist nämnda fallet 
bestäms den behöriga myndigheten och den 
tillämpliga lagstiftningen enligt den EES-stat 
där bolaget har sitt säte (artikel 4.2 e). Om 
flera stater kan komma i fråga ska avgöran-
det baseras på tidsprioritet (artikel 4.2 b) och 
om flera stater har samma prioritet ska myn-
digheterna avtala om saken sinsemellan vid 
hot om att målbolaget avgör saken (artikel 
4.2 c).  

På ett målbolag som har sitt bolagsrättsliga 
säte i Finland ska sålunda enligt artikel 4.2 e 
i direktivet om uppköpserbjudanden tilläm-
pas vissa finländska bestämmelser trots att 
målbolagets värdepapper är föremål för han-
del endast på någon annan reglerad marknad 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Det bolagsrättsliga sätet bestäms enligt 
direktivet om uppköpserbjudanden av om-
ständigheter som gäller information till mål-
bolagets anställda och bolagsrättsliga om-
ständigheter, i synnerhet bestämmelserna om 
andelar som medför bestämmande inflytan-
de, undantag från obligatoriskt uppköpser-
bjudande samt bestämmelserna om eventuel-
la motåtgärder av målbolagets ledning. I pa-
ragrafen räknas sålunda upp de nedan nämn-
da bestämmelser genom vilka artiklarna 9—
11 och 14—16, artikel 5 om kontrollgränsen 
samt artikel 6.1, artikel 6.2 och artikel 8.2 om 
information till de anställda nationellt ge-
nomförs i 11 kap. Frågor som regleras i de 
nämnda artiklarna behandlas i den rekom-
mendation om förfaranden i samband med 
offentliga uppköpserbjudanden som avses i 
28 § 1 mom. Genom den föreslagna bestäm-
melsen förtydligas tillämpningen av rekom-
mendationen på målbolag som har bolags-
rättsligt säte i Finland. 

3 §. Avgränsning av tillämpningsområdet. 
Denna paragrafs 1 mom. är baserat på den 
gällande lagens 6 kap. 16 § 2 mom. Begräns-
ningen av tillämpningsområdet föreslås 

emellertid bli utvidgad så att den motsvarar 
vad som i artikel 4 i direktivet om uppköps-
erbjudanden föreskrivs om behörig EES-stat. 
Avsikten är att av denna lags bestämmelser i 
situationer där någon annan stat än Finland är 
behörig EES-stat enligt direktivet om upp-
köpserbjudanden ska tillämpas endast be-
stämmelsen om skyldigheten att offentliggö-
ra (en ömsesidigt godkänd) erbjudandehand-
ling. Paragrafens 2 mom. är baserat på den 
gällande lagens 6 kap. 16 § 1 mom. och mot-
svarar artikel 4 i direktivet om uppköpser-
bjudanden. 

4 §. Förvärv av egna aktier genom ett of-
fentligt uppköpserbjudande. Denna paragraf 
motsvarar i sak första meningen i den gällan-
de lagens 1 kap. 2 b § som gör det möjligt att 
göra ett offentligt uppköpserbjudande på eg-
na aktier. Det föreslås emellertid att lagen 
preciseras så att alla bestämmelser om offent-
liga uppköpserbjudanden inte behöver iakt-
tas, med beaktande av den speciella karaktä-
ren av ett offentligt uppköpserbjudande på 
egna aktier. Till ett offentligt uppköpserbju-
dande på egna aktier behöver t.ex. inte fogas 
styrelsens yttrande om uppköpserbjudandet. 
Dessutom ska det närmare föreskrivas i en 
förordning av finansministeriet om vilka 
uppgifter som ska ingå i en erbjudandehand-
ling när det är fråga om ett offentligt upp-
köpserbjudande på egna aktier. 
 
Definitioner 
 

5 §. Personer som agerar i samråd. I denna 
paragraf definieras begreppet ”agera i sam-
råd”. Motsvarande begrepp definieras i den 
gällande lagens 6 kap. 10 § om anbudsskyl-
dighet. Till agerande i samråd hänvisas emel-
lertid också i den gällande lagens 6 kap. 11—
13 §. Eftersom begreppet används i två olika 
sammanhang och eftersom bestämmelserna 
om prissättning av uppköpserbjudanden är 
tillämpliga också på frivilliga uppköpserbju-
danden föreslås att definitionen avknoppas 
till en självständig paragraf. 

Samtidigt utvidgas definitionen så att t.ex. 
företag som står under bestämmande infly-
tande i fortsättningen ska betraktas också 
som personer som agerar i samråd eftersom 
de i den gällande lagens 6 kap. 10 § 2 mom. 
nämns som en särskild kategori i fråga om 
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innehav som hänförs till en aktieägares rös-
tandel. En orsak till ändringen är strävandet 
att förenkla och förtydliga bestämmelserna 
som motsvarar den gällande lagens 6 kap. 
10 § 2 mom. samt 6 kap. 11— 13 §. 

Begreppet ”agera i samråd” definieras i pa-
ragrafens 1 mom. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar definitionen av begreppet 
”personer som handlar i samförstånd” i di-
rektivet om uppköpserbjudanden. Med per-
soner som agerar i samråd avses fysiska och 
juridiska personer som enligt avtal eller an-
nars agerar tillsammans med en aktieägare, 
med en person som ger uppköpserbjudanden 
eller med ett målbolag i syfte att utöva eller 
förvärva ett betydande inflytande i målbola-
get eller förhindra att ett offentligt uppköps-
erbjudande genomförs. Med betydande infly-
tande avses i detta sammanhang i enlighet 
med direktivet om uppköpserbjudanden en 
röstandel som överstiger den i direktivet om 
uppköpserbjudanden angivna gränsen för an-
budsskyldighet, dvs. över tre tiondelar 
(30 %) av det röstetal som målbolagets aktier 
medför. Enligt definitionen anses t.ex. inve-
sterare som deltar i ett konsortium som gör 
uppköpserbjudanden vara personer som age-
rar i samråd. 

Definitionen av begreppet ”agera i samråd” 
har betydelse i synnerhet med tanke på upp-
komsten av skyldigheten att lämna ett erbju-
dande. Syftet med regleringen av denna 
skyldighet är att skydda bolagets övriga ak-
tieägare i en situation där bestämmanderätten 
i bolaget övergår eller koncentreras till en ak-
tieägare eller till personer som agerar i sam-
råd. Enligt kapitlets 19 § uppkommer skyl-
dighet att lämna ett erbjudande för en aktie-
ägare vars röstandel överstiger 30 procent. 
Sålunda uppkommer skyldighet att lämna att 
erbjudande t.ex. i en situation där aktieägare 
som tidigare agerat självständigt börjar agera 
i samråd. 

Frågan om personer agerar i samråd borde 
därför bedömas utifrån den faktiska situatio-
nen, uttryckligen med minoritetsägarnas 
ställning som utgångspunkt. Personer kan 
agera i samråd för det första enligt avtal, ef-
tersom det t.ex. är möjligt att ingå delägar- 
och andra avtal om ett bolags verksamhet på 
lång sikt eller om principerna för delägarpoli-
tiken, t.ex. om utdelningar, framtida emissio-

ner, upphörande med handel på en reglerad 
marknad eller om förhindrande av ett offent-
ligt uppköpserbjudande som avser bolaget. 
Dessutom kan avtal ingås om begränsning av 
rätten att avyttra aktier. En sådan begräns-
ning kan vara ägnad att cementera bolagets 
ägarstruktur och minska handeln med dess 
aktier på en reglerad marknad. Däremot är 
det inte fråga om agerande i samråd t.ex. om 
aktieägare vilkas sammanlagda röstandel 
överstiger tre tiondelar (30 %) eller hälften 
(50 %) av målbolagets röstetal förhandlar 
med en potentiell köpare om att sälja sina ak-
tier till denne som en separat transaktion eller 
som en del av ett senare offentligt uppköps-
erbjudande. Å andra sidan kan det vara fråga 
om agerande i samråd också då något ut-
tryckligt avtal inte har ingåtts, eftersom ak-
tieägares enhetliga beteende kan vara baserat 
också på samförstånd i något annat avseende. 
Agerande i samråd förutsätter i allmänhet att 
detta under en längre tid inverkar på målbo-
laget. Samarbete mellan aktieägarna i sam-
band med förberedelse av bolagsstämmor, 
t.ex. avtal om att rösta på ett visst sätt för att 
få till stånd ett visst beslut eller för att välja 
styrelsemedlemmar, innebär emellertid inte i 
princip att aktieägarna agerar i samråd. Där-
emot förekommer det t.ex. i familjebolag att 
man i familje- eller släktrådet diskuterar 
ägandet på längre sikt eller förbereder gene-
rationsväxling på ett sätt som ofta innebär att 
man agerar i samråd. 

I familje- eller släktbolag leder agerande i 
samråd i allmänhet dock inte till skyldighet 
att göra erbjudanden eftersom i sådana fall 
har tillämpats den gällande lagens ikraftträ-
delsebestämmelse enligt vilken en aktieägare 
inte blir skyldig att lämna ett erbjudande om 
en andel på en tredjedel (30 %) eller hälften 
(50 %) av det röstetal som bolagets aktier 
medför har överskridits före 17.2.2006 och 
agerandet i samråd därefter har fortsatt utan 
avbrott. Inte heller i samband med nya börs-
noteringar uppkommer med stöd av 19 § för 
en familj eller släkt som agerar i samråd 
skyldighet att lämna ett erbjudande, om age-
randet i samråd har börjat redan innan aktier-
na har tagits upp till handel och därefter har 
fortsatt utan avbrott. Skyldighet att lämnat ett 
erbjudande uppkommer i sådana situationer i 
praktiken endast då de i samråd agerande 
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personernas röstandel under den tid som bo-
lagets aktier varit föremål för handel har un-
derskridit 30 % eller 50 % och senare ökar så 
att den åter överskrider gränsen för skyldig-
het att lämna ett erbjudande. Enligt föreslag-
na 26 § får Finansinspektionen dessutom en 
möjlighet att i samband med generationsväx-
ling bevilja dispens från skyldigheten att 
lämnat ett erbjudande. Detta kompletterar 
behörigheten att enligt 31 § utfärda föreskrif-
ter om grunderna för sådana undantag som 
avses i 26 §. 

I den gällande lagens bestämmelse om age-
rande i samråd ingår inget uttryckligt om-
nämnande om samarbete med målbolag i syf-
te att förhindra att ett uppköpserbjudande ge-
nomförs. I Finansinspektionens standard 5.2 
c har dock ett sådant agerande med stöd av 
direktivet om uppköpserbjudanden nämnts 
som ett exempel på agerande i samråd. De 
allmänna principer som framgår av artikel 3 i 
direktivet om uppköpserbjudanden innebär 
att målbolagets ledning inte får förvägra in-
nehavare av värdepapper möjligheten att fat-
ta beslut på basis av en bedömning av villko-
ren för erbjudandet. Av denna anledning har 
definitionen av begreppet handlande i sam-
förstånd i direktivet om uppköpserbjudanden 
utsträckts till att gälla också samförstånd med 
företrädare för målbolaget eller dess ledning i 
syfte att förhindra att ett uppköpserbjudande 
genomförs efter att det har offentliggjorts el-
ler då målbolaget och aktieägarna har fått 
kännedom om att förhandlingar inletts om ett 
seriöst uppköpserbjudande. Sådant agerande 
i samråd förutsätter emellertid att en aktie-
ägare aktivt samarbetar med målbolaget efter 
att aktieägaren har fått kännedom om ett fak-
tiskt eller eventuellt uppköpserbjudande. Ett 
tecken på agerande kan vara t.ex. att en ak-
tieägare aktivt ökar sin röstandel i målbolaget 
eller tillsammans med målbolaget vidtar 
andra åtgärder i syfte att genomföra ett er-
bjudande eller förhindra att bolagsstämman 
sammankallas. Enbart den omständigheten 
att en aktieägare förhåller sig negativt till ett 
uppköpserbjudande innebär emellertid inte 
agerande i samråd. 

I paragrafens 2 mom. definieras med tanke 
på en förutsägbar tillämpning vissa typsitua-
tioner där personer agerar i samråd. Förteck-
ningen över personer som agerar i samråd är 

inte uttömmande utan endast en exempelför-
teckning. Punkterna i 2 mom. ska tillämpas 
självständigt vilket innebär att t.ex. personer 
som avses i 1 punkten inte automatiskt ska 
anses agera i samråd med personer som avses 
i 2 och 3 punkten. Enligt momentets 1 punkt 
är en person som agerar i samråd åtminstone 
en aktieägare samt företag och stiftelser i vil-
ka aktieägaren har ett bestämmande inflytan-
de samt dessas pensionsstiftelser och pen-
sionskassor. Företag och stiftelser är juridis-
ka personer.  

Enligt 2 punkt är aktörer som agerar i sam-
råd också ett målbolag och juridiska personer 
som hör till samma koncern som målbolaget 
samt dessas pensionsstiftelser och pensions-
kassor. De aktörer som räknas upp i denna 
punkt anses alltid agera i samråd med ett 
målbolag i situationer där målbolaget försö-
ker förhindra genomförandet av ett uppköps-
erbjudande. Enligt momentets 3 punkt ska en 
aktieägare, aktieägarens make och deras 
omyndiga efterkommande anses vara perso-
ner som agerar i samråd. Bestämmelser är ny 
men enligt Finansinspektionens standard 
5.2 c har äkta makar och deras omyndiga ef-
terkommande i princip ansetts agera i sam-
råd. Också enligt Sveriges lagstiftning anses 
makar och deras omyndiga efterkommande 
vara personer som agerar i samråd. Enligt 
momentets 3 punkt ska som personer som 
agerar i samråd betraktas också personer som 
motsvarar en insiders närmaste krets enligt 
12 kap. 4 § 1 mom. 1—4 punkten. 

Eftersom avsikten med paragrafens 2 mom. 
3 punkten endast är att vara en presumtion 
när det gäller agerande i samråd kan Finans-
inspektionen enligt paragrafens 3 mom. på 
ansökan av särskilda skäl besluta att dessa 
personer inte ska betraktas som personer som 
agerar i samråd. Vid tillämpning av paragra-
fens 2 mom. 1 och 2 punkten finns denna 
möjlighet inte eftersom i 1 och 2 punkten av-
sedda personers, företags och stiftelsers in-
nehav för närvarande med stöd av den gäl-
lande lagens 6 kap 10 § 2 mom. räknas till 
den persons andel som är skyldig att lämna 
ett uppköpserbjudande. 

6 §. Personer som jämställs med aktieäga-
re. Enligt denna paragraf ska vid tillämpning 
av bestämmelserna om uppköpserbjudande 
sådana personer jämställas med aktieägare 
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som inte äger aktier men vilkas röstandel be-
räknad enligt 2 § 1 mom. överskrider den 
gräns för skyldigheten att lämna ett erbju-
dande som nämns i 19 §. Också andra perso-
ner än aktieägare kan bli skyldig att lämna 
uppköpserbjudande om de de facto utövar 
rösträtt i anslutning till aktier. Den föreslagna 
paragrafen är baserad på artikel 5 i direktivet 
om uppköpserbjudanden och är för det första 
avsedd att förtydliga den omständigheten att 
skyldighet att lämna uppköpserbjudande 
uppkommer också då bestämmande inflytan-
de över ett målbolag uppkommer eller över-
går utan att det sker några förändringar i själ-
va målbolaget. För det andra utsträcks genom 
paragrafen skyldigheten att lämna erbjudande 
till situationer där en investerare utan att äga 
aktier de facto kontrollerar aktierelaterad 
rösträtt på det sätt som avses i 20 § 1 mom. 
4 punkten t.ex. genom derivatarrangemang.  
 
Allmänna principer 
 

7 §. Opartiskhet. Denna paragraf motsvarar 
6 kap. 2 § i den gällande lagen. 

8 §. Skyldighet att främja genomförande av 
uppköpserbjudanden. I denna paragraf före-
skrivs om den allmänna princip gällande in-
vesterarskyddet som innebär att den som 
lämnat ett uppköpserbjudande förpliktas att 
främja genomförandet av villkoren för upp-
köpserbjudandet. Denna nya paragraf kom-
pletterar 1 kap. 2 § enligt vilken det är för-
bjudet att på värdepappersmarknaden handla 
i strid med god värdepappersmarknadssed el-
ler annars otillbörligt. Samtidigt stöder para-
grafen den nationella giltigheten av de all-
männa principer som framgår av artikel 3 i 
direktivet om uppköpserbjudanden, eftersom 
principerna anses ingå i Finlands lag (RP 
6/2006 rd). I den nya bestämmelsen som inte 
är direkt baserad på direktivet om uppköps-
erbjudanden har i första hand beaktats utlå-
tandet 2009:1 av Centralhandelskammarens 
nämnd för företagsförvärv, där det nämns att 
lagen är bristfällig. Detta avhjälps genom den 
föreslagna bestämmelsen. 

Den som lämnar ett offentligt uppköpser-
bjudande förbinder sig att i enlighet med 
villkoren för erbjudandet förvärva målbola-
gets värdepapper. Budgivaren kan som vill-
kor uppställa t.ex. att en viss ägarandel upp-

nås i målbolaget. Erbjudandet behöver i prin-
cip inte genomföras om inte något villkor för 
genomförandet uppfylls och om denna 
omständighet har en avsevärd betydelse för 
den som lämnat uppköpserbjudandet och det 
planerade företagsköpet. Den omständighe-
ten att ett erbjudande inte genomförs får 
emellertid inte vara en konsekvens av budgi-
varens eget agerande. Villkoren för genomfö-
rande av erbjudandet får inte vara sådana att 
genomförandet de facto blir beroende av 
budgivarens fria prövning. Däremot kan t.ex. 
villkor som i konkurrensmyndighetens beslut 
har uppställts med tanke på tillsynen eller 
villkor som utomstående aktörer har uppställt 
under förhandlingarna om finansieringen 
vara svåra att godta från budgivarens syn-
punkt vilket innebär att det från budgivarens 
synpunkt inte är ändamålsenligt att hålla er-
bjudandet i kraft eller genomföra det.  

I paragrafens 1 mom. uppställs för budgi-
varen ett förbud mot att vidta åtgärder som 
förhindrar eller väsentligt försvårar genomfö-
randet av det offentliga uppköpserbjudandet 
och de villkor som uppställs för det. Skyldig-
heten att inte förhindra eller väsentligen för-
svåra ett offentligt uppköpserbjudande och 
dess genomförande innebär enligt paragra-
fens 2 mom. också att budgivaren eller en 
person som agerar i samråd med denne inte 
efter att uppköpserbjudandet offentliggjorts 
får avyttra aktier som målbolaget emitterat 
eller sådana av målbolaget emitterade värde-
papper som berättigar till aktier och inte hel-
ler vidta andra åtgärder som kan försämra 
möjligheterna att genomföra erbjudandet. 
Trots det som konstateras ovan kan det fin-
nas någon särskild orsak att avyttra aktier 
som emitterats av ett målbolag eller värde-
papper som berättigar till sådana aktier, ex-
empelvis överlåtelse till en person som age-
rar i samråd med budgivaren, återkallelse av 
ett uppköpserbjudande, ett konkurrerande 
uppköpserbjudande eller villkor som upp-
ställts i konkurrensmyndighetens beslut. 
Också i sådana situationer är en förutsättning 
för att särskilda skäl ska anses föreligga att 
budgivaren separat informerar om sin avsikt 
att avyttra värdepapperen i fråga i god tid, 
minst fem bankdagar före avyttringen.  

Enligt paragrafen är budgivaren skyldig att 
göra ett verkligt uppköpserbjudande. Av 
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denna anledning kan budgivaren inte själv 
vidta åtgärder för att förhindra eller väsentli-
gen försvåra genomförandet av erbjudandet. 
Den mest konkreta bestämmelsen om säker-
ställande av finansieringen är 9 § 4 mom. 
Trots att det är typiskt för offentliga upp-
köpserbjudanden att finansiärerna uppställer 
villkor, gäller fortfarande kravet att finansie-
ringen ska vara säkerställd innan uppköpser-
bjudandet offentliggörs. 

Däremot kan det inte krävas att målbolaget 
främjar uppköpserbjudandet. Enligt artikel 
3.1 c i direktivet om uppköpserbjudanden ska 
målbolagets styrelse handla med beaktande 
av de intressen som bolaget i sin helhet har 
och får inte förvägra värdepappersinnehavar-
na möjligheten att ta ställning till erbjudandet 
(on the merits of the bid). Detta innebär t.ex. 
att målbolagets styrelse ska behandla erbju-
danden som kommit till styrelsens eller mål-
bolagets verkställande direktörs kännedom 
sakenligt, för att bolagets och dess aktieäga-
res intressen ska kunna bedömas på ett sak-
enligt sätt. Denna skyldighet att handla på ett 
sätt som är förenligt med hela bolagets in-
tressen ansågs i samband med genomföran-
det av direktivet om uppköpserbjudanden in-
gå i generalklausulen i 8 kap. 14 § i Finlands 
då gällande lag om aktiebolag (734/1978). 
Den motsvaras numera av bestämmelsen om 
ledningens omsorgsplikt i aktiebolagslagens 
1 kap. 8 §. Målbolagets styrelse kan i enlig-
het med 13 § ge ett yttrande enligt vilket ett 
uppköpserbjudande enligt styrelsens åsikt 
inte är förenligt med aktieägarnas intressen. 
Eftersom yttrandet kan vara negativt har 
målbolaget sålunda inte någon skyldighet att 
medverka till att ett uppköpserbjudande 
främjas. 
 
Erbjudandeprocess 
 

9 §. Offentliggörande av och information 
om uppköpserbjudanden. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen den gällande lagens 
6 kap. 3 §. I paragrafens 1 mom. stryks hän-
visningen om att erbjudandet ska tillkänna-
ges den som ordnar den offentliga handeln 
samt Finansinspektionen. I föreslagna 10 § 
föreskrivs om förfarandet då information till-
kännages. Vidare föreslås att definitionen av 
begreppet målbolag överförs till 2 §.  

Det föreslås att till paragrafens 3 mom. fo-
gas en bestämmelse enligt vilken av offent-
liggörandet även ska framgå om budgivaren 
har förbundit sig att iaktta rekommendatio-
nen i 28 § 1 mom. och, i annat fall, en moti-
vering till varför inte. Förslaget förstärker re-
kommendationen eftersom principen följ el-
ler förklara (comply or explain), som under-
stryker vikten av värdepappersmarknadens 
självreglering och i allt större utsträckning 
har blivit vedertagen, förutsätter att budgiva-
ren offentliggör orsaken till att rekommenda-
tionen inte iakttagits. På motsvarande sätt ska 
koder för bolagstyrning tillämpas med beak-
tande av principen följ eller förklara. Be-
stämmelsen ska tillämpas också på utländska 
budgivare.  

Utifrån de omständigheter som offentlig-
gjorts är det möjligt att bedöma om en bud-
givare främjar genomförandet av ett upp-
köpserbjudande på det sätt som avses i 8 § 
eller om budgivaren bryter mot förbudet i 1 
kap. 2 §, dvs.  förbudet mot förfaranden som 
strider mot god värdepappersmarknadssed el-
ler är otillbörliga. Förslaget stöder den änd-
ring av 5 § i lagen om Finansinspektionen 
som innebär att förteckningen över andra fi-
nansmarknadsaktörer som kan påföras såda-
na administrativa påföljder som avses i den 
nämnda lagens 4 kap. utökas med frivilliga 
budgivare som avses i 1 §, budgivare som 
avses i 27 §, personer som är skyldiga att 
lämna ett uppköpserbjudande enligt 19 § 
samt personer som agerar i samråd med dem 
enligt 5 §. Av dessa orsaker är den rekom-
mendation som är baserad på principen följ 
eller förklara av en mera förpliktande karak-
tär än t.ex. Finansinspektionens rekommen-
dation om god värdepappersmarknadssed. 
Detta är motiverat eftersom självregleringen 
är skapad av finansmarknadsaktörerna.  

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
5 mom. enligt vilket Finansinspektionen på 
ansökan av målbolagets styrelse, för en per-
son som tagit kontakt med målbolaget eller, 
med målbolagets vetskap, med dess aktieäga-
re i syfte att lämna ett uppköpserbjudande el-
ler offentligt meddelat sin avsikt att lämna ett 
uppköpserbjudande, kan sätta ut en tidsfrist 
inom vilken personen antingen ska offentlig-
göra uppköpserbjudandet eller meddela att 
den inte kommer att lämna något uppköpser-
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bjudande (put up or shut up). Den som plane-
rar att lämna ett uppköpserbjudande kan så-
lunda inte i onödan skjuta upp offentliggö-
randet. En tidsfrist kan sättas ut på ansökan 
av målbolagets styrelse om vetskapen om det 
planerade uppköpserbjudandet är ägnat att 
störa målbolagets eller en annan av erbju-
dandet påverkad värdepappersmarknads 
normala funktion eller är ägnar att under en 
orimligt lång tid försvåra målbolagets affärs-
verksamhet.  Värdepapper som på detta sätt 
påverkas av ett uppköpserbjudande kan fram-
för allt vara sådana som har emitterats av en 
aktör som planerar att göra ett uppköpserbju-
dande. 

Innan Finansinspektionen sätter ut en tids-
frist ska den i enlighet med förvaltningslagen 
(434/2003) reservera tid för att höra den per-
son för tidsfristen avser. Om uppköpserbju-
dandet inte offentliggörs inom tidsfristen el-
ler om den person som tidsfristen avser of-
fentligt meddelar sin avsikt att inte lämna ett 
offentligt uppköpserbjudande, får personen i 
fråga eller en person som handlar i samråd 
med denne inte lämna något offentligt upp-
köpserbjudande inom tidsfristen eller inom 
sex månader efter tidsfristen eller det offent-
liga meddelandet. Begränsningen av rätten 
att lämna ett offentligt uppköpserbjudande 
upphör om någon annan än den person som 
tidsfristen avser eller en person som handlar i 
samråd med denne lämnar ett offentligt upp-
köpserbjudande på målbolagets värdepapper. 

Den föreslagna bestämmelsen ska tillämpas 
i situationer då det planerade uppköpserbju-
dandet kan uppfattas som seriöst. Bestäm-
melsen gör det möjligt att ingripa i en situa-
tion där utdragna spekulationer kring ett upp-
köpserbjudande kan förorsaka störningar el-
ler en längre tids osäkerhet på marknaden för 
målbolagets värdepapper eller när det gäller 
målbolagets verksamhet. I syfte att förhindra 
att målbolagets affärsverksamhet orimligt 
försvåras och att målbolagets styrelses verk-
samhetsmöjligheter försämras är det nödvän-
digt att höja tröskeln för uppköpserbjudanden 
som är villkorliga, indikativa, fientliga och 
som inte är rekommenderade av målbolaget 
styrelse. En motsvarande reglering gäller 
bl.a. i Storbritannien. I Finland är börsbola-
gens ägarstruktur orsaken till att det ytterst 
sällan förekommer fientliga uppköpserbju-

danden. Att det i praktiken är nödvändigt att 
kontakta aktieägarna kan å andra sidan med-
föra risk för att insiderinformation sprids och 
utnyttjas. Samtal mellan en eventuell budgi-
vare och betydande aktieägare kan inledas 
långt innan målbolaget får någon som helst 
information om saken. Sådana diskussioner 
om ett uppköpserbjudande kan pågå under en 
längre tid, men innan målbolaget får reda på 
dem kan de inte orimligt försvåra målbola-
gets affärsverksamhet. Att ett planerat upp-
köpserbjudande offentliggörs i ett så tidigt 
skede som möjligt är viktigt också för att 
förhindra marknadsmissbruk, om planen dis-
kuteras t.ex. med målbolagets aktieägare. I 
samband med utländska offentliga uppköps-
erbjudanden har det förekommit situationer 
där en potentiell budgivare offentliggör sin 
avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbju-
dande t.ex. i syfte att utöva påtryckning mot 
målbolagets styrelse och förmå denna att för-
hålla sig positivt till uppköpserbjudandet. Or-
saken till att ett planerat uppköpserbjudande 
offentliggjorts kan också vara att planen har 
läckt ut i offentligheten. 

10 §. Förfarandet då information offentlig-
görs. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
förfarandet då information som avses i 
11 kap. offentliggörs. I 11 § föreskrivs dock 
om offentliggörande av erbjudandehandling-
ar. I enlighet med rådande praxis ska i fråga 
om offentliggörande, delgivning och till-
gänglighållande av information huvudsakli-
gen tillämpas det förfarande som i 10 kap. 
föreskrivs om information på börsen. Uppgif-
ter om uppköpserbjudanden offentliggörs så-
lunda som börskommunikéer. Eftersom i 
6 kap. 4 § som gäller fortlöpande informa-
tionsskyldighet fortfarande föreskrivs om 
skyldigheten att offentliggöra icke offentlig-
gjorda omständigheter som är väsentliga för 
sådana värdepappers värde som är föremål 
för handel, ska informationen offentliggöras 
som börskommunikéer också då budgivarens 
värdepapper inte är föremål för handel på en 
reglerad marknad. I 1 kap. 10 § definieras 
begreppet offentliggörande. 

Budgivaren ska dessutom alltid underrätta 
målbolaget om information som ska offent-
liggöras och målbolaget ska på motsvarande 
sätt underrätta budgivaren om sådan informa-
tion. Enligt direktivet om uppköpserbjudan-
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den ska målbolagets och budgivarens an-
ställda alltid underrättas om information som 
ska offentliggöras. 

I överensstämmelse med gällande lag före-
skrivs i paragrafens 2 mom. att efter att in-
formation har offentliggjorts ska den utan 
dröjsmål ges till en företrädare för de anställ-
da i målbolaget och i det företag som lämnat 
erbjudandet eller, om det inte finns en sådan 
företrädare, till de anställda. Skyldigheten att 
underrätta en personalrepresentant eller de 
anställda gäller budgivaren och målbolaget, 
vardera för sin del. Budgivaren är sålunda in-
te skyldig att underrätta en personalrepresen-
tant eller de anställda om uppgifter i anslut-
ning till ett erbjudande. 

11 §. Erbjudandehandling. I denna para-
graf föreslås vissa ändringar av teknisk natur. 
Dessutom föreslås att bestämmelsen som 
bemyndigar finansministeriet att utfärda för-
ordning flyttas till slutet av kapitlet. I övriga 
avseenden motsvarar paragrafen den gällande 
lagens 6 kap. 4 §, dock med den ändringen 
att om en erbjudandehandling är behäftad 
med fel eller brister eller innehåller väsentlig 
ny information som framkommer innan er-
bjudandets giltighetstid löper ut och som kan 
ha väsentlig betydelse för investerarna, ska 
allmänheten utan dröjsmål informeras om 
saken genom att en rättelse eller komplette-
ring offentliggörs på samma sätt som erbju-
dandehandlingen. Motsvarande krav före-
skrivs i lagförslagets 4 kap. 14 § 1 mom. som 
gäller prospekt. 

12 §. Giltigheten av ett erbjudande. Det fö-
reslås att till paragrafens 1 mom. fogas en ny 
bestämmelse enligt vilken ett uppköpserbju-
dande inte får genomföras förrän det varit i 
kraft minst tre veckor. Bestämmelsen anslu-
ter sig till 16 § 3 mom. som begränsar rätten 
att återta ett godkännande av ett uppköpser-
bjudande i en situation där det förekommer 
ett konkurrerande uppköpserbjudande till en-
dast sådana situationer där transaktioner för 
att genomföra uppköpserbjudandet inte ännu 
har gjorts. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa att konkurrerande uppköpserbju-
danden alltid ska kunna lämnas åtminstone 
under de tre första veckorna efter ett upp-
köpserbjudande. Minimitiden tre veckor 
motsvarar minimitiden enligt den gällande 
lagen. 

Med genomförande av ett uppköpserbju-
dande avses rättshandlingar varmed ägande- 
och rösträtten för värdepapper som erbjudits 
till försäljning i enlighet med villkoren för ett 
uppköpserbjudande överförs till budgivaren. 
Godkännandeprocessen innebär att aktieäga-
ren lämnar sitt godkännande till budgivaren, 
vanligen via det kontoförande institut som 
förvaltar aktieägarens värdeandelskonto. Ef-
ter godkännandet noteras i enlighet med vill-
koren för uppköpserbjudandet avyttringsbe-
gränsningen gällande aktierna i fråga på den 
aktieägares värdeandelskonto som godkänt 
uppköpserbjudandet. Då budgivaren konsta-
terar att villkoren uppfyllts och beslutar ge-
nomföra erbjudandet genomförs transaktio-
nen vanligen på börsens handelsplattform, 
där budgivaren är köpare och de aktieägare 
som godkänt erbjudandet är säljare. Transak-
tionerna clearas och avvecklas normalt dag 
T+3, då äganderätten till aktierna övergår till 
budgivaren.  

Budgivaren får enligt förslaget inte vidta 
rättshandlingar varmed ägande- och röstsät-
ten för värdepapper som erbjudits till försälj-
ning i enlighet med villkoren för ett upp-
köpserbjudande överförs till budgivaren, för-
rän erbjudandet varit i kraft minst tre veckor. 
Förutom egentliga köp varmed äganderätten 
till värdepapper överförs till budgivaren för-
bjuder bestämmelsen också t.ex. sådana i 
villkoren för ett uppköpserbjudande ingående 
bemyndiganden som innebär att budgivaren 
får utöva rösträtt som har samband med de 
aktier som godkännandet avser. Syftet med 
förbudet är att säkerställa att budgivaren inte 
genom överföring av rösträtten de facto kan 
hindra konkurrerande uppköpserbjudanden 
eller frånta målbolaget möjligheten att vidta 
försvarsåtgärder med anledning av uppköps-
erbjudandet. Förbudet ska emellertid enligt 
förslaget inte gälla eventuella avtal som inte 
ingår i uppköpserbjudandet, såsom eventuel-
la av stora aktieägare före offentliggörandet 
av ett uppköpserbjudande erhållna, icke åter-
kallade förbindelser att godkänna ett upp-
köpserbjudande och att på bolagsstämman 
rösta för en sådan ändring av bolagsordning-
en som är en förutsättning t.ex. för att 
genomföra ett uppköpserbjudande.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar andra me-
ningen i den gällande lagens 6 kap. 5 § 1 
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mom., dock så att kravet på att information 
om att uppköpserbjudandets giltighetstid lö-
per ut ska offentliggöras minst två veckor på 
förhand. Detta gäller också erbjudanden som 
ska göras inom tidsfristen på tio veckor. En 
särskild orsak att förlänga giltighetstiden för 
ett uppköpserbjudande över tidsgränsen tio 
veckor är t.ex. att budgivaren redan har of-
fentliggjort sin avsikt att genomföra upp-
köpserbjudandet och har gjort transaktioner i 
detta syfte med de innehavare av målbolagets 
värdepapper som godkänt uppköpserbjudan-
det inom tidsfristen på tio veckor. Bestäm-
melsen innebär att budgivaren genom att för-
länga uppköpserbjudandet kan göra det lätta-
re framför allt för icke-professionella inve-
sterare att avstå från sina värdepapper efter 
att ha fått visshet om att uppköpserbjudandet 
genomförs.  

Paragrafens 3 mom. motsvarar, med vissa 
ändringar av teknisk natur, den gällande la-
gens 6 kap. 5 § 2 mom. Genom en språklig 
justering understryks det att bestämmelsen 
inte avser normgivning utan istället förvalt-
ningsbeslut. Bestämmelsen om begränsning 
gällande nya uppköpserbjudanden som före-
slås bli fogad till 1 mom. innebär dessutom 
att Finansinspektionens beslut om förläng-
ning av giltighetstiden för ett uppköpserbju-
dande förlängs så att det gäller också denna 
begränsning. 

13 §. Målbolagets yttrande om ett upp-
köpserbjudande. I denna paragraf föreslås 
ändringar av teknisk natur. Paragrafens 
1 mom. föreslås bli kompletterat med en för-
tydligande bestämmelse enligt vilken målbo-
lagets yttrande ska fogas till erbjudandehand-
lingen. Dessutom föreslås att bestämmelsen 
förtydligas så att målbolagets styrelse kan ge 
sitt yttrande redan på basis av ett utkast till 
erbjudandehandlingen, för att yttrandet ska 
kunna fogas till erbjudandehandlingen redan 
före Finansinspektionens godkännande. Ytt-
randet kan ges också på basis av utkastet, re-
dan innan den slutgiltiga erbjudandehand-
lingen har tillställts målbolagets styrelse i en-
lighet med 11 §. Detta förfarande förenklar 
erbjudandeprocessen i synnerhet när det är 
fråga om ett s.k. vänligt uppköpserbjudande, 
då erbjudandehandlingen inte behöver kom-
pletteras efteråt med ett yttrande av målbola-
gets styrelse. 

Det föreslås att till paragrafen dessutom 
fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket av yttran-
det också ska framgå om målbolaget har för-
bundit sig att följa rekommendationerna som 
avses i 28 § om förfaranden vid offentliga 
uppköpserbjudanden och, i annat fall, en mo-
tivering till varför inte. Bestämmelsen bygger 
på att budgivaren kan åläggas att berätta om 
målbolaget har förbundit sig att följa rekom-
mendationen, eftersom det också kan vara 
fråga om ett fientligt erbjudande. Av denna 
anledning ska målbolaget självt i styrelsens 
yttrande nämna om det följer rekommenda-
tionen.  

Till övriga delar motsvarar paragrafen den 
gällande lagens 6 kap. 6 §. 

14 §. Ärenden som ska avgöras av målbo-
lagets bolagsstämma. I denna nya paragraf 
föreskrivs om behörighetsfördelningen mel-
lan ett bolags olika organ. Bestämmelsen 
ökar aktieägarnas beslutanderätt. Enligt pa-
ragrafen ska målbolagets bolagsstämma fatta 
beslut om riktade emissioner samt om andra 
åtgärder och arrangemang som förhindrar el-
ler kan förhindra eller som avsevärt försvårar 
genomförandet av ett offentligt uppköpser-
bjudande eller av väsentliga villkor som har 
kommit till styrelsens kännedom. Det förut-
sätts att uppköpserbjudandet är offentliggjort 
eftersom skyldigheten att offentliggöra orsa-
ken till att inte sammankalla bolagsstämman 
är problematisk i en situation där uppköpser-
bjudandet inte ännu har offentliggjorts och 
informationen om erbjudandet utgör insider-
information. Av förutsättningen att erbjudan-
det ska ha offentliggjorts följer att paragrafen 
gäller endast seriösa uppköpserbjudanden 
som har kommit till målbolagets styrelses 
kännedom. Bolagsstämman behöver emeller-
tid inte sammankallas om det finns ett sär-
skilt vägande skäl och om det inte strider mot 
de allmänna principerna i 1 kap. i aktiebo-
lagslagen och artikel 3 i direktivet om upp-
köpserbjudanden att inte sammankalla den. 
Om målbolagets bolagsstämma inte sam-
mankallas ska styrelsen motivera detta och 
offentliggöra det särskilt vägande skälet. Det 
kan t.ex. vara fråga om att uppköpserbjudan-
det enligt styrelsens motiverade uppfattning 
inte är förenligt med aktieägarnas intressen, 
att det vederlag som erbjuds inte når upp till 
den rådande börskursen eller att uppköpser-
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bjudandet är uppenbart fientligt och avsett att 
störa målbolagets affärsverksamhet. Det kan 
också vara fråga om att det har uppställts så-
dana villkor för uppköpserbjudandet att det 
inte är ändamålsenligt att bolagsstämman be-
handlar det. Målbolagets styrelse är då skyl-
dig att handla enligt vad som i aktiebolagsla-
gens 1 kap. 5 § föreskrivs om syftet med bo-
lagets verksamhet och i 1 kap. 8 § om skyl-
digheten att omsorgsfullt främja bolagets in-
tressen. Båda bestämmelserna understryker 
bolagets samtliga aktieägares gemensamma 
intressen. 

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs på ett mera bindande och exaktare sätt 
artikel 9 punkterna 2—4 i direktivet om upp-
köpserbjudanden. Bakgrunden till bestäm-
melsen beskrivs utförligare i bilaga 2 till 
promemorian ”Keskuskauppakamarin yritys-
kauppalautakunnan tulevaisuus ja sen vaihto-
ehdot” (Centralhandelskammarens nämnd för 
företagsförvärv – framtid och alternativ) av 
arbetsgruppen för totalrevision värdepap-
persmarknadslagstiftningen. 

Det har visat sig vara skäl att komplettera 
genomförandet av artikel 9 i direktivet om 
uppköpserbjudanden som gäller målbolagets 
lednings verksamhet och försvarsåtgärder i 
samband med offentliga uppköpserbjudanden 
(post-bid defences). I den gällande lagen har 
genomförts endast artikel 9.5 som gäller 
målbolagets styrelses yttrande. Avsikten är 
dock inte att genomföra artikel 9 i övriga av-
seenden (som man gjort t.ex. i Sverige) efter-
som ordalydelsen i direktivet om uppköpser-
bjudanden är problematisk när det gäller 
skyldigheten att sammankalla målbolagets 
bolagsstämma. Däremot räcker det att en av 
målbolagets styrelse motiverad och offent-
liggjord särskild orsak att inte sammankalla 
bolagsstämman inte strider mot de allmänna 
principerna i aktiebolagslagens 1 kap. och i 
artikel 3 i direktivet om uppköpserbjudanden. 
Paragrafen anger sålunda tydligt att målbola-
gets styrelse inte har fri prövningsrätt när det 
gäller att sammankalla bolagsstämman och 
paragrafen kompletterar sålunda aktiebolags-
lagens bestämmelser om målbolagets för-
svarsåtgärder. Detta är också förenligt med 
målsättningarna för totalrevideringen av ak-
tiebolagslagen. I det sammanhanget avlägs-
nades de värdepappersmarknadsrättsliga be-

stämmelserna ur aktiebolagslagen. Förslaget 
bygger sålunda på aktiebolagslagens be-
stämmelser och på allmänna principer. 

Finland har meddelat kommissionen att ar-
tikel 9 i direktivet om uppköpserbjudanden 
har genomförts nationellt (opt-in) genom lag-
stadgad självreglering. Detta sätt att genom-
föra artikeln har dock av flera orsaker visat 
sig vara bristfälligt, bl.a. på grund av avsak-
naden av myndighetsövervakning av att ak-
tiebolagslagens bestämmelser och principer 
iakttas samt på grund av att dessa eventuellt 
är otillräckliga i sakligt hänseende. Av dessa 
orsaker räcker det inte längre att hänvisa till 
självregleringen samt till aktiebolagslagens 
bestämmelser och allmänna principer. För-
slaget innebär också att kommissionen inte 
längre ska underrättas och att i lagen inte tas 
någon bestämmelse om Centralhandelskam-
marens nämnd för företagsförvärv. I och med 
att bestämmelsen om nämnden för företags-
förvärv faller bort måste också genomföran-
det av artikel 9 kompletteras. Den gällande 
bestämmelsen om nämnden i 6 kap. 17 § är 
baserad på artiklarna 9, 11 och 12 i direktivet 
om uppköpserbjudanden som genomförs ge-
nom lagstadgad självreglering. Det är inte i 
alla avseenden möjligt att göra skillnad mel-
lan den lagstadgade självregleringen och det 
nationella genomförandet av direktivet om 
uppköpserbjudanden.  

Eftersom nämnden för företagsförvärv inte 
i praktiken har uppnått motsvarande ställning 
som förebilderna i Storbritannien och Sveri-
ge, har självregleringen inte förverkligats i 
alla avseenden. Om nämnden däremot i 
marknadspraxis skulle ha uppnått en starkare 
ställning och bedrivit genuin beslutsverk-
samhet, skulle vi fortfarande kunna påstå för 
kommissionen att artikel 9 i direktivet om 
uppköpserbjudanden delvis genomförts ge-
nom lagstadgad självreglering.  

Ett annat problem är den bristfälliga över-
vakningen. Efterlevnaden av aktiebolagsla-
gen övervakas av bolagens aktieägare, revi-
sorer och borgenärer samt av medierna. Fi-
nansinspektionen är inte behörig att övervaka 
efterlevnaden av aktiebolagslagens bestäm-
melser och allmänna principer. Artikel 4.1 i 
direktivet om uppköpserbjudanden förutsät-
ter emellertid att det utses en behörig myn-
dighet för att övervaka efterlevnaden av be-
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stämmelserna. Inte heller nämnden för före-
tagsförvärv som har nämnts som den andra 
behöriga myndigheten är behörig att överva-
ka efterlevnaden av aktiebolagslagen. 

För det tredje är det problematiskt att arti-
kel 9 i direktivet om uppköpserbjudanden 
eventuellt kan kringgås trots aktiebolagsla-
gen, eftersom artikeln framför allt gäller ord-
nande av emissioner. Undantaget från aktie-
bolagslagens 9 kap. 3 § om aktieägares före-
trädesrätt till aktier, dvs. aktiebolagslagens 9 
kap. 4 § som av vägande ekonomiska skäl 
tillåter riktade emissioner, täcker inte alla 
tänkbara försvarssituationer (poison pill, sale 
of crown jewels). Trots att kravet på vägande 
ekonomiska skäl understryker den med tanke 
på tillämpningen av lagen centrala likställig-
hetsprincipen som föreskrivs i aktiebolagsla-
gens 1 kap. 7 §, när det är fråga om avvikelse 
från aktieägares företrädesrätt, är aktiebo-
lagslagens bestämmelser om riktade emissio-
ner relativt knapphändiga. Målbolaget kan 
sålunda försvara sig mot uppköpserbjudan-
den genom åtgärder som endast delvis behö-
ver behandlas av bolagsstämman, i enlighet 
med artikel 9 punkterna 2—4 i direktivet om 
uppköpserbjudanden som understryker aktie-
ägarnas beslutanderätt.  

Sådana ändringar i de ekonomiska eller 
administrativa rättigheter som ett bolags ak-
tier medför samt sådana ändringar i aktie- el-
ler kapitalstrukturen som påverkar aktiernas 
värde eller antal kräver i praktiken alltid bo-
lagsstämmans beslut eller styrelsens bemyn-
digande i enlighet med aktiebolagslagens 
specialbestämmelser. Beslut om riktade 
emissioner, riktade förvärv av egna aktier 
och ändring av bolagsordningen måste fattas 
av bolagsstämman med kvalificerad majori-
tet. Åtgärder och arrangemang av det slag 
som avses i paragrafen kan utöver riktade 
emissioner vara bl.a. ändring av bolagsord-
ningen, utdelning av tillgångar, konvertering 
av aktier till andra slag av värdepapper samt 
betydande affärstransaktioner. Att ett upp-
köpserbjudande offentliggörs hindrar dock 
inte i sig målbolagets styrelse från att vidta 
företags- eller andra motsvarande regleringar 
eller från att fortsätta planeringen och verk-
ställigheten av redan pågående regleringar, 
om detta är förenligt med bolagets och dess 
aktieägares intressen. Enligt aktiebolagslagen 

är styrelsen skyldig att alltid och även i sam-
band med uppköpserbjudanden främja bola-
gets och dess samtliga aktieägares intressen i 
enlighet med likställighets- och omsorgsplik-
ten. Likställighetsprincipen hindrar missbruk 
av bestämmande inflytande och förbjuder al-
la slags orättmätiga ekonomiska förmåner 
t.ex. till majoritetsägare på minoritetsägares 
bekostnad.  

Syftet med paragrafen är således inte att i 
ett alltför tidigt skede avveckla oavslutade 
projekt och inte heller att förhindra t.ex. stra-
tegisk divestering. Hur effektivt målbolaget 
är från budgivarens synpunkt kan beräknas 
t.ex. genom delning av bolagets vinstposter 
och annat utdelningsbart fritt eget kapital, 
genom inlösen av egna aktier eller genom 
sänkning av teckningspriser eller eventuella 
nominella värden. Enligt aktiebolagslagens 
13 kap. är en förutsättning för utdelning av 
tillgångar att bolagsstämman fattat beslut om 
saken eller att styrelsen bemyndigas att be-
sluta om utdelning, oberoende av i vilken 
form utdelningen ska ske. Bolagets styrelse 
är i princip behörig att sälja betydande funk-
tioner om inte något annat föreskrivs i bo-
lagsordningen. Avyttring av lönsamma funk-
tioner sänker å andra sidan värdet på bolagets 
aktier på lång sikt. Bolagsstämman, styrel-
sen, verkställande direktören eller förvalt-
ningsrådet får inte fatta beslut eller vidta 
andra åtgärder som är ägnade att ge aktieäga-
re eller andra otillbörliga fördelar på bolagets 
eller andra aktieägares bekostnad. Åtgärder 
som strider mot likställighetsprincipen kan 
vidtas endast med samtliga aktieägares sam-
tycke. Åtgärder som strider mot likställig-
hetsprincipen är förbjudna och ogiltiga.  

Försäljning av betydande affärsverksamhet 
förutsätter i praktiken aktieägarnas samtycke 
för att bolagets ledning ska kunna undvika 
ersättningsansvar. Om aktieägarna är eniga 
kan de dessutom i enskilda fall fatta beslut i 
ärenden som hör till styrelsens eller verkstäl-
lande direktörens allmänna behörighet. Ock-
så enligt rekommendationerna om förfaran-
dena vid offentliga uppköpserbjudanden kan 
beslut vilkas syfte är att förhindra genomfö-
rande av erbjudanden strida mot likställig-
hetsprincipen. Aktieägare kan väcka talan 
mot bolagsstämman men inte mot styrelsen, 
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vilket också understryker styrelsens skyldig-
het att agera omsorgsfullt. 

I aktiebolagslagens 6 kap. 7 § föreskrivs att 
styrelsen kan föra ett ärende som enligt ak-
tiebolagslagens 6 kap. 2 § hör till dess all-
männa behörighet till bolagsstämman för av-
görande. Undantag som begränsar styrelsens 
allmänna behörighet i synnerhet när det gäll-
er företagsregleringar finns både i själva ak-
tiebolagslagen och i försäkringsbolagslagen 
(521/2008). I bestämmelserna och fusion och 
delning i aktiebolagslagens 16 kap. 9 § och 
17 kap. 9 § och likaså i bestämmelserna om 
överlåtelse av försäkringsbestånd i försäk-
ringsbolagslagens 21 kap. 8 § föreskrivs 
dessutom om två tredjedelars kvalificerad 
majoritet. Överlåtelse försäkringsbeståndet, 
som i praktiken har använts i stället för fu-
sion, kan i likhet med offentligt uppköpser-
bjudande jämställas med försäljning av ett 
bolags affärsverksamhet och med motsva-
rande betydande företagsregleringar. I rätts-
praxis har ett styrelsebeslut om försäljning av 
en betydande del av verksamheten ansetts 
ogiltigt, om beslutet inte har fattats i syfte att 
främja bolagets affärsverksamhet (HD 1960 
II 139). Bolagsstämmans behörighet och dess 
förhållande till styrelsens allmänna behörig-
het förutsätter dock att det uttryckligen före-
skrivs om styrelsens skyldighet att hänskjuta 
ärenden som gäller offentliga uppköpsären-
den till bolagsstämman för avgörande. 

Eftersom en förutsättning är att uppköpser-
bjudandet har kommit till målbolaget styrel-
ses kännedom innebär skyldigheten att sam-
mankalla bolagsstämman att det inte är möj-
ligt att på förhand inhämta bolagsstämmans 
emissionsbemyndigande som förberedelse 
inför uppköpserbjudandet. Sålunda kan sty-
relsen inte heller i en situation där bolags-
stämman redan har gett ett emissionsbemyn-
digande t.ex. utnyttja bemyndigandet för av-
vikelse från aktieägarnas teckningsrätt ge-
nom att ordna en snabb anbudsförsäljning. 
Däremot är det möjligt att i efterskott inhäm-
ta bolagsstämmans samtycke om anbudsför-
säljningen har varit ett villkor för bolagets 
senare emissionsbeslut (conditional place-
ment). Som ett vägande ekonomiskt skäl kan 
emellertid inte betraktas en avsikt att hindra 
förändringar i ägarförhållandena till följd av 
aktieköp eller att trygga en viss aktieägares 

majoritetsställning (RP 109/2005 rd). En rik-
tad emission kan inte anses vara förenlig med 
bolagets intressen dels när det gäller s.k. ce-
mentering av ägarförhållandena och dels inte 
heller när det uppenbara syftet med emissio-
nen är att hålla kvar den faktiska bestäm-
manderätten i bolaget hos en viss grupp av 
aktieägare, då rösträttsfördelningen i bolaget 
väsentligen har förändrats till följd av trans-
aktioner med bolagets aktier, med optionsin-
strument eller konvertibla skuldebrev (RP 
11/1992 rd). Däremot kan anbudsförsäljning 
och andra sådana kostnadseffektiva metoder 
att skaffa finansiering i eget kapital för att 
bredda ägarunderlaget som är snabbare än 
sedvanlig medelsanskaffning, anses vara ett 
vägande ekonomiskt skäl. Det måste alltid 
bedömas från fall till fall om en riktad emis-
sion bedömd som en helhet är förenlig med 
aktieägarnas gemensamma intressen. Utöver 
aktiebolagslagens 1 kap. finns det också an-
nan bolagsrättslig reglering, såsom aktiebo-
lagslagens 9 kap. om emissioner, som är be-
tydelsefull i sådana situationer som avses i 
paragrafen. 

Trots att de nämnda motiveringarna till ak-
tiebolagslagen (och dessutom RP 89/1996 rd) 
om ledningens allmänna skyldigheter samt 
de uttryckliga bestämmelserna om riktade 
emissioner skulle anses räcka som genomfö-
rande av direktivet om uppköpserbjudanden, 
uppfyller bestämmelserna om riktade emis-
sioner inte det i artikel 4 i direktivet om upp-
köpserbjudanden angivna kravet på en behö-
rig myndighet, eftersom ingen myndighet på 
det sätt som förutsätts i direktivet om upp-
köpserbjudanden övervakar efterlevnaden av 
aktiebolagslagens bestämmelser och motiver-
ingen till den. Inte heller de allmänna dom-
stolarnas övervakning uppfyller direktivets 
krav på en behörig myndighet eftersom deras 
övervakning sker i efterskott med bristfälliga 
befogenheter. 

15 §. Villkor för uppköpserbjudande. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs om villkoren för 
uppköpserbjudanden. En frivillig budgivare 
kan uppställa villkor för genomförande av ett 
uppköpserbjudande. Ett obligatoriskt upp-
köpserbjudande kan för sin del vara villkor-
ligt endast när det gäller att utverka de myn-
dighetsbeslut som behövs. Enligt förslaget 
ska budgivaren alltid utan obefogat dröjsmål 
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offentliggöra information om att villkoren för 
ett uppköpserbjudande är uppfyllda. Denna 
skyldighet att offentliggöra information upp-
kommer då samtliga villkor för genomföran-
de av uppköpserbjudandet är uppfyllda. Bud-
givaren kan emellertid särskilt offentliggöra 
också information om att enskilda villkor 
som är väsentliga för genomförande av ett 
erbjudande är uppfyllda. Eftersom budgiva-
ren ofta i villkoren för uppköpserbjudandet 
förbehåller sig rätten att inte åberopa vissa 
villkor för genomförande av uppköpserbju-
dandet, ska budgivaren också obefogat 
dröjsmål offentliggöra informationen om 
denne avstår från att kräva att villkoren ska 
uppfyllas.  

I paragrafens 2 och 3 mom. föreskrivs lik-
som i den gällande lagens 6 kap. 7 § om änd-
ring av villkoren för ett uppköpserbjudande. 

16 §. Bindande godkännande av uppköps-
erbjudande. I denna paragraf föreskrivs om 
den bindande verkan som är förenad med 
godkännandet av ett uppköpserbjudande. 
Budgivaren förbehåller sig i praktiken ofta en 
omfattande rätt att avstå från eller ändra vill-
kor som budgivaren ställt för genomförandet 
av ett uppköpserbjudande. Budgivaren försö-
ker då försäkra sig om en så stor rörelsemar-
ginal som möjligt, för den händelse att för-
hållandena eventuellt förändras efter att upp-
köpserbjudandet offentliggjorts. För att vill-
koren för uppköpserbjudandet ska vara rim-
liga också från deras synpunkt som innehar 
målbolagets värdepapper som är föremål för 
uppköpserbjudandet är det nödvändigt att i 
lagen uttryckligen föreskriva om innehavar-
nas rätt att återkalla sitt godkännande. I para-
grafens 1 mom. föreskrivs att innehavare av 
målbolagets värdepapper kan återta sitt god-
kännande så länge uppköpserbjudandet är i 
kraft, till dess att budgivaren har offentlig-
gjort att alla erbjudandevillkor är uppfyllda 
eller att den har avstått från att kräva att vill-
koren uppfylls. I fråga om andra uppköpser-
bjudanden uppkommer enligt 2 mom. rätt att 
återta ett godkännande så länge uppköpser-
bjudandet är i kraft, om det har varit i kraft 
över tio veckor och om transaktioner inte än-
nu har gjorts i syfte att genomföra det. I pa-
ragrafens 3 mom. föreskrivs i fråga om rätten 
att återta godkännandet i en situation där det 
finns konkurrerande uppköpserbjudanden att 

rätten att återta godkännandet gäller till dess 
att transaktioner har gjorts i syfte att genom-
föra det första erbjudandet. Denna bestäm-
melse säkerställer, tillsammans med tredje 
meningen i 11 § 2 mom. och andra meningen 
i 12 § 1 mom. att ett konkurrerande uppköps-
erbjudande alltid kan göras inom fyra veckor 
från det att uppköpserbjudandet har offent-
liggjorts. 

17 §. Konkurrerande erbjudande. Paragra-
fens 1 och 2 mom. motsvarar, med undantag 
för vissa ändringar av teknisk natur, den gäl-
lande lagens 6 kap. 8 § 1 och 3 mom. I 10 § 
föreskrivs om förfarandet när information of-
fentliggörs. I lagen föreslås inte längre någon 
bestämmelse som motsvarar den gällande la-
gens 6 kap. 8 § 2 mom. Den bestämmelsen 
ersätts med 6 § 3 mom. om bindande god-
kännande av uppköpserbjudande.  

Enligt paragrafens 3 mom. kan Finansin-
spektionen på målbolagets ansökan, för er-
bjudare av konkurrerande uppköpserbjudan-
den sätta ut en tidsfrist efter vilken erbjudan-
devillkoren inte längre får ändras. Bestäm-
melsen gör det möjligt att ingripa i situatio-
ner där målbolagets affärsverksamhet under 
en längre tid störs av konkurrerande upp-
köpserbjudanden. En tidsfrist kan sättas ut i 
det fall att de konkurrerande uppköpserbju-
dandena är ägnade att under en oskäligt lång 
tid försvåra målbolagets affärsverksamhet. 
Finansinspektionen ska i enlighet med för-
valtningslagen innan den sätter ut en tidsfrist 
ge dem som lämnat konkurrerande uppköps-
erbjudanden tillfälle att bli hörda. I bestäm-
melsen är det sålunda inte fråga om norm-
givning utan om ett förvaltningsbeslut.  

18 §. Resultatet av uppköpserbjudande. I 
denna paragraf föreslås ändringar av teknisk 
natur på grund av att det föreskrivs i 10 § om 
förfarandet vid offentliggörande av informa-
tion. Till övriga delar motsvarar paragrafen 
den gällande lagens 6 kap. 9 §.  
 
 
Skyldighet att lämna erbjudande 
 

19 §. Obligatoriskt uppköpserbjudande. I 
denna paragraf föreskrivs om huvudregeln 
när det gäller skyldigheten att lämna erbju-
dande. Paragrafen motsvarar i sak den gäl-
lande lagens 6 kap. 10 § 1 mom. 
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20 §. Beräkning av röstandel. I denna pa-
ragraf föreskrivs om beräkning av röstande-
lar som medför skyldighet att lämna erbju-
dande. I paragrafens 1 mom. föreskrivs vilka 
aktier som ska beaktas i aktieägarens röstan-
del. Momentets 1—3 punkt motsvarar, med 
beaktande av den definition av personer som 
agerar i samråd som ingår i 5 §, den gällande 
lagens 6 kap. 10 § 2 mom. Momentets 4 
punkt är ny. Enligt den ska till en aktieägares 
röstandel hänföras aktier vilkas rösträtt aktie-
ägaren enligt avtal eller något annat arran-
gemang har rätt att utnyttja eller styra. Ett 
sådant arrangemang kan ha samband med 
agerande i samråd eller påminna om sådan 
verksamhet, vilket innebär att styrningen inte 
nödvändigtvis förutsätter rätt att bestämma 
om rösträtten. Bestämmelsen kompletteras av 
kapitlets 31 § om behörighet att utfärda före-
skrifter om grunderna för sådana avtal eller 
andra arrangemang som avses i 20 § 1 mom. 
4 punkten. 

Bestämmelsen är tillämplig på alla slag av 
arrangemang där en aktieägare eller en per-
son som kan jämställas med en aktieägare de 
facto kontrollerar röster i anslutning till akti-
er som är föremål för ett avtal eller arrange-
mang. En sådan situation kan uppkomma 
t.ex. då en investerare har förbundit sig att 
förvärva aktier med ett terminavtal. Den som 
är motpart i terminavtalet förvärvar själv ak-
tierna i syfte att uppfylla sin skyldighet att 
leverera aktierna på utsatt dag och skydda sig 
mot ekonomiska risker. Eftersom det är den 
investerare som ingått ett terminavtal som 
har ekonomiskt intresse av de aktier som är 
underliggande tillgångar i ett derivatinstru-
ment, kan denne ha ett intresse att också ut-
öva den rösträtt som är förenad med aktierna. 
Bestämmelsen förutsätter inte att aktierna 
överlämnas till investeraren efter att derivat-
avtalet har gått ut. Det har en avgörande be-
tydelse om investeraren de facto styr utövan-
det av den rösträtt som på basis av ett avtal 
eller något annat arrangemang de facto är fö-
renad med aktierna. Det har bl.a. i Tyskland 
och Italien förekommit fall där derivatavtal 
har ingåtts i syfte att kringgå bestämmelserna 
om skyldigheten att lämna uppköpserbjudan-
de. Användningen av derivatavtal gör å andra 
sidan marknaden effektivare och det är 
främst Finansinspektionen som i praktiken 

bestämmer tillämpningsområdet för bestäm-
melsen som gör det möjligt att använda så-
dana avtal. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar, med 
vissa ändringar av teknisk natur, den gällan-
de lagens 6 kap. 10 § 3 och 4 mom. 

21 §. Undantag från skyldigheten att lämna 
obligatoriskt uppköpserbjudande. I denna pa-
ragraf föreskrivs om undantag som direkt 
med stöd av lag begränsar tillämpningsområ-
det för skyldigheten att lämna uppköpserbju-
dande. Paragrafens 1—3 mom. motsvarar, 
med vissa ändringar av teknisk natur, den 
gällande lagens 6 kap. 10 § 5—7 mom. Para-
grafens 4 och 5 mom. är nya. Enligt paragra-
fens 4 mom. förorsakar enbart den omstän-
digheten att de som i samråd lämnar ett fri-
villigt offentligt uppköpserbjudande inte nå-
gon skyldighet att lämna ett erbjudande, om 
personerna i fråga handlar i samråd enbart 
för att lämna ett offentligt uppköpserbjudan-
de. Avsikten med bestämmelsen är att möj-
liggöra frivilliga uppköpserbjudanden där 
budgivarna är flera personer som tillsam-
mans äger över tre tiondelar (30 %) av mål-
bolagets röster. Eftersom budgivarna som 
deltagare i ett sådant konsortium eftersträvar 
bestämmanderätt i målbolaget, anses de med 
stöd av 5 § vara personer som agerar i sam-
råd. För genomförande av ett obligatoriskt 
uppköpserbjudande kan enligt 15 § 1 mom. 
inte ställas andra villkor än att nödvändiga 
myndighetsbeslut ska inhämtas. Eftersom öv-
riga aktieägare skyddas genom ett frivilligt 
uppköpserbjudande och agerandet i samråd 
inskränker sig till att lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande, är det inte nödvändigt 
att skydda målbolagets övriga aktieägare ge-
nom att begränsa möjligheterna att uppställa 
villkor för genomförande av uppköpserbju-
dandet. Också direktivet om uppköpserbju-
danden tillåter undantag eftersom det förut-
sätter att skyldighet att lämna ett erbjudande 
uppkommer först efter att de i samråd age-
rande personer som innehar en röstandel som 
överstiger gränsen för skyldigheten att lämna 
ett erbjudande förvärvar ytterligare aktier på 
något annat sätt än genom ett offentligt upp-
köpserbjudande. 

Enligt paragrafens 5 mom. tillåts som ett al-
ternativ till ett obligatoriskt uppköpserbju-
dande att den som är skyldig att lämna erbju-
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dande eller någon som agerar i samråd med 
denne inom en månad efter att skyldigheten 
att lämna erbjudande uppkommit avstår från 
den röstandel som överskrider gränsen för 
skyldigheten. En förutsättning för att slippa 
skyldigheten är då att den som är skyldig att 
lämna erbjudande och de personer som age-
rar i samråd med denne inte i syfte att slippa 
sin skyldighet under denna tid får utnyttja sin 
rösträtt i bolaget och att den som är skyldig 
att lämna erbjudande utan dröjsmål tillkän-
nager sin avsikt att avstå från den röstandel 
som överskrider gränsen för skyldigheten att 
lämna erbjudande. Tillämpningen av undan-
taget innebär ett förbud mot utnyttjande av 
all rösträtt i målbolaget till dess att den per-
sons röstandel som är skyldig att lämna er-
bjudande har sjunkit under gränsen. Avsikten 
är att förhindra eventuella missbruk i situa-
tioner där den röstandel som överskrider 
gränsen är så stor att den som är skyldig att 
lämna erbjudande de facto kan utöva be-
stämmande inflytande på bolagsstämman re-
dan med en röstandel på endast tre tiondelar 
(30 %). Den som är skyldig att lämna erbju-
dande ska dessutom i samband med offent-
liggörandet av uppgiften om att skyldigheten 
uppkommit, utan dröjsmål tillkännage sin av-
sikt att avstå från den röstandel som övers-
krider gränsen för skyldigheten att lämna er-
bjudande. Informationen om att röstandelen 
sjunkit under gränsen ska offentliggöras 
omedelbart. 

Utöver de undantag som enligt paragrafen 
begränsar tillämpningsområdet för skyldig-
heten att lämna erbjudande föreskrivs i 27 § 
mera exakt än i den gällande lagens 6 kap. 15 
§ om Finansinspektionens möjlighet att be-
vilja undantag från skyldigheten. 

22 §. Förfarandet vid obligatoriskt upp-
köpserbjudande. I paragrafen föreslås änd-
ringar av teknisk natur av den anledningen 
att det i 10 § föreskrivs om förfarandet vid 
offentliggörande av information. Till övriga 
delar motsvarar paragrafen den gällande la-
gens 6 kap. 14 §.  
 
Prissättning av erbjudande 
 

23 §. Vederlag vid obligatoriskt uppköps-
erbjudande. I denna paragraf föreslås änd-
ringar av teknisk natur. Till övriga delar mot-

svarar paragrafen den gällande lagens 6 kap. 
11 §. I EFTA-domstolens avgörande 
10.12.2010 (Case E-1/10 Periscopus AS and 
Oslo Børs ASA and Erik Must AS) anses det 
att artikel 5.4 i direktivet om uppköpserbju-
danden, dvs. artikeln om skäligt pris, inte 
föranleder något behov av att ändra re-
gleringen. 

24 §. Vederlag vid frivilligt uppköpserbju-
dande. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 
kompletteras i enlighet med motiveringen 
(RP 6/2006 rd) till den gällande lagens 6 kap. 
12 § 2 mom. i fråga om att fritt prissätta fri-
villiga uppköpserbjudanden som avser alla 
värdepapper i eget kapital. I vissa situationer 
kan kravet på opartiskt bemötande förutsätta 
att vederlag av ett visst slag erbjuds, såsom 
då vissa aktieägare erbjuds byte av aktier. I 
paragrafens 1 mom. föreslås en ny andra me-
ning om kravet på opartiskt bemötande enligt 
7 §. Dessutom föreslås i paragrafen ändringar 
av teknisk natur. Till övriga delar motsvarar 
paragrafen den gällande lagens 6 kap. 12 §. 

25 §. Förvärv under och efter erbjudande-
tiden. I denna paragraf föreslås ändringar av 
teknisk natur. Till övriga delar motsvarar pa-
ragrafen huvudsakligen den gällande lagens 
6 kap. 13 §. Det föreslås emellertid att para-
grafens 4 mom. preciseras med en bestäm-
melse enligt vilken den höjning som avses i 1 
mom. i samband med betalningen av veder-
lag eller, om vederlag redan betalts, omedel-
bart  ska riktas till de värdepappersinnehava-
re som godkänt uppköpserbjudandet. Höj-
ningsskyldigheten gäller värdepappersför-
värv som ska göras före utgången av erbju-
dandetiden och som genomförs genom att er-
bjudandevillkoren ändras så att de motsvarar 
förvärv som gjorts på bättre villkor. Höjning-
en ska betalas till värdepappersinnehavare 
som godkänt uppköpserbjudandet i form av 
det vederlag som i praktiken höjts i samband 
med att erbjudandet genomförs. Någon sepa-
rat förhöjning ska inte betalas så som i en si-
tuation där det är fråga om kompensations-
skyldighet. 
 
Beviljande av undantag 
 

26 §. Beviljande av undantag. I denna pa-
ragraf föreslås ändringar som begränsar Fi-
nansinspektionens prövningsrätt. Till övriga 
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delar motsvarar paragrafen den gällande la-
gens 6 kap. 15 §. Enligt paragrafens 1 mom. 
kan Finansinspektionen av särskilda skäl på 
ansökan bevilja undantag från skyldigheten 
att lämna erbjudande och från andra skyldig-
heter som föreskrivs i 11 kap., under förut-
sättning att undantaget inte strider mot de all-
männa bestämmelserna i 1 kap. 2—4 § och 
inte heller mot 7 och 8 § i 11 kap. eller mot 
de allmänna principerna i artikel 3 i direkti-
vet om uppköpserbjudanden. Förutsättning-
arna för beviljande av undantag från bl.a. 
skyldigheten att lämna erbjudande preciseras 
sålunda genom begränsning av Finansinspek-
tionens prövningsrätt. 

De viktigaste undantagen gäller skyldighe-
ten att lämna erbjudande enligt 20 § samt in-
nehållet i erbjudandehandlingar enligt vad 
som föreskrivs i 11 § och i finansministeriets 
förordning enligt 27 §. Sådana särskilda skäl 
som avses i paragrafen är bl.a. rösträttsöver-
föring inom en och samma krets som har be-
stämmande inflytande, generationsväxling 
och överskridning av gränsen för skyldighe-
ten att lämna erbjudande med anledning av 
en teckningsgaranti som ställts för att säker-
ställa teckningsrätten i en situation där övriga 
aktieägare inte utnyttjar sin teckningsrätt. 

Under de fem och ett halvt år som den gäl-
lande lagens 6 kap. 15 § varit i kraft har Fi-
nansinspektionen beviljat sammanlagt 20 så-
dana undantag. Undantagen är sålunda unge-
fär lika många som de egentliga uppköpser-
bjudandena. Det är sålunda viktigt att undan-
tag alltid beviljas på basis av en helhetspröv-
ning och med beaktande av aktieägarnas, i 
synnerhet minoritetsägarnas ställning, till-
gång till information och påverkningsmöjlig-
heter, kravet på opartiskt bemötande och de 
allmänna principer som föreskrivs i artikel 3 
i direktivet om uppköpserbjudande. 

Sådana särskilda skäl för beviljande av un-
dantag från skyldigheten att lämna erbjudan-
de som avses i paragrafen kan åtminstone va-
ra rösträttsöverföring inom en och samma 
krets som har bestämmande inflytande, gene-
rationsväxling och överskridning av gränsen 
för skyldigheten att lämna ett erbjudande 
med anledning av en teckningsgaranti i syfte 
att genomföra en teckningsrättsemission i en 
situation där övriga aktieägare inte utnyttjar 
sig teckningsrätt. Ett särskilt skäl kan också 

vara att gränsen för skyldigheten att lämna 
erbjudande överskrids i ett arrangemang vars 
syfte är att trygga målbolagets fortsatta verk-
samhet då det råkat i ekonomiska svårighe-
ter, eller i samband med en företagsreglering 
vars syfte inte är att få bestämmande eller be-
tydande inflytande i målbolaget. Också den 
omständigheten att aktieägare som inte är be-
roende av ett arrangemang som överskrider 
gränsen för skyldigheten att lämna erbjudan-
de har fått tillräcklig information om arran-
gemanget före bolagsstämman och vid bo-
lagsstämman har understött arrangemanget, 
kan vara ett särskilt skäl att bevilja undantag 
från skyldigheten att lämna erbjudande.  

I samband med att den gällande lagen stif-
tades konstateras riksdagens ekonomiutskott 
att undantag från anbudsskyldigheten bör be-
viljas bl.a. vid generationsskifte och i situa-
tioner där det bestämmande inflytandet de 
facto inte övergår eller övergår till en all-
männyttig sammanslutning (EkUB 6/2006 rd 
- RP 6/2006 rd). Undantag från anbudsskyl-
digheten bör kunna göras om 1) det bestäm-
mande inflytandet övergår antingen genom 
förvärv enligt 1 kap. 1 § i ärvdabalken 
(40/1965) eller på något annat sätt till en per-
son som avses i ärvdabalkens 2 kap. om 
skyldemäns arvsrätt (generationsskifte), 2) 
det bestämmande inflytandet i själva verket 
inte övergår, exempelvis då alla eller en del 
av de aktier som ger bestämmande inflytande 
förs över på en sammanslutning där överlåta-
ren har bestämmande inflytande eller 3) den 
ägarandel som ger upphov till skyldighet att 
ge ett köpeanbud förs över på en allmännyt-
tig stiftelse, och mottagarens röstetal inte 
överskrider 50 % av det röstetal som bolagets 
samtliga aktier medför. Generationsskiften är 
ofta synnerligen utdragna processer och hel-
heter som i många avseenden påverkar ägar-
nas ställning. Med alla sina olika skeden kan 
de pågå i över 20 år och involvera testamen-
ten, donationer, förskottsarv, utnyttjande av 
bolagsstrukturer och andra åtgärder. Att 
trygga verksamhets- och ägarförutsättningar-
na för börsnoterade familje- och släktföretag 
i generationsskiftessituationer är viktigt för 
att ett ägande med ansikte ska vara möjligt 
och för att nya familje- och släktföretag ska 
kunna börsnoteras. Bestämmelsen ger emel-
lertid Finansinspektionen prövningsrätt när 
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det gäller beviljande av undantag, t.ex. i så-
dana situationer där sökanden inte har kunnat 
påvisa att de förutsättningar som riksdagens 
ekonomiutskott räknat upp blir uppfyllda. 
Bestämmelsen kompletteras av lagförslagets 
31 § där det föreskrivs om behörighet att ut-
färda föreskrifter om grunderna för beviljan-
de av undantag enligt 26 §.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förut-
sättningarna för beviljande av undantag då 
målbolaget har sitt bolagsrättsliga säte i en 
annan stat än Finland. Finansinspektionen 
kan bevilja undantag från tillämpningen av 
bestämmelserna i 11 kap. om målbolaget har 
sitt bolagsrättsliga säte i en annan behörig 
EES-stat än Finland. Undantag kan också 
beviljas om ställningen för innehavarna av 
målbolagets värdepapper skyddas enligt be-
stämmelser som tillämpas i någon annan stat 
och som motsvarar bestämmelserna i detta 
kapitel. 
 
Särskilda bestämmelser 
 

27 §. Offentligt uppköpserbjudande på en 
multilateral handelsplattform. Till denna pa-
ragraf överförs den gällande lagens 3 a kap. 
14 § med vissa tekniska ändringar i paragraf-
texten och dess motivering. Enligt paragrafen 
ska vid multilateral handel tillämpas i princip 
samma bestämmelser som i samband med of-
fentliga uppköpserbjudanden. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om kravet 
på opartiskt bemötande, på motsvarande sätt 
som i fråga om offentliga uppköpserbjudan-
den på en reglerad marknad. Den som offent-
ligt erbjuder sig att köpa aktier som på ansö-
kan av emittenten har tagits upp till handel på 
en multilateral handelsplattform får inte sär-
behandla innehavarna av de värdepapper som 
erbjudandet avser. Innehållsmässigt motsva-
rar momentet 7 §. Den föreslagna paragrafen 
ska tillämpas då de aktier som uppköpserbju-
dandet avser eller de värdepapper som berät-
tigar till aktier är föremål för handel endast 
på en multilateral handelsplattform.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att för 
budgivaren gäller en allmän skyldighet att in-
formera om erbjudandet. Till åtskillnad från 
11 kap. som endast gäller aktier som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad, fö-
rutsätts budgivaren inte upprätta en erbju-

dandehandling i en viss form och budgivaren 
behöver inte heller få Finansinspektionens 
godkännande för att offentliggöra erbjudan-
det. Eftersom emittenter av värdepapper som 
ska tas upp till multilateral handel och upp-
köpserbjudanden som gäller sådana värde-
papper sannolikt är betydligt mindre än emit-
tenter och motsvarande erbjudanden på en 
reglerad marknad, skulle det på det hela taget 
bli alltför tungt att tillämpa bestämmelserna i 
11 kap. på denna marknad. Därför föreslås 
att erbjudandet får utformas fritt och att det 
från fall till fall ska bedömas om det innehål-
ler tillräcklig information. Informationen ska 
emellertid alltid med iakttagande av god vär-
depappersmarknadssed ges i en klar och en-
tydig form så att innehavarna av målbolagets 
värdepapper kan göra en välgrundad bedöm-
ning av uppköpserbjudandet. Momentet mot-
svarar 1 kap. 2 § där det föreskrivs att på 
värdepappersmarknaden inte får tillämpas 
förfaranden som strider mot god värdepap-
persmarknadssed eller annars är otillbörliga. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska budgivaren 
offentliggöra sitt erbjudande och sända det 
till värdepapperens innehavare, marknads-
platsoperatören och Finansinspektionen. Er-
bjudandet ska sändas till Finansinspektionen 
endast för kännedom och med tanke på till-
synen, men förfarandet är inte förenat med 
något formellt godkännandeförfarande. En-
ligt momentet ska budgivaren dessutom ha 
ekonomiska förutsättningar att genomföra 
erbjudandet. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska på ett upp-
köpserbjudande tillämpas vad som i 23 § 1 
och 3 mom. föreskrivs om vederlag och i 
24 § om förvärv under och efter erbjudande-
tiden. Avsikten med bestämmelsen om ve-
derlag är att säkerställa ett opartiskt bemö-
tande.  

28 §. Rekommendation om förfaranden vid 
uppköpserbjudanden. Enligt paragrafens 
1 mom. ska börsbolag direkt eller indirekt 
höra till ett oberoende organ som represente-
rar stora delar av näringslivet och är etablerat 
i Finland och som i syfte att främja god vär-
depappersmarknadssed ger rekommendatio-
ner om hur ett målbolags ledning ska agera 
vid uppköpserbjudanden och om avtalsbase-
rade strukturer för att upprätthålla kontrollen, 
eller i syfte att styra bolagsrättsliga förfaran-
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den som ska tillämpas i samband med före-
tagsköp. Kravet att näringslivet ska vara väl 
representerat i organets sammansättning mot-
svarar Sveriges lag. I bestämmelsen används 
uttrycket ”ger rekommendationer” eftersom 
för att ge en rekommendation om förfarande-
na vid offentliga uppköpserbjudanden har re-
serverats ett halvt års övergångstid inom vil-
ken börsbolag ska meddela Finansinspektio-
nen vilket organ som har gett rekommenda-
tionen och till vilket organ börsbolaget hör. 
Med rekommendationer avses t.ex. inte så-
dana rekommendationer som en utländsk 
budgivare har gett i sin hemstat. Organet kan 
också ge yttranden om dessa frågor.  

Förslaget innebär en kombination av myn-
dighetsreglering och äkta självreglering.  
Bakgrunden till bestämmelsen beskrivs mera 
utförligt i bilaga 2 till promemorian ”Kesku-
skauppakamarin yrityskauppalautakunnan tu-
levaisuus ja sen vaihtoehdot” (Centralhan-
delskammarens nämnd för företagsförvärv – 
framtid och alternativ) av arbetsgruppen för 
totalrevision värdepappersmarknadslagstift-
ningen.  Bestämmelserna om nämnden för 
företagsförvärv föreslås bli ersatta med ett 
mera allmänt omnämnande om ett självre-
gleringsorgan som inte namnges i lagen men 
som i stor utsträckning skulle verka inom 
samma område som för närvarande nämnden 
för företagsförvärv.   

Bestämmelserna om organet skulle vara så 
utformade att detta kunde vara t.ex. en före-
ning eller också kunde organet inrättas ge-
nom ett avtal. Att främja god värdepappers-
marknadssed med hjälp av älta självreglering 
skulle inte förutsätta att det grundas en före-
ning som börsbolag uttryckligen måste höra 
till. Börsbolag kunde höra till organet anting-
en genom medlemskap i det, genom med-
lemskap i en förening som är medlem i orga-
net, genom att stå i avtalsförhållande till en 
medlem eller genom att på något annat sätt 
förbinda sig att delta i organets verksamhet 
eller att följa organets rekommendationer. 
Börsbolag skulle sålunda ha valmöjligheter 
och de måste inte nödvändigtvis ansluta sig 
som medlemmar i något nytt eller uttryckligt 
organ. Bestämmelsen förutsätter inte heller 
att det inrättas nya organ. Att börsbolag för-
binder sig i något annat avseende eller indi-
rekt hör till ett organ är ett genuint alternativ 

och en emittent kan också välja att inte direkt 
ansluta sig till organet. En emittent som väl-
jer detta alternativ accepterar därmed att den 
inte direkt kan påverka organets eventuella 
beslut. Det har i praktiken konstaterats att 
t.ex. börsbolag mycket väl anpassar sig till 
näringslivets självreglering vilket innebär att 
självregleringen kan bli mycket effektiv. 

Ett sådant organ kunde vara t.ex. Värde-
pappersmarknadsföreningen som idkar äkta 
självreglering. Till föreningen hör näringsli-
vets centrala intresseorganisationer, dvs. Fin-
lands Näringsliv EK och Centralhandels-
kammaren samt Helsingfors Börs. Värde-
pappersmarknadsföreningen uppger att den 
har gett rekommendationer om offentliga 
uppköpserbjudanden men dock inte skött 
samma uppgifter som nämnden för företags-
förvärv. Det är sålunda konsekvent att lag-
ändringen innebär att Värdepappersmark-
nadsföreningen kan fortsätta ge och utveckla 
rekommendationer om förfarandena i sam-
band med offentliga uppköpserbjudanden. 
Efter att nämnden för företagsförvärv upphör 
med verksamheten är det emellertid inte 
nödvändigt att i lagen nämna Värdepappers-
marknadsföreningen som idkar äkta självre-
glering eller något annat motsvarande organ, 
t.ex. börsen. Inte heller de krav anges i detalj 
som uppställs för självregleringsorgan i arti-
kel 53 i direktivet om finansiella instrument 
när det gäller system för investerares klago-
mål utanför domstol och i artikel 100 i det 
nya direktivet om fondföretag (UCITS IV, 
2009/65/EG). Inte heller de självreglerings-
organ som avses i dessa direktiv regleras på 
ett sätt som uppfyller kraven i artikel 4.1 i di-
rektivet om uppköpserbjudanden eller i 124 § 
i grundlagen, på samma sätt som nämnden 
för företagsförvärv som idkar både lagstad-
gad och äkta självreglering regleras i den gäl-
lande lagens 6 kap. 17 §.  

Enligt bestämmelsen ska det dock liksom 
enligt de nämnda direktiven finnas ett organ 
för ändamålet. Det organ som nämns i be-
stämmelsen ska upprätthålla och utveckla 
den självreglering som börsbolagen och de-
ras referensgrupper idkar. Dessutom har or-
ganet betydelse som en nationell plattform 
för regleringsprojekt på EU-nivå och som ett 
diskussionsforum för näringslivet. Bestäm-
melserna om organet stämmer också överens 
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med den nya lagen om investeringstjänster 
och med lagen om placeringsfonder som ny-
ligen ändrats. Eftersom organet inte har be-
fogenheter att utfärda normer och eftersom 
bestämmelserna om dess uppgifter och orga-
nisation inte är detaljerade, aktualiseras inga 
frågor som berör grundlagens 80 och 124 §. 
Förebilden för bestämmelsen är motsvarande 
lag i Sverige.  

Det är också viktigt att organet utöver kra-
vet på permanent finansiering uppfyller vissa 
andra minimikrav när det gäller oberoende, 
långsiktighet och organisering samt deltagar-
nas mångsidighet och förmåga att fatta be-
slut, för att organet på ett trovärdigt sätt ska 
kunna utfärda och utveckla rekommendatio-
ner om förfaranden vid offentliga uppköps-
erbjudanden, koder för bolagsstyrning och 
t.ex. rekommendationer om god värdepap-
persmarknadssed och bästa praxis för upprät-
tande av prospekt. Trots att organets sam-
mansättning är en fråga som de deltagande 
aktörerna kommer överens om sinsemellan, 
faller det sig naturligt att värdepappersmark-
nadens parter, såsom börsbolag och framför 
allt företrädare för investerarna är mångsidigt 
representerade i organet, i synnerhet när det 
ska ge yttranden. Organet kan ge yttranden i 
en sammansättning och rekommendationer i 
en annan sammansättning. 

Den omständigheten att bestämmelserna 
om organet inte är detaljerade innebär å 
andra sidan att Finansinspektionens samarbe-
te med organet inte blir lika omfattande som 
med nämnden för företagsförvärv, eftersom 
Finansinspektionen på grund av tystnadsplik-
ten inte kan utbyta information med organet. 
Behörighetsfördelningen mellan Finansin-
spektionen och självregleringsorganet är tyd-
lig. Organet ska enligt 29 § ha tystnadsplikt, 
vilket är viktigt framför allt i sådana fall då 
organet ger yttranden i enskilda fall. Det 
finns å andra sidan inget hinder för att orga-
net konsulterar Finansinspektionen och andra 
myndigheter då det upprättar rekommenda-
tioner. Den omständigheten att organet kon-
sulterar myndigheter innebär inte att rekom-
mendationerna förändras från självreglering 
till samreglering.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan det organ 
som avses i 1 mom. eller ett jämförbart organ 
i syfte att främja god värdepappersmarknads-

sed också ge andra rekommendationer och 
yttranden än om bolagsrättsliga frågor. Orga-
net kan vara ett i 1 mom. avsett eller jämför-
bart organ, t.ex. en börs till vilken alla börs-
bolag står i avtalsförhållande och har förbun-
dit sig att följa börsreglerna, trots att alla 
börsbolag inte är medlemmar i de nämnda in-
tresseorganisationerna. Det är möjligt att in-
rätta också ett annat organ, t.ex. för att främja 
god värdepappersmarknadssed enligt 
2 mom., eftersom det inte sätts ut någon tids-
frist för utveckling av god värdepappers-
marknadssed. Förslaget ger sålunda inte nå-
got organ ensamrätt att främja god värdepap-
persmarknadssed. Självregleringsorganets 
legitimitet uppkommer genom att det ger re-
kommendationer och yttranden som dess 
medlemmar förbinder sig att iaktta. Enligt 
förslaget kan det finnas flera inhemska organ 
och olika modeller för självreglering. Av 
dessa orsaker är bestämmelsen inte heller 
problematisk med avseende på föreningsfri-
heten som garanteras i grundlagens 13 §. Be-
stämmelsens förebild är till denna del mot-
svarande lag i Sverige, men regleringen är i 
vissa avseenden annorlunda utformad än i 
Sverige. 

Rekommendationerna och yttrandena om 
främjande av god värdepappersmarknadssed 
inskränks enligt förslaget inte till sådana frå-
gor om offentliga uppköpserbjudanden som 
avses i 1 mom. eftersom också skyldigheten 
att utfärda prospekt och informationsskyldig-
heten i övrigt ofta uppvisar både bolagsrätts-
liga och värdepappersmarknadsrättsliga drag. 
Bedömningen av bolagsrättsliga frågor hör i 
princip inte till Finansinspektionens behörig-
het, men sådana frågor är av en central bety-
delse för tillämpningen av lagen och sam-
manhänger med företagens verksamhet på 
värdepappersmarknaden. På motsvarande sätt 
kan börsens insiderdirektiv främja god vär-
depappersmarknadssed. Detsamma gäller 
eventuella rekommendationer om ägarstyr-
ningens spelregler (stewardship code) av den 
typ som har utfärdats i Storbritannien. Dess-
utom kan det bli aktuellt att ge rekommenda-
tioner om upprättande av delårsrapporter och 
bokslutskommunikéer ifall den aktuella revi-
deringen av öppenhetsdirektivet leder till att 
lagens bestämmelser om saken upphävs. 
Andra självregleringsnormer som ger uttryck 
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för god värdepappersmarknadssed är Hel-
singfors Börs regler och anvisningar, Finans-
branschens Centralförbunds rekommendatio-
ner och anvisningar samt tidigare också re-
kommendationerna och yttrandena av Cen-
tralhandelskammarens nämnd för företags-
förvärv. God värdepappersmarknadssed ut-
vecklas också med stöd av andra lagar, så-
som av det organ för behandling av kundkla-
gomål som avses i lagen om investerings-
tjänster och i disciplinnämnden enligt börs-
reglerna och lagen om handel med finansiella 
instrument. 

Organets regler kan gälla också andra än 
dess lagstadgade uppgifter. Avsikten är så-
lunda inte att begränsa organets uppgifter i 
anslutning till självregleringen. Trots att det 
nya oberoende organet ska ge anvisningar 
om innebörden av begreppet god värdepap-
persmarknadssed kommer utvecklingen av 
begreppet att ta flera år innan det blir veder-
taget. Alla som är verksamma på värdepap-
persmarknaden har enligt förslaget rätt att be 
organet om yttranden. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska börsbolag 
som avses i 1 och 2 mom. meddela Finansin-
spektionen vilket organ de hör till. Börsbolag 
kan befullmäktiga organet att underrätta Fi-
nansinspektionen. På Finansinspektionens 
begäran ska organet tillställa Finansinspek-
tionen sina stadgar och de övriga uppgifter 
om sig som Finansinspektionen har bett att få 
för sin tillsyn. Trots denna rapporterings-
skyldighet har det oberoende organ en central 
betydelse för definitionen av begreppet god 
värdepappersmarknadssed, där börsbolagen 
och övriga parter på värdepappersmarknaden 
är representerade. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om förhål-
landet mellan börsreglerna och de förfaran-
den som ska iakttas vid offentliga uppköps-
erbjudanden. Om en rekommendation som 
avses i 1 mom. har blivit e del av börsregler-
na ska dels målbolaget och dels också budgi-
varen, om den är ett börsbolag, förbinda sig 
att iaktta börsreglerna. Om rekommendatio-
ner kan tas in i börsreglerna möjliggör och 
säkerställer detta också myndighetsövervak-
ningen av att reglerna iakttas. Det är inte ob-
ligatoriskt att följa en rekommendation. Bud-
givaren åläggs emellertid i 9 § 3 mom. och 
målbolaget i 13 § 3 mom. skyldighet att of-

fentliggöra orsaken till att en rekommenda-
tion inte har iakttagits, vilket ger börsregler-
na en starkare ställning. Bedömningen av så-
dana förklaringar görs dels av erbjudandets 
parter och dels av Finansinspektionen som 
övervakar att informationsskyldigheten iakt-
tas samt av börsen och medierna. I lagen om 
handel med finansiella instrument föreskrivs 
om börsens skyldighet att övervaka att dess 
regler följs. 

Ifall den rekommendation som numera fri-
villigt tillämpas i fråga om förfaranden som 
ska iakttas vid offentliga uppköpserbjudan-
den liksom den på följ eller förklara  -
principen baserade koden för bolagsstyrning 
skulle tas in i börsbestämmelserna och inte i 
de börsregler som ska fastställas av finans-
ministeriet, skulle rekommendationen endast 
indirekt myndighetsövervakas, med undantag 
för de lagstadgade skyldigheterna. Enligt 
börsreglerna kan börsens styrelse ge en re-
kommendation om god förvaltningssed (cor-
porate governance) i börsbolag. Genom ett 
beslut av Helsingforsbörsens styrelse har 
förvaltningskoden blivit bindande för börsbo-
lagen. Skyldigheten att iaktta bestämmelser-
na om börsen är en följd av att varje emittent 
med stöd av ett avtal mellan börsen och re-
spektive börsbolag har förbundit sig att iaktta 
bestämmelserna. Det är sålunda inte frivilligt 
att iaktta koden som ingår i de normer som 
gäller börsen och i börsens självreglering och 
sålunda indirekt också i Finansinspektionens 
tillsyn över börsens verksamhet. 

29 §. Tystnadsplikt. Denna paragraf mot-
svarar huvudsakligen den gällande lagens 
7 kap. 3 §. Enligt paragrafens 1 mom. får den 
som vid fullgörande av uppdrag som avses i 
detta kapitel eller som medlem eller ersättare 
eller som anställd i det organ som avses i 
28 § har fått kännedom om icke-
offentliggjorda uppgifter om en emittents el-
ler någon annan persons finansiella ställning 
eller enskilda förhållanden eller om en affärs- 
eller yrkeshemlighet, inte röja eller utnyttja 
informationen om det inte har bestämts eller i 
behörig ordning föreskrivits att den ska röjas 
eller om inte den i vars intresse tystnadsplik-
ten gäller ger sitt samtycke.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att om det 
organ som avses i 28 § är en börs får en med-
lem eller ersättare eller en anställd hos bör-
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sen trots 1 mom. röja informationen som av-
ses i bestämmelsen för en person som är an-
ställd eller medlem i ett organ hos ett företag 
som i en annan stat ordnar handel som mot-
svarar en reglerad marknad och står under 
myndighetstillsyn eller medlem i organet, om 
röjandet av informationen är nödvändig för 
att trygga en effektiv tillsyn över värdepap-
persmarknaden. Eftersom börsen står under 
tillsyn av Finansinspektionen gäller en lind-
rigare tystnadsplikt för medlemmarna, ersät-
tarna och de anställda hos börsorgan än hos 
sådana andra organ som avses i 28 §. En för-
utsättning är dessutom att personen i fråga 
omfattas av motsvarande tystnadsplikt som 
enligt 1 mom. Bestämmelsen motsvarar 8 
kap. 3 § i lagen om handel med finansiella 
instrument. 

Enligt paragrafens 3 mom. föreskrivs i la-
gen om Finansinspektionen om Finansin-
spektionens rätt att ge information. Enligt 1 
kap. 6 § övervakar Finansinspektionen efter-
levnaden av denna lag samt av bestämmelser 
och föreskrifter som utfärdats med stöd av 
den. 

30 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Det föreslås att i denna paragraf i likhet 
med den gällande lagens 6 kap. 4 § 4 mom. 
föreskrivs om finansministeriets bemyndi-
gande att utfärda förordning, med den preci-
seringen att bemyndigandet gäller också un-
dantag i fråga om erbjudandehandlingars in-
nehåll, som det redan tidigare har föreskrivits 
om i förordningen. 

31 §. Finansinspektionens behörighet att 
utfärda föreskrifter. Enligt denna nya para-
graf kan Finansinspektionen dels utfärda 
närmare föreskrifter om på vilka grunder per-
soner som avses i 5 § anses agera i samråd 
samt å andra sidan om grunderna för avtal 
som avses i 20 § 1 mom. 4 punkten och för 
andra arrangemang och om grunderna för att 
bevilja undantag enligt 26 §. Avsikten med 
den föreslagna paragrafen är att samla be-
stämmelserna om förvaltnings- och till-
ståndspraxis på ett ställe och att öka transpa-
rensen. Trots att detaljmotiveringen till varje 
bestämmelse ger exempel på situationer som 
förekommer i praktiken, är förhållandena 
ofta unika och oförutsägbara. Exempelvis si-
tuationer där det är fråga om undantagstill-
stånd kan avsevärt avvika från varandra. 

Dessutom har det beviljats nästan lika många 
undantagstillstånd som det har lämnats upp-
köpserbjudanden. Finansinspektionen har 
styrt lagtolkningen genom att i olika typer av 
praktiska situationer ge skriftliga och muntli-
ga förhandsbesked och yttranden. Det är än-
damålsenligt att komplettera och förtydliga 
lagrummens innehåll och tolkning med hjälp 
av behörigheten att utfärda föreskrifter, i syf-
te att förbättra marknadsaktörernas rättssä-
kerhet. 
 
DEL V MARKNADSMISSBRUK 

12 kap. Allmänna bestämmelser 

I detta kapitel föreslås allmänna bestäm-
melser om marknadsmissbruk. Bestämmel-
serna motsvarar huvudsakligen den gällande 
värdepappersmarknadslagen. Med avvikelse 
från den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 5 kap. föreslås att paragraferna förses 
med rubriker. Kapitlets bestämmelser om til-
lämpningsområdet och definitionerna i da-
gens 12—14 kap. är baserade på marknads-
missbruksdirektivet och på kommissionens 
tredje direktiv (2003/72/EG). Kommissionen 
gav 20.10.2011 ett förslag till förordning om 
marknadsmissbruk (KOM(2011) 651 slutlig), 
vilket innebär att det i fortsättningen huvud-
sakligen kommer att föreskrivas i den för-
ordningen om det som föreskrivs i denna lags 
12 – 14 kap. Förordningen ska börja tilläm-
pas 24 månader efter att den trätt i kraft, med 
undantag för vissa av dess artiklar som ska 
tillämpas omedelbart då den träder i kraft. 

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafens 
1 mom. innehåller en informativ bestämmel-
se om de skyldigheter och förbud som före-
skrivs i lagens 12—14 kap. I paragrafens 
2 mom. föreskrivs i enlighet med marknads-
missbruksdirektivets artikel 9.1 om det all-
männa tillämpningsområdet för bestämmel-
serna om marknadsmissbruk. Enligt bestäm-
melsen ska lagens 12—14 kap. tillämpas på 
finansiella instrument som är föremål för 
handel på en reglerad marknad och på en 
multilateral handelsplattform i Finland och 
på emittenter av finansiella instrument och 
dessutom på sådana finansiella instrument 
som har ansökts bli upptagna till handel och 
på sådana instruments emittenter. Paragra-
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fens hänvisningar till offentlig handel ersätts 
i överensstämmelse med lagens allmänna 
terminologi med en hänvisning till den regle-
rade marknaden, varmed avses en reglerad 
marknad i en EES-stat. 

Med avvikelse från den gällande lagen ska 
12—14 kap. inte längre tillämpas på värde-
papper och derivatinstrument utan över hu-
vud taget på finansiella instrument. Med fi-
nansiella instrument avses instrument enligt 
1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster. 
Begreppet finansiella instrument är baserat 
på del C i bilaga I till direktivet om markna-
der för finansiella instrument och är sålunda 
mera omfattande än definitionen i mark-
nadsmissbruksdirektivets artikel 1.3. Kom-
missionen föreslår i sitt förslag till förordning 
om marknadsmissbruk att definitionen av 
begreppet finansiella instrument ska fören-
hetligas med definitionen i direktivet om 
marknader för finansiella instrument. Til-
lämpningsområdet för de bestämmelser om 
marknadsmissbruk som föreslås i lagens 12 – 
14 kap. gäller, med undantag för bestämmel-
serna om skyldigheten att rapportera insider-
innehav, alla finansiella instrument som av-
ses i direktivet om marknader för finansiella 
instrument och i 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster. 

Det föreslås att i paragrafens 3 mom. före-
skrivs om sådana undantag i fråga om til-
lämpningsområdet som avses i marknads-
missbruksdirektivets artikel 7. Direktivet är 
inte tillämpligt på transaktioner i penning- el-
ler växelkurspolitiska syften eller inom ra-
men för statsskuldsförvaltning av en med-
lemsstat, Europeiska centralbankssystemet, 
en nationell centralbank eller något annat of-
ficiellt utsett organ eller av en person som 
handlar på deras vägnar. Medlemsstaterna får 
utsträcka detta undantag till sina egna delsta-
ter eller liknande lokala myndigheter för för-
valtning av offentliga skulder. I Finland kan 
kommunerna och samkommunerna inte be-
traktas som sådana delstater eller liknande 
lokala myndigheter som avses i direktivet. 

2 §. Insiderinformation. I denna paragraf 
föreskrivs om insiderinformation som avses i 
artikel 1 i marknadsmissbruksdirektivet. Be-
stämmelsens 1 mom. motsvarar huvudsakli-
gen den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 5 kap. 1 § 1 mom. Enligt lagens termi-

nologi gäller insiderinformation inte värde-
papper som är föremål för offentlig handel 
utan i stället sådan specifik information som 
hänför sig till finansiella instrument som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland och som inte har offentliggjorts eller 
annars varit tillgänglig på marknaden samt 
som är ägnad att väsentligen påverka dessa 
finansiella instruments eller till dem anslutna 
andra finansiella instruments värde. 

Hänvisningen i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 5 kap. 1 § 2 mom. om 
tillämpning av 1 mom. också på värdepapper 
som avses i 2 mom. behövs inte längre. Med 
en reglerad marknad avses också en reglerad 
marknad i en annan EES-stat där finansiella 
instrument är föremål för handel. Enligt 1 § 
2 mom. i detta kapitel kan insiderinformation 
också avse finansiella instrument som endast 
har ansökts bli upptagna till handel.  

En redogörelse för kravet att insiderinfor-
mationen ska vara specifik ingår i regering-
ens proposition (RP 137/2004 rd) som gavs i 
samband med det nationella genomförandet 
av marknadsmissbruksdirektivet. Det hänvi-
sas till bestämmelsen i två av högsta domsto-
lens avgöranden, dvs. HD 2009:1 och HD 
2006:110.  

I kommissionens definitionsdirektiv kon-
stateras i artikel 1.1 att information ska anses 
vara av specifik natur om den anger omstän-
digheter som föreligger eller rimligtvis kan 
komma att föreligga eller en händelse som 
har inträffat eller rimligtvis kan förväntas in-
träffa och om denna information är tillräck-
ligt specifik för att göra det möjligt att dra 
slutsatser om omständigheternas eller hän-
delsens potentiella effekt på priserna på fi-
nansiella instrument eller relaterade derivat-
instrument.  

Det kan inte anses vara fråga om tillräckligt 
specifik insiderinformation om sannolikheten 
för att omständigheter eller en händelse kan 
förväntas inträffa är liten eller om det är klart 
mindre sannolikt att en händelse kan förvän-
tas inträffa än att den inte inträffar. Informa-
tionen kan dock vara tillräckligt specifik t.ex. 
om den avser omständigheter eller händelser 
som är alternativa till varandra. Exempelvis 
information om ett företags tillräckligt långt 
förberedda alternativa planer kan uppfylla 
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kravet på specifikhet. Insiderinformation för-
utsätts också vara väsentlig. Det är fråga om 
typisk insiderinformation t.ex. i samband 
med sådana åtgärdshelheter eller arrange-
mang som på grund av sin natur eller storlek 
avviker från ett bolags sedvanliga affärsverk-
samhet eller från bolagets offentliggjorda 
strategi. I en helhetsbedömning av insiderin-
formationen ska också den omständigheten 
beaktas att ju betydelsefullare projektet eller 
sammanhanget är, i ett desto tidigare skede 
kan informationen betraktas som insiderin-
formation. I börsens insiderregler ges exem-
pel på insiderinformation och praktiska an-
visningar om de grundläggande förutsätt-
ningarna för projektspecifika insiderregister. 
Vid tillämpningen av anvisningarna är det 
emellertid skäl att beakta att tolkningsfrågor 
som gäller insiderinformation ska avgöras 
från fall till fall i enlighet med gällande lag-
stiftning. När det gäller anvisningar om prak-
tiska förfaranden i samband med insiderfrå-
gor inom ramen för självreglering eller sam-
reglering kan dessa anvisningar ytterligare 
utvecklas i syfte att förbättra marknadspar-
ternas rättssäkerhet. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om insiderinformation om derivatin-
strument som avser råvaror eller utsläppsrät-
ter. 

Momentet är delvis baserat på det andra 
stycket i marknadsmissbruksdirektivets arti-
kel 1.1 och på artikel 4 i kommissionens 
tredje direktiv (2004/72/EG). Marknadsmiss-
bruksdirektivets definition av begreppet fi-
nansiella instrument gäller också råvaruderi-
vat. Enligt direktivet är den allmänna defini-
tionen av insiderinformation dock inte til-
lämplig på råvaruderivat eftersom emittenten 
inte har samma informationsskyldighet i frå-
ga om sådana som i fråga om övriga finansi-
ella instrument. Till åtskillnad från direktivet 
föreslås att momentet utöver råvarubaserade 
derivat ska tillämpas också på derivatinstru-
ment som avser utsläppsrätter. Liksom när 
det gäller andra finansiella instrument ska 
också derivat som avser råvaror eller ut-
släppsrätter vara av specifik natur. 

Kommissionen antog den 12 november 
2010 förordningen nr 1031/2010 om tid-
schema, administration och andra aspekter av 
auktionering av utsläppsrätter för växthusga-

ser i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv. I förordningen hänvisas i frå-
ga om marknadsmissbruk och insiderinfor-
mation uttryckligen till marknadsmissbruks-
direktivet och dess begrepp. I förordningens 
kapitel X föreskrivs om regler om mark-
nadsmissbruk som gäller för auktionsproduk-
ter. Enligt förordningen ska marknadsmiss-
bruksdirektivet tillämpas som sådant på 2-
dagars spotkontrakt eller 5 -dagars future-
kontrakt om de är finansiella instrument i den 
mening som avses i marknadsmissbruksdi-
rektivet. På andra finansiella instrument än 
sådana som avses i marknadsmissbruksdirek-
tivet ska tillämpas bestämmelserna i förord-
ningens artiklar 37—43 i fråga om definitio-
nerna av begreppen insiderinformation och 
marknadsmanipulation, förbud mot insider-
handel, annan förbjuden användning av insi-
derinformation, förbud mot otillbörlig mark-
nadspåverkan, särskilda krav för att minska 
risken för marknadsmissbruk samt tillsyn och 
kontroll. 

Enligt kommissionens tredje direktiv kan 
marknadsanvändarna förvänta sig att få in-
formation som direkt eller indirekt hänför sig 
till ett eller flera sådana derivat som rutin-
mässigt görs tillgängliga för användarna på 
dessa marknader eller ska offentliggöras en-
ligt lagar och andra föreskrifter, marknads-
regler, avtal eller sedvänjor på den relevanta 
underliggande råvarumarknaden eller råva-
ruderivatmarknaden. Enligt paragrafens 2 
mom. gäller detta information som inte har 
varit tillgänglig på marknaden i enlighet med 
bestämmelser eller föreskrifter och offentlig-
görande av information eller i enlighet med 
god handelssed. I 14 kap. 4 § föreskrivs om 
godtagbar marknadspraxis.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om till-
lämpning av bestämmelserna om insiderin-
formation också på finansiella instrument 
vars värde bestäms på basis av finansiella in-
strument som avses i 1 mom. Bestämmelsen 
motsvarar huvudsakligen den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 1 § 2 mom. 
3 punkten. Bestämmelsen utsträcks emeller-
tid till att i stället för värdepapper gälla fi-
nansiella instrument över huvud taget. 

3 §. Insider. I denna paragraf föreskrivs om 
personer som hör till en emittents offentliga 
insiderkrets, dvs. om insiders. Paragrafens 
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1 mom. är baserat på marknadsmissbruksdi-
rektivets artikel 6 och på artiklarna 1 och 6 i 
kommissionens tredje direktiv. Till insider-
kretsen hör enligt värdepappersmarknadsla-
gens 5 kap. 3 § 1 och 2 punkten medlemmar 
och ersättare i styrelsen eller förvaltningsrå-
det för en finländskt emittent vars aktier är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland samt emittentens verkställande direk-
tör, ställföreträdaren för verkställande direk-
tören samt en revisor, revisorssuppleant och 
en anställd hos den revisionssammanslutning 
som är huvudansvarig för revisionen av bo-
laget. Insiders är också andra personer som 
hör till den högsta ledningen för en emittent, 
såsom en medlem av ledningsgruppen som 
har regelbunden tillgång till insiderinforma-
tion och har rätt att fatta beslut om bolagets 
framtida utveckling och om organisering av 
dess verksamhet. Det föreslås att definitionen 
av personer som hör till den högsta ledningen 
i enlighet med artikel 1.1 b i kommissionens 
tredje direktiv preciseras så att den omfattar 
personer som har regelbunden tillgång till in-
siderinformation. Den gällande lagens defini-
tion gäller andra som hör till den högsta led-
ningen och som regelbundet får insiderin-
formation. Bolaget ska fortsättningsvis ange 
de personer som på det sätt som avses i 
punkten hör till den högsta ledningen.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska anmälnings-
skyldigheten enligt 1 mom. tillämpas också 
på europabolag. Enligt 7 § i lagen om euro-
pabolag ska på ett europabolags ledningsor-
gan och förvaltningsorgan samt på medlem-
marna i dessa organ och på verkställande di-
rektören tillämpas vad som i aktiebolagsla-
gen föreskrivs om motsvarande organ i ett 
publikt aktiebolag, om inte något annat före-
skrivs i rådets förordning (EG) nr 2157/2001. 
Enligt artikel 1.9 c ska i medlemsstaterna till-
lämpas de bestämmelser som skulle gälla för 
ett publikt aktiebolag bildat i överensstäm-
melse med lagstiftningen i den medlemsstat 
där europabolaget har sitt säte.  

Bestämmelserna om insiders ska enligt den 
föreslagna paragrafens 3 mom. tillämpas ock-
så på insiders hos emittenter som har sitt bo-
lagsrättsliga säte i ett tredjeland, om emitten-
ternas aktier är föremål för handel på en börs. 
 

4 §. Närmaste krets. I denna paragraf före-
slås en definition av begreppet närmaste 
krets. Enligt marknadsmissbruksdirektivets 
artikel 6.4 ska personer i ledande ställning 
hos en emittent av finansiella instrument, i 
tillämpliga fall också närstående personer, till 
den behöriga myndigheten åtminstone rap-
portera varje transaktion som de utför för 
egen räkning avseende aktier som emitteras 
av den emittenten eller derivat eller andra fi-
nansiella instrument som är kopplade till ak-
tierna. Enligt artikel 1.2 a i kommissionens 
tredje direktiv avses med närstående person 
till en person i ledande ställning hos en emit-
tent av finansiella instrument make/maka till 
personen i ledande ställning, eller partner till 
denna person som i nationell rätt likställs 
med make/maka.  

I paragrafens 1 mom. 1 och 2 punkten före-
skrivs i överensstämmelse med kommissio-
nens tredje direktiv att till en insiders när-
maste krets hör insiderns make enligt äkten-
skapslagen samt insiderns partner i ett par-
förhållande enligt lagen om registrerat part-
nerskap. I den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten an-
vänds endast uttrycket make eller maka, som 
emellertid i lagens motivering konstateras 
motsvara det nu föreslagna begreppet. 

Det begrepp som används i kommissionens 
tredje direktiv, dvs. ”partner till denna person 
som i nationell rätt likställs med make/maka” 
kan utöver partner i ett parförhållande anses 
avse en sambo. Samhällets familjebegrepp 
har utvidgats och i synnerhet parförhållanden 
har blivit en betydligt vanligare familjeform. 
Det är ändamålsenligt att utöka insiderns 
närmaste krets med kategorin sambor efter-
som dessa i likhet med makar och makor 
samt parter i registrerade parförhållande kan 
ha information som kan göra dem skyldiga 
till marknadsmissbruk om de utnyttjar den. 

En sambo enligt paragrafens 1 mom. 
4 punkten kan vara endast en person som de 
facto bor i ett gemensamt hushåll med insi-
dern. En sambo kan vara eller inte vara av 
samma kön som insidern. Med sambo avses i 
denna lag dock inte parter som endast kortva-
rigt eller tillfälligt bor tillsammans med insi-
dern. Det tidsmässiga kriteriet för boende i 
gemensamt hushåll är ett år, liksom i fråga 
om andra familjemedlemmar som bor i 
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gemensamt hushåll t.ex. far- eller morföräld-
rar. 

Insidern ansvarar för anmälan om övriga 
personer som hör till den närmaste kretsen, 
också om sambor. En emittent kan inte åläg-
gas att utreda omständigheter kring en insi-
ders familjeliv, utan insidern måste själv hål-
la reda på när ett år har gått och när skyldig-
heten att göra anmälan sålunda har uppkom-
mit. En emittent kan ge en insider anvisning-
ar om hur anmälningar ska göras. 

I paragrafens 1 mom. 3 och 4 punkten före-
skrivs att till den närmaste kretsen, liksom 
enligt den gällande värdepappersmarknads-
lagens 5 kap. 3 § 3 punkten, också hör en 
omyndig person vars intressebevakare insi-
dern är, insiderns sambo och övriga familje-
medlemmar som i minst ett år har bott i 
samma hushåll som insidern.  

Företag och stiftelser där insidern har be-
stämmande inflytande hör enligt 5 punkten 
till den närmaste kretsen. Det är i denna 
punkt fråga om företag eller stiftelser där in-
sidern eller en person som avses i 1—4 punk-
ten ensam eller tillsammans eller där insidern 
tillsammans med en annan insider i förhål-
lande till samma emittent eller tillsammans 
med en person som står i ett sådant förhål-
lande till denne som avses i 1—4 punkten di-
rekt eller indirekt har bestämmanderätt. Den-
na definition motsvarar huvudsakligen den 
gällande lagens 5 kap. 3 § 4 punkten. 

I momentets 6 och 7 punkten föreskrivs 
också om andra företag som hör till den när-
maste kretsen än sådana som är baserade på 
bestämmande inflytande. Till den närmaste 
kretsen hör enligt momentets 6 punkt ett fö-
retag, om insidern eller en person som avses i 
1—4 punkten ensam eller tillsammans direkt 
eller indirekt äger minst 10 procent av det 
röstetal som aktierna medför och, om en per-
son som avses ovan har ett betydande infly-
tande, då företaget inte är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform. Definitionen av be-
greppet närmaste krets omfattar emellertid 
inte med stöd av 6 punkten sådana företag 
som är föremål offentlig handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral handels-
plattform. En insider kan i vissa fall äga över 
10 procent i ett företag som är föremål för 
handel på börsen och i vilket insidern samti-

digt utövar ett betydande inflytande. Skyl-
digheten att offentliggöra handelsuppgifter 
kan i vissa situationer leda till att det på 
marknaden finns information om ett börsbo-
lags investeringsaktivitet utan att bolaget 
självt har skyldighet att med stöd av flagg-
ningsskyldigheten offentliggöra informatio-
nen. 

I momentets 7 punkt föreskrivs uttryckli-
gen om öppna bolag och kommanditbolag 
som hör till en insiders närmaste krets. Enligt 
bestämmelsen hör ett öppet bolag eller ett 
kommanditbolag till insiderns närmaste krets 
om denne eller en person som avses i 1 mom. 
1—4 punkten är bolagsman i det öppna bola-
get eller ansvarig bolagsman i kommanditbo-
laget. 

Momentets 5, 6 och 7 punkt är baserade på 
artikel 1.2 d i kommissionens tredje direktiv, 
där det föreskrivs att med närstående person 
avses juridiska personer vilkas ledningsupp-
gifter utförs av en insider eller av en närstå-
ende person som avses i 1—4 punkten eller 
som direkt eller indirekt kontrolleras av en 
sådan person, eller som upprättats till förmån 
för en sådan person eller en person vars eko-
nomiska intressen huvudsakligen motsvarar 
intresset hos en sådan person. 

I överensstämmelse med den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 4 § 4 mom. 
gäller anmälningsskyldigheten enligt para-
grafens 2 mom. inte bostadsaktiebolag, öm-
sesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 
28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag 
(1599/2009), ideella och ekonomiska före-
ningar och inte heller organisationer som inte 
eftersträvar vinst. Om ett företag regelbundet 
bedriver handel med finansiella instrument 
ska uppgifter om det emellertid anmälas. 

Det föreslås att den gällande lagens undan-
tag i fråga om emittentens dotterföretag inte 
tas med i den nya lagen. Orsaken till undan-
taget var att det enligt den gamla aktiebolags-
lagen (734/1978) var förbjudet för dotterföre-
tag att förvärva aktier i moderföretaget. Detta 
förbud togs inte in i den nya aktiebolagslagen 
och det finns inte heller längre några grunder 
en sådan för undantagsbestämmelse. Emit-
tentens dotterföretag hör i fortsättningen till 
insiderns närmaste krets endast om de upp-
fyller de kriterier som nämns i 1 mom. 
5 punkten. 
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Enligt paragrafens 3 mom. har en person 
ett betydande inflytande i ett företag som av-
ses i 1 mom. 6 punkten om denne i företaget 
har en ställning som avses i 3 § 1 mom. 1 el-
ler 2 punkten eller en jämförbar ställning. 
 
13 kap. Offentligt insiderregister och fö-

retagsspecifikt insiderregister 

I detta kapitel föreskrivs vilka uppgifter 
som ska sändas till det offentliga insiderre-
gistret, om upprätthållande av insiderregistret 
samt om förvaring och utlämnande av upp-
gifter. I kapitlet föreskrivs också om före-
tagsspecifika register, om upprätthållande av 
sådana samt om förvaring och utlämnande av 
uppgifter. 

År 2009 förändrades clearingen och av-
vecklingen på värdepappersmarknaden i och 
med att en utländsk central motpart inledde 
sin verksamhet i Finland. Detta innebar att 
man för värdepapperstransaktioner som clea-
rades i värdeandelssystemet under en dag 
kunde få endast nettosaldo i stället för som 
tidigare bruttosaldo. I flera fall är det inte 
möjligt att få annan information om insiders 
värdepapperstransaktioner som avvecklas 
hos en utländsk clearingorganisation än ett 
nettosaldo i slutet av dagen. Utländska clear-
ingorganisationer avvecklar en betydande del 
av de transaktioner som gjorts med värde-
papper som emitterats av stora och medelsto-
ra emittenter.  

Det föreslås att grunderna för bestämmel-
serna om insiderregister ändras så att emit-
tenten ska göra anmälningar till Finansin-
spektionen både om en insiders ställning och 
dennes närmaste krets samt om dessas inne-
hav av finansiella instrument. Personer i in-
siderställning ska för sin del anmäla uppgif-
terna till emittenten för att denne ska kunna 
vidarebefordra uppgifterna till Finansinspek-
tionen. Det centrala offentliga insiderregistret 
upprätthålls av Finansinspektionen. Ett insi-
derregister kan vara ett register som Finans-
inspektionen upprätthåller själv eller ett re-
gister som upprätthålls av en utomstående 
serviceproducent. Emittenten har inte längre 
någon skyldighet att upprätthålla ett offent-
ligt register men kan vid behov utnyttja Fi-
nansinspektionens register och hålla informa-
tionen tillgänglig för allmänheten. 

Enligt marknadsmissbruksdirektivets arti-
kel 6.4 ska personer i ledande ställning hos 
en emittent av finansiella instrument, och i 
tillämpliga fall dem närstående personer, till 
den behöriga myndigheten åtminstone rap-
portera varje transaktion som de utför för 
egen räkning avseende aktier som emitteras 
av den emittenten eller derivat eller andra fi-
nansiella instrument som är kopplade till ak-
tier. Ett register som upprätthålls av en myn-
dighet gör det möjligt att få information cent-
ralt. Om emittenterna vore skyldiga att upp-
rätthålla register skulle detta leda till att in-
formationen måste hämtas ur många källor 
och inte ur ett centralt system. Den föreslag-
na bestämmelsen gör det lättare för investera-
re och allmänheten att få information, för-
bättrar informationens tillförlitlighet och un-
derstryker insiderpersonernas eget ansvar för 
att sända information till registret. Avsikten 
är dessutom att i synnerhet för små och me-
delstora emittenter göra det lättare i administ-
rativt hänseende att upprätthålla registret. 
Förslaget syftar också till öppenhet och of-
fentlighet då heltäckande information inte 
längre kan fås genom värdeandelssystemet.  

Bestämmelserna om företagsspecifika insi-
derregister motsvarar huvudsakligen den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 5 kap. 
8—11 §. 

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf 
föreslås en informativ bestämmelse om ka-
pitlets tillämpningsområde. Kapitlet gäller 
offentliga och företagsspecifika insiderregis-
ter.  
 
Offentligt insiderregister 
 

2 §. Anmälningsskyldighet till Finansin-
spektionen. En finländsk emittent vars aktier 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland ska till Finansinspektionen anmäla 
de uppgifter om sina insiders som avses i 1 
mom. och om den närmaste krets som de 
uppgivit samt om dessas innehav av sådana 
finansiella instrument som avses i 5 mom. 
Anmälningsskyldigheten gäller också änd-
ringar som skett i ovan nämnda uppgifter. 
För att uppfylla anmälningsskyldigheten 
måste insidern anmäla uppgifterna till emit-
tenten. En person som hör till insiderns när-
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maste krets är för sin del skyldig att anmäla 
sina egna uppgifter till insidern. På grund av 
avgränsningen av tillämpningsområdet enligt 
lagförslagets 12 kap. 1 § 2 mom. gäller skyl-
digheten endast emittenter vars finansiella 
instrument på emittentens ansökan är föremål 
för handel på en multilateral handelsplatt-
form. 

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten ska 
emittenten till Finansinspektionen göra en in-
sideranmälan om sina insiderpersoner och 
den närmaste krets som de uppgivit, inom 
14 dagar efter att en insider har inlett sitt 
uppdrag. Anmälan ska göras oberoende av 
om insidern eller dennes närmaste krets äger 
sådana finansiella instrument som avses i pa-
ragrafen. Enligt momentets 2 punkt ska insi-
dern till Finansinspektionen göra anmälan 
om förändringar i insideranmälans uppgifter 
inom 7 dagar efter att de skett. Anmälan ska 
göras t.ex. i det fall att insiderns barn blir 
myndigt och flyttar bort från det med insi-
dern gemensamma hushållet. En ändrings-
anmälan ska göras också i det fall att barnet 
efter att ha blivit myndigt bor i samma hus-
håll som insidern. Barnets ställning i förhål-
lande till insidern förändras då från omyndig 
till en annan person som bor i samma hus-
håll. 

Enligt momentets 3 punkt ska emittenten 
till Finansinspektionen göra anmälan om in-
siderpersonernas och den av dessa uppgivna 
närmaste kretsens innehav av finansiella in-
strument som avses i 5 mom. inom 14 dagar 
efter att insidern inledde sitt uppdrag (inne-
havsanmälan). Anmälningsskyldigheten gäll-
er transaktioner som görs för insiderns egen 
och den närmaste kretsens räkning. Skyldig-
heten att sända uppgifterna till myndigheten 
är baserad på marknadsmissbruksdirektivets 
artikel 6.4. Dessutom ska en emittent enligt 
momentets 4 punkt till Finansinspektionen 
göra anmälan om förändringar i insiderper-
sonernas och den närmaste kretsens innehav 
inom 7 dagar efter en förändring, när föränd-
ringen i innehavet uppgår till minst 5 000 
euro. Tidsfristen motsvarar den som före-
skrivs i artikel 6.1 i kommissionens tredje di-
rektiv. Bestämmelsen förutsätter inte längre 
att de under kalenderåret gjorda förvärvens 
och avyttringarnas sammanlagda belopp ska 

uppges senast den 31 januari följande kalen-
derår, också om det underskrider 5 000 euro. 

Emittenten är skyldig att anmäla de uppgif-
ter som avses i 1 mom. till Finansinspektio-
nen och se till att den i tid får de nödvändiga 
och korrekta uppgifterna av insiderpersoner-
na. En insider ansvarar dock för att emitten-
ten får korrekta uppgifter i tid, för att emit-
tenten ska kunna uppfylla sina skyldigheter. 
Av denna anledning föreskrivs i 2 mom. att 
en insider utan obefogat dröjsmål ska anmäla 
de uppgifter som avses i 1 mom. till emitten-
ten. En person som hör till den närmaste 
kretsen ska för sin del utan obefogat dröjsmål 
anmäla de uppgifter som avses i 1 mom. till 
insidern, för att denne ska kunna uppfylla 
sina skyldigheter. Enligt förslaget ska insi-
dern också vidta tillräckliga åtgärder för att 
säkerställa att personer som hör till den när-
maste kretsen är medvetna om sin anmäl-
ningsskyldighet. 

Insidern ansvarar för anmälans innehåll och 
för att den görs i tid. Emittenten är inte an-
svarig för att anmälan är korrekt till innehål-
let eller för att den ges i tid, om felet eller 
förseningen beror på att insidern inte i tid har 
tillställt bolaget korrekta uppgifter. Insiderns 
innehavsanmälan gäller också de personers 
innehav som hör till den närmaste kretsen. 
Insidern ska vidta adekvata åtgärder för att 
säkerställa att personer som hör till den när-
maste kretsen är medvetna om sin anmäl-
ningsskyldighet till insidern och de personer 
som hör till den närmaste kretsen ska utan 
obefogat dröjsmål tillställa insidern de upp-
gifter som behövs. Om insidern visar att den 
med tillräckliga åtgärder har säkerställt att en 
person som hör till den närmaste kretsen va-
rit medveten om sin anmälningsskyldighet, 
men insidern inte har fått uppgifter trots sina 
åtgärder, kan Finansinspektionen inte påföra 
insidern en sådan administrativ påföljd som 
avses i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. 
Påföljden kan i så fall emellertid påföras en 
person som hör till den närmaste kretsen, om 
denne har försummat sin skyldighet att i en-
lighet med paragrafen lämna uppgifterna till 
insidern. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att i insi-
deranmälan och innehavsanmälan ska tas in 
uppgifter som behövs för individualisering 
av personen, företaget eller stiftelsen i fråga 
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samt uppgifter om affärsverksamheten. I in-
nehavsanmälan ska dessutom ytas in uppgif-
ter om affärsverksamheten. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska skyldigheten 
att anmäla uppgifter om insiders tillämpas 
också på en emittent som har sitt bolagsrätts-
liga säte i ett tredjeland, om emittentens akti-
er är föremål för börshandel.  

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs om finansiella instrument som förut-
sätter innehavsanmälan. Anmälningsskyldig-
heten gäller en emittents aktier och sådana 
finansiella instrument vars värde bestäms på 
basis av aktierna i fråga. Aktierna ska vara 
föremål för handel på en multilateral han-
delsplattform, på emittentens ansökan eller 
med dennes samtycke. 

3 §. Emittenters skyldighet att ge råd till 
insiders. Enligt denna paragraf ska emittenter 
ge insiderpersoner råd om hur insideranmäl-
ningar och innehavsanmälningar upprättas. 
Syftet med bestämmelsen är att styra förfråg-
ningar om anmälningarna till emittenterna i 
stället för till Finansinspektionen, för att Fi-
nansinspektionens tillsynsuppdrag klart ska 
kunna hållas isär från rådgivningen till insi-
ders. Börsens insiderregler och övriga själv-
regleringsmekanismer kan också i fortsätt-
ningen stödja en enhetlig rådgivningspraxis 
när det gäller emittenter. 

4 §. Offentligt insiderregister. I denna pa-
ragraf föreskrivs om Finansinspektionens 
skyldighet att upprätthålla ett offentligt regis-
ter. I överensstämmelse med den gällande 
värdepappersmarknadslagens 5 kap. 7 § 
1 mom. ska av registret framgå varje insider 
och dennes närmaste krets, de finansiella in-
strument som innehas av insidern och dennes 
närmaste krets samt alla förvärv och avytt-
ringar specificerade. I registret ska föras in 
alla uppgifter som behövs för att individuali-
sera de nämnda personerna samt uppgifter 
om deras affärstransaktioner.  

Enligt 13 § 1 mom. 4 punkten i den gällan-
de lagen om värdeandelssystemet ska värde-
papperscentralen upprätthålla datasystem för 
ett offentligt register över ägande med in-
synsställning. Det föreslås att denna skyldig-
het ändras så att värdepapperscentralen i fort-
sättningen kan samla in uppgifterna. Skyl-
digheten att samla in uppgifter för insiderre-
gistret är inte längre motiverad eftersom des-

sa uppgifter fås både ur värdeandelssystemet 
när det gäller direkta innehav och av förva-
ringsbankerna när det är fråga om utländska 
investerares förvaltarregistrerade värdeande-
lar. Vidare kan Finansinspektionen ordna in-
samling av uppgifter på det sätt som den 
önskar och vid behov utnyttja uppgifter som 
eventuellt insamlats av värdepapperscentra-
len. 

5 §. Upprätthållande av det offentliga insi-
derregistret samt förvaring och utlämnande 
av information. Till innehållet motsvarar 
denna paragraf huvudsakligen den gällande 
värdepappersmarknadslagens 5 kap. 7 § 4 
och 5 mom. om upprätthållande av insiderre-
gister samt förvaring och utlämnande av 
uppgifter. Enligt den föreslagna paragrafens 
1 mom. ska upprätthållandet av det offentliga 
insiderregistret ordnas på ett tillförlitligt sätt. 
Registrets information ska sparas minst fem 
år efter att den förts in i registret. Var och en 
har rätt att mot kostnadsersättning få utdrag 
ur registret och kopior av informationen. Fy-
siska personers personbeteckning och adress 
samt namnen på andra fysiska personer än 
insiders är dock inte offentliga.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen hålla det offentliga insiderre-
gistrets information tillgänglig för allmänhe-
ten på sina webbsidor. Uppgifter om föränd-
ringar i innehav av finansiella instrument ska 
finnas på webbsidorna i 12 månader efter att 
förändringarna skett. Informationen ska upp-
dateras utan obefogat dröjsmål efter att en 
emittent eller insider har anmält förändringar. 
 
Företagsspecifikt insiderregister 
 

6 §. Företagsspecifikt insiderregister. Be-
stämmelsen motsvarar huvudsakligen den 
gällande värdepappersmarknadslagens 5 kap. 
8 § och marknadsmissbruksdirektivets arti-
kel 6. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ut-
vidgas så att den gäller också emittenter vars 
finansiella instrument är föremål för handel 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 
På grund av den avgränsning av tillämpning-
en som föreskrivs i lagförslagets 12 kap. 1 § 
2 mom. gäller skyldigheten endast en emit-
tent vars finansiella instrument på emitten-
tens ansökan är föremål för handel på en 
multilateral handelsplattform. I momentet 
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sammanslås den gällande värdepappers-
marknadslagens 5 kap. 8 § 1 och 2 mom. Så-
som i definitionen av begreppet insider före-
slås det att bestämmelsens ordalydelse ändras 
så att den gäller personer som på grund av 
sin ställning eller sina uppgifter har regel-
bunden tillgång till insiderinformation. Såda-
na personer kan vara bl.a. personer som hör 
till ett bolags ledningsgrupp, ansvarspersoner 
inom de viktigaste branscherna, verkställan-
de direktören och sekreterare inom den övri-
ga högsta ledningen samt personer som an-
svarar för bolagets ekonomi, finansiering, ju-
ridiska ärenden, forsknings- och utvecklings-
arbete samt kommunikation. Till denna kate-
gori hör i princip inte personer till vilkas 
normala arbetsuppgifter inte hör att hantera 
insiderinformation trots att de har regelbun-
den tillgång till sådan, såsom IT-personal 
som upprätthåller och servar program som 
innehåller insiderinformation, och inte heller 
personer som deltar i underhållet av bolagets 
lokaler, såsom vaktmästare och städare. Bo-
laget ska ange de personer som har regelbun-
den tillgång till insiderinformation. 

Det föreslås att till paragrafens 2 mom. fo-
gas en separat bestämmelse om projektspeci-
fika insiderregister. Ett projektspecifikt insi-
derregister gäller alla personer som av emit-
tenten får insiderinformation om ett projekt. 
Sådana andra personer som får insiderinfor-
mation är t.ex. betydande aktieägare samt 
myndigheter som emittenten informerar om 
projektet. Bestämmelsen motsvarar delvis 
den gällande värdepappersmarknadslagens 5 
kap. 11 § om företagsspecifika delregister 
samt börsens insiderregler med närmare an-
visningar om företags- och projektspecifika 
insiderregister. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en ny infor-
mativ bestämmelse enligt vilken ett företags-
specifikt insiderregister består av permanenta 
företagsspecifika insiderregister och av pro-
jektspecifika insiderregister. 

I överensstämmelse med den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 8 § före-
skrivs i paragrafens 4 mom. om företagsspe-
cifika insiderregisters offentlighet.  

I paragrafens 5 mom. föreskrivs att vad 
som i detta kapitel föreskrivs om emittenters 
skyldighet att upprätthålla företagsspecifika 
insiderregister gäller också finländska emit-

tenter vars finansiella instrument är föremål 
för handel på en reglerad marknad i en annan 
EES-stat. Momentet motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 1 kap. 1 § 
7 mom. 

Enligt paragrafens 6 mom. gäller vad som 
föreskrivs om företagsspecifika insiderregis-
ter också personer som handlar på emitten-
ters vägnar eller för deras räkning. Bestäm-
melsen motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 5 kap. 8 § 3 mom. 

7 §. Information som ska registreras i före-
tagsspecifika insiderregister. I denna para-
graf föreskrivs i överensstämmelse med den 
gällande värdepappersmarknadslagens 5 kap. 
9 § vilka uppgifter som ska registreras i ett 
företagsspecifikt insiderregister. Bestämmel-
sen är baserad på artikel 5 i kommissionens 
tredje direktiv. 

8 §. Upprätthållande och förvaring av fö-
retagsspecifika insiderregister. Paragrafens 
1—3 mom. motsvarar huvudsakligen den 
gällande värdepappersmarknadslagens 5 kap. 
10 § och artikel 5 i kommissionens tredje di-
rektiv. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att in-
formationen i ett företagsspecifikt insiderre-
gister ska registreras på ett tillförlitligt sätt 
och så att endast behöriga registerförare kan 
ändra informationen. Om en registeranteck-
ning t.ex. innehåller ett tekniskt fel kan den 
korrigeras i efterhand om ändringen och 
grunderna för den antecknas i registret och 
förvaras på det sätt som föreskrivs i 3 mom. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
4 mom. enligt vilket den som upprätthåller ett 
företagsspecifikt insiderregister ska följa 
skriftliga anvisningar om registret. Syftet 
med detta moment är att ålägga emittenterna 
bl.a. att ge de personer som är införda i ett 
företagsspecifikt insiderregister sådana an-
visningar att de kan hantera insiderinforma-
tionen på rätt sätt. 

9 §. Finansinspektionens behörighet att ut-
färda föreskrifter. Denna bestämmelse gäller 
Finansinspektionens rätt att utfärda närmare 
föreskrifter om innehållet i det offentliga in-
siderregistret och i företagsspecifika insider-
register. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
5 kap. 15 §. Finansinspektionen kan utfärda 
närmare föreskrifter också om innehållet i 
innehavsanmälningar och hur de ska upprät-
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tas. Enligt artikel 6.3 i kommissionens tredje 
direktiv ska anmälan innehålla följande in-
formation: namn på den berörda personen, 
skälet till anmälningsplikten, namnet på den 
berörda emittenten, beskrivning av det finan-
siella instrumentet, slag av transaktion, da-
tum och plats för transaktionen samt transak-
tionens pris och volym. 

Dessutom kan Finansinspektionen utfärda 
närmare föreskrifter om innehållet i företags-
specifika insiderregister som avses i 6 § och 
om registreringssättet. 
 
14 kap.  Bestämmelser om marknads-

missbruk 

1 §. Kapitlets tillämpningsområde. I para-
grafens 1 mom. föreslås en informativ för-
teckning över de bestämmelser som hör till 
kapitlets tillämpningsområde. 

I kapitlet föreslås bestämmelser om mark-
nadsmissbruk, dvs. om användning och rö-
jande av insiderinformation samt om mark-
nadsmanipulation. Bestämmelserna stämmer 
huvudsakligen överens med motsvarande be-
stämmelser i den gällande värdepappers-
marknadslagens 5 kap. I kapitlet föreslås 
också mot den gällande värdepappersmark-
nadslagens 4 kap. svarande bestämmelser om 
skyldighet att anmäla marknadsmissbruk, 
analyser av finansiella instrument samt inve-
steringsrekommendationer samt om rapporte-
ring av transaktioner. Det föreslås att den 
gällande värdepappersmarknadslagens 4 kap. 
om värdepappershandel och tillhandahållan-
de av investeringstjänster flyttas till lagen om 
investeringstjänster. De bestämmelser som 
har samband med marknadsmissbruksdirek-
tivet föreslås bli överförda till kapitlet om 
marknadsmissbruk. Också dessa bestämmel-
ser motsvarar innehållsmässigt huvudsakli-
gen den gällande lagstiftningen. 

2 §. Utnyttjande och röjande av insiderin-
formation. Paragrafens 1—3, 6 och 8 mom. 
motsvarar huvudsakligen den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 2 § om ut-
nyttjande av insiderinformation samt mark-
nadsmissbruksdirektivets artikel 2. I paragra-
fen föreslås sådana ändringar att hänvisning-
arna till offentlig handel ersätts med hänvis-
ningar till en reglerad marknad och hänvis-
ningarna till värdepapper och aktier ersätts 

med hänvisningar till finansiella instrument. 
Det föreslås att den gällande paragrafens 
1 mom. om förbud att ge någon råd i handel 
med värdepapper ändras så att förbudet avser 
råd om förvärv eller avyttring av finansiella 
instrument. Avsikten med förslaget är att sä-
kerställa att förbudet att ge råd kan tillämpas 
också på andra transaktioner än handel. Hän-
visningen i paragrafens 7 mom. till mäklar-
lista över multilateral handel föreslås, på 
grund av att begreppet mäklarlista slopas, bli 
ändrad så att den avser en hänvisning till en 
multilateral handelsplattform i Finland.  

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om till-
lämpningsområdet för bestämmelsen om ut-
nyttjande och röjande av insiderinformation. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen ska pa-
ragrafen tillämpas på finansiella instrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller på en multilateral handelsplatt-
form i Finland och på finansiella instrument 
vars värde bestäms på basis av de finansiella 
instrumenten i fråga. Bestämmelsen motsva-
rar till sitt innehåll den gällande lagens 5 kap. 
1 § 1 mom. samt 2 mom. 1 och 3 punkten.  

I paragrafens 5 och 6 mom. föreskrivs om 
paragrafens internationella tillämpningsom-
råde. Enligt 5 mom. ska paragrafens förbud 
tillämpas på finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en börs eller på en multi-
lateral handelsplattform i Finland och på fi-
nansiella instrument vars värde bestäms på 
basis av de finansiella instrumenten i fråga, 
oberoende av om det görs transaktioner med 
dessa finansiella instrument i Finland. För-
budet mot utnyttjande av insiderinformation 
kan sålunda tillämpas t.ex. på en situation där 
en utländsk investerare utnyttjar insiderin-
formation om finansiella instrument som är 
föremål för handel på en börs. Enligt 6 mom. 
ska paragrafens bestämmelser å andra sidan 
tillämpas också på finansiella instrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
i en annan EES-stat och på finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av de 
finansiella instrumenten i fråga, då det görs 
transaktioner med de finansiella instrumenten 
i Finland. Exempelvis då en investerare ut-
nyttjar insiderinformation om finansiella in-
strument som är noterade i en annan EES-
stat, ska bestämmelsen tillämpas vid sådana 
förvärv eller avyttringar av finansiella in-
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strument som sker i Finland. De föreslagna 
bestämmelserna motsvarar marknadsmiss-
bruksdirektivets artikel 10. Den gällande la-
gens 1 kap. 1 § 7 mom. innehåller en be-
stämmelse om internationell tillämpning av 
missbruksbestämmelserna som delvis mot-
svarar den föreslagna bestämmelsen. På 
grund av tillämpningsbestämmelsen i den fö-
reslagna paragrafens 12 kap. 1 § 2 mom. ska 
paragrafens förbud tillämpas också på finan-
siella instrument som endast har ansökts bli 
upptagna till sådan handel som avses i be-
stämmelsen. Motsvarande bestämmelse ingår 
i den gällande lagens 5 kap. 1 § 2 mom. 
2 punkten och 14 §.  

Den föreslagna paragrafens 8 mom. mot-
svarar den gällande lagens 5 kap. 2 § 5 mom. 
och den föreslagna paragrafens 9 mom. mot-
svarar den gällande lagens 5 kap. 13 §.  

3 §. Marknadsmanipulation. Denna para-
graf är baserad på marknadsmissbruksdirek-
tivets artikel 3. Paragrafens 1 och 2 mom. 
motsvarar huvudsakligen den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 12 § 1 och 
2 mom. om kursmanipulation. Den gällande 
bestämmelsens hänvisning till värdepapper 
föreslås i överensstämmelse med kapitlets 
övriga bestämmelser bli ändrad så att den av-
ser finansiella instrument. Bestämmelsen fö-
reslås i stället för kursmanipulation gälla 
marknadsmanipulation, som är ett mera om-
fattande begrepp och avser också annat än 
värdepapperskurser. Marknadsmanipulation 
leder inte nödvändigtvis till att kursen på vär-
depapper förändras eller också är detta inte 
avsikten, men gärningen är ägnad att ge fe-
laktig eller vilseledande information om det 
faktiska utbudet eller den faktiska efterfrågan 
på ett finansiellt instrument eller också är 
gärningen annars ägnad att manipulera 
marknaden på det sätt som nämns i 2 mom.  

I paragrafens 2 mom. 2 punkten föreslås en 
sådan precisering att den ska gälla transak-
tioner och andra åtgärder som är ägnade att 
ge falsk eller vilseledande information. Den 
gällande bestämmelsen är såtillvida snävare 
utformad att den förutsätter att falsk eller vil-
seledande information ges. Ändringarna mot-
svarar marknadsmissbruksdirektivets artikel 
1.2. 

I paragrafens 3 mom. föreslås att förbudet 
mot marknadsmanipulation utsträcks till att 

gälla också andra transaktioner och åtgärder 
med finansiella instrument än sådana som 
avses i 1 mom. En förutsättning är enligt den 
föreslagna bestämmelsen att transaktionerna 
och åtgärderna snedvrider marknaden för så-
dana finansiella instrument som avses i 
1 mom. Tillämpningsområdet för bestäm-
melsen omfattar sålunda också transaktioner 
och andra åtgärder med OTC-
derivatinstrument om de på det sätt som la-
gen avser snedvrider marknaden för finansi-
ella instrument som avses i 1 mom. Enligt 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
10 kap. 1 b § ska bestämmelserna om mark-
nadsmanipulation i värdepappersmarknads-
lagen redan nu tillämpas på OTC-
derivatinstrument, om den underliggande 
egendomen är värdepapper som är föremål 
för offentlig handel eller motsvarande handel 
i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller råvaror eller andra nyt-
tigheter. 

I paragrafens 4 och 5 mom. föreskrivs i 
överensstämmelse med den gällande lagens 
2 § 5 och 6 mom. som gäller utnyttjande av 
insiderinformation, om det internationella 
tillämpningsområdet för förbud mot mark-
nadsmanipulation. 

4 §. Undantag i fråga om marknadsmani-
pulation. Paragrafens 1 mom. motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 5 kap. 
13 §. Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar 
den gällande lagens 5 kap. 12 § 3 och 
4 mom. Hänvisningen i 3 mom. avser inte 
kursmanipulation utan istället avser den, lik-
som 3 §, marknadsmanipulation. Bestämmel-
sen motsvarar marknadsmissbruksdirektivets 
artikel 8. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om god-
tagbar marknadspraxis. Bestämmelsen mot-
svarar artikel 2.1 i kommissionens tredje di-
rektiv. Finansinspektionen har utfärdat stan-
darden 5.5 om investeringsrekommendatio-
ner och godtagbar marknadspraxis. De om-
ständigheter som ska beaktas vid bedöm-
ningen av godtagbar marknadspraxis är till 
sin natur sådana att det är skäl att föreskriva i 
lag om grunderna för den.  

Vid bedömningen ska i enlighet med arti-
kel 2.1 i kommissionens tredje direktiv beak-
tas att marknadspraxisen är öppen, att en väl-
fungerande marknad kan garanteras, betydel-
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sen för marknadens omsättning, effektivitet 
och tillförlitlighet, betydelsen för marknads-
mekanismerna och -operatörerna, marknads-
strukturerna, marknadsanalyserna samt den 
risk som marknadspraxis innebär för integri-
teten på närliggande marknader. Listan med 
exempel på godtagbar marknadspraxis är inte 
uttömmande.  

Paragrafens 5 mom. motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 5 kap. 12 § 
5 mom. I stället för begreppet värdepappers-
förmedlare används i momentet begreppet 
tillhandahållare av investeringstjänster. Un-
dantaget gäller handel som en tillhandahålla-
re av investeringstjänster bedriver för egen 
räkning genom att emittera obligationer eller 
andra skuldförbindelser samt depositionsbe-
vis för sådana rättigheter. Exempelvis sådana 
placeringsbevis som avses i momentet är fi-
nansiella instrument enligt marknadsmiss-
bruksdirektivet. I direktivet föreskrivs inte 
om undantag gällande placeringsbevis. Be-
stämmelsen upphävdes emellertid inte i sam-
band med att marknadsmissbruksdirektivet 
genomfördes.  

Det föreslås att undantaget i fråga om pla-
ceringsbevis ska kvarstå i den nya lagen. Syf-
tet med undantaget som togs in i lagen år 
1996 var enligt lagens motivering (RP 
7/1996 rd) att säkerställa att kreditinstitutens 
deltagande i handeln med placeringsbevis 
inte försvåras eftersom ett kreditinstitut kan 
vara part i samma avtal som en centralbank. 
Placeringsbevisens andel av kreditinstitutens 
medelsanskaffning har från slutet av år 1999 
minskat från 14,5 procent till 13,1 procent 
vid utgången av år 2009. Betydelsen av pla-
ceringsbevisens andel varierar mellan olika 
grupper av kreditinstitut. 

5 §. Skyldighet att anmäla marknadsmiss-
bruk. Denna paragraf stämmer huvudsakli-
gen överens med den gällande värdepap-
persmarknadslagens 4 kap. 16 §. Enligt den 
föreslagna paragrafens 1 mom. utsträcks an-
mälningsskyldigheten till att utöver tillhan-
dahållare av investeringstjänster gälla hos 
dessa anställda personer, såsom mäklare, ka-
pitalförvaltare, personer som ansvarar för 
förmedlingsverksamhet och s.k. compliance -
personer. Ändringen motsvarar marknads-
missbruksdirektivets artikel 6.9. I artikel 7 i 
kommissionens tredje direktiv hänvisas i frå-

ga om misstänkta transaktioner som ska rap-
porteras till artikel 1.3. Enligt denna avses 
med personer som yrkesmässigt utför trans-
aktioner bl.a. värdepappersföretag och kredit-
institut. Den nya definitionen av begreppet 
tillhandahållare av investeringstjänster om-
fattar värdepappersföretag och kreditinstitut. 
Definitionen i kommissionens tredje direktiv 
är öppen, vilket innebär att också andra ope-
ratörer kan höra till kategorin anmälnings-
pliktiga om dessa yrkesmässigt ordnar trans-
aktioner. I momentet föreslås också en sådan 
ändring att hänvisningen till kursmanipula-
tion ersätts med en hänvisning till mark-
nadsmanipulation. I artiklarna 9—11 i kom-
missionens tredje direktiv föreskrivs om rap-
porteringsinnehåll, rapporteringsåtgärder, an-
svar och tystnadsplikt. Syftet med bestäm-
melsen är att trygga tillsynens effektivitet 
genom att möjliggöra anmälningar så att en 
person i anställning hos tillhandahållaren av 
investeringstjänster, t.ex. en mäklare, kan 
rapportera till en compliance-person utan att 
bryta mot tystnadsplikten. Den anställda be-
höver dock inte rapportera direkt till Finans-
inspektionen. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar den 
gällande lagens 4 kap. 16 § 2 och 3 mom. 

6 §. Analyser av finansiella instrument 
samt investeringsrekommendationer. Para-
grafens 1—3 mom. motsvarar huvudsakligen 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
4 kap. 13 §, marknadsmissbruksdirektivets 
artikel 6 och artiklarna 2, 3 och 5 i kommis-
sionens direktiv om investeringsrekommen-
dationer (2003/125/EG). I paragrafen före-
slås vissa tekniska ändringar som berör defi-
nitionerna av begreppen värdepappersför-
medlare och offentlig handel. I 8 § föreslås 
att Finansinspektionen ska kunna utfärda fö-
reskrifter om genomförande av bestämmelser 
som kommissionen utfärdat med stöd av 
marknadsmissbruksdirektivet.  

7 §. Rapportering av transaktioner. Para-
grafens 1—4 mom. motsvarar huvudsakligen 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
4 kap. 18 § 1—4 mom. I Finansinspektionens 
standard RA 5.1 Transaktionsrapportering 
föreskrivs om rapporteringsskyldiga, finansi-
ella instrument som rapporteringen gäller och 
om rapporteringstid. Huvudregeln är att den 
som tillhandahåller investeringstjänster ska 
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ge en rapport per transaktion. Tillhandahålla-
ren ska ge separata rapporter om förvärv och 
avyttringar, om tillhandahållaren genomför 
en transaktion mellan två kunder eller om 
tillhandahållaren genomför en transaktion på 
en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform genom att själv uppträda 
som kundens motpart.  

Definitionen av begreppet värdepappers-
förmedlare ändras till en definition av be-
greppet tillhandahållare av investeringstjäns-
ter. Det föreslås att tillämpningsområdet för 
paragrafens 1 mom. utvidgas till att gälla 
också finansiella instrument som är föremål 
för handel på en multilateral handelsplatt-
form i Finland samt till Finansiella instru-
ment vilkas värde är beroende av sådana in-
strument. Utvidgningen motsvarar kommis-
sionens förslag till ny förordning om mark-
nadsmissbruk och förordning om marknader 
för finansiella instrument, där det föreslås att 
tillämpningsområdet för bestämmelserna 
över lag ska utsträckas till att gälla multilate-
rala handelsplattformer. Det föreslås att sista 
meningen i den gällande paragrafens 1 mom. 
ska strykas som obehövlig eftersom begrep-
pet reglerad marknad täcker också övriga re-
glerade marknadsplatser inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

I paragrafens 3 mom. 3 punkt stryks hän-
visningen till optionsföretag, eftersom be-
greppet börs täcker också optionsföretag. 

Den gällande paragrafens 5 mom. och del-
vis 7 mom. om Finansinspektionens behörig-
het att utfärda föreskrifter föreslås bli över-
förda till 8 §. 

Paragrafens nya 5 mom. täcker i sakligt 
hänseende den gällande paragrafens 6 och 
delvis 7 mom. Syftet med momentet är att ut-
sträcka den nuvarande fortlöpande rapporte-
ringsskyldigheten för värdepappersförmedla-
re som gör transaktioner med finansiella in-
strument till att gälla också sådana kapital-
förvaltare och förmedlare av order som inte 
själva genomför transaktioner. Enligt den 
nuvarande regleringen är de endast skyldiga 
att tillställa Finansinspektionen en s.k. kom-
pletteringsrapport. Enligt momentet utsträcks 
rapporteringsskyldigheten i likhet med bl.a. 
Sveriges och Storbritanniens praxis till att 
gälla också sådana tillhandahållare av inve-
steringstjänster som endast förmedlar order 

gällande finansiella instrument till andra till-
handahållare för vidarebefordran. Om en till-
handahållare av investeringstjänster dock 
förmedlar identifieringsuppgifter om en kund 
till en person som utför uppdraget och veder-
börligen rapporterar dem till Finansinspek-
tionen, uppkommer ingen rapporteringsskyl-
dighet. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs om Finans-
inspektionens skyldighet att vidarebefordra 
rapporteringsuppgifter till den behöriga 
myndigheten i en annan EES-stat. Bestäm-
melsen motsvarar den gällande lagens 4 kap. 
18 § 8 mom. 

8 §. Finansinspektionens behörighet att ut-
färda föreskrifter. I denna paragraf föreskrivs 
om Finansinspektionens rätt att utfärda före-
skrifter med stöd av bestämmelserna i detta 
kapitel. Det föreslås inte att Finansinspektio-
nens behörighet i detta avseende utvidgas 
jämfört med vad den för närvarande är. Be-
hörigheten att utfärda föreskrifter motsvarar 
vad som föreskrivs i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 4 kap. 13 § 1 mom. och 
18 § 5—7 mom. samt 5 kap. 15 §.  
 
 
DEL VI PÅFÖLJDER, ÖVERKLA-

GANDE OICH SÄRSKILDA 
BESTÄMMELSER 

15 kap. Administrativa påföljder 

1 §. Ordningsavgift. I paragrafens 1 mom. 
föreslås bestämmelser om sådana försum-
melser och överträdelser av värdepappers-
marknadslagen för vilka Finansinspektionen i 
princip ska påföra ordningsavgift enligt vad 
som närmare föreskrivs i lagen om Finansin-
spektionen, om inte annat följer av lagen i 
fråga. 

Enligt momentets 1 punkt ska Finansin-
spektionen påföra ordningsavgift för det för-
sta för försummelse att iaktta eller för över-
trädelse av lagens 5 kap. 4 § om överläm-
nande av marknadsföringsmaterial till Fi-
nansinspektionen. Enligt momentets 2 punkt 
ska ordningsavgift påföras för försummelse 
att iaktta eller för överträdelse av lagens 
8 kap. 2—7 § om övrig informationsskyldig-
het. Enligt momentets 3 punkt ordningsavgift 
påföras för överträdelse av lagens 5—6 och 
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9—11 § om skyldighet att göra anmälan om 
betydande ägar- och röstandelar. Enligt mo-
mentets 4 punkt ska ordningsavgift påföras 
för överträdelse av lagens 10 kap. 5 och 6 § 
om tillgänglighållande av obligatorisk infor-
mation. Enligt momentets 5 punkt ska ord-
ningsavgift påföras för förfarande som strider 
mot lagens 13 kap. 2 § om anmälningsskyl-
dighet. Alla utom den sist nämnda punkten är 
nya. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
överträdelser och försummelser som klart 
strider mot bestämmelserna om de tidsfrister 
som ska iakttas i fråga om information till 
marknaden eller överträdelser som annars 
klart kan konstateras. I paragrafens 2 mom. 
föreslås en bestämmelse enligt vilken ord-
ningsavgift kan påföras också för överträdel-
se av närmare bestämmelser och föreskrifter 
om de bestämmelser som avses i 1 mom. 
Med närmare bestämmelse avses här finans-
ministeriets förordningar och med föreskrif-
ter avses sådana bindande föreskrifter som 
utfärdas av Finansinspektionen. Det är fråga 
om en förtydligande reglering eftersom det i 
princip måste anses vara fråga om en lag-
överträdelse då en person bryter mot en före-
skrift som utfärdats med stöd av en bestäm-
melse. EU-lagstiftning har också i stor ut-
sträckning genomförts genom Finansinspek-
tionens föreskrifter. 

2 §. Påföljdsavgift. I denna paragraf före-
skrivs om försummelser att iaktta och över-
trädelser av värdepappersmarknadslagen 
samt bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdas med stöd av den samt kommissionens 
prospektförordning, för vilka ska påföras på-
följdsavgift enligt vad som närmare före-
skrivs i lagen om Finansinspektionen. I para-
grafen räknas upp överträdelse av vissa be-
stämmelser som är ägnad att mera allvarligt 
äventyra investerarskyddet och förtroendet 
för marknaden.  

Enligt 1 mom. 1 punkten ska Finansinspek-
tionen påföra påföljdsavgift för det första för 
försummelse att iaktta eller för överträdelse 
av lagens 1 kap. 3 och 4 § om förbud mot 
osann eller vilseledande information och om 
tillhandahållande av opartisk information. 
Enligt momentets 2 punkt ska påföljdsavgift 
påföras för överträdelse av lagens 4 kap. 1, 
6—12 samt 14 och 15 § om skyldighet att of-
fentliggöra prospekt. Enligt momentets 

3 punkt ska påföljdsavgift påföras den som 
bryter mot lagens 6 kap. 4—7 och 9 § 7 kap. 
5—16 § och 10 kap. 3 och 4 § om offentlig-
görande av information. 

Enligt momentets 4 punkt ska påföljdsav-
gift påföras den som handlar i strid med la-
gens 11 kap. 7—11,13, 14, 16—19, 22—25 
och 27 § om offentligt uppköpserbjudande 
och skyldighet att lämna erbjudande. I mo-
mentet räknas sålunda upp kapitlets samtliga 
bestämmelser utom de som gäller tillämp-
ningsområdet (1—4 §), definitioner (5 och 
6 §), giltigheten av ett erbjudande (12 §), 
villkor för uppköpserbjudande (15 §), beräk-
ning av röstandel (20 §), undantag från skyl-
digheten att lämna obligatoriskt uppköpser-
bjudande (21 §), beviljande av undantag 
(26 §), rekommendation om förfaranden vid 
uppköpserbjudanden (28 §), tystnadsplikt 
(29 §) och bemyndigande att utfärda förord-
ning (30 §). Överträdelse av alla andra be-
stämmelser i 11 kap. är ägnad att äventyra 
förutsättningarna för genomförande av of-
fentliga uppköpserbjudanden och skyldighe-
ten att lämna erbjudanden samt aktieägarnas 
intressen. Överträdelse av dessa bestämmel-
ser är huvudsakligen straffbar som informa-
tionsbrott som gäller värdepappersmarkna-
den enligt strafflagens 51 kap. 5 §. Offentliga 
uppköpserbjudande är dessutom transaktio-
ner av engångsnatur vilkas värde vanligen 
uppgår till hundratals miljoner euro. Det är 
sålunda synnerligen svårt att beräkna 
brottsvinningen. Av dessa skäl föreslås en 
bestämmelse som gör det möjligt att tillräck-
ligt snabbt påföra en tillräckligt sträng admi-
nistrativ påföljd som kan användas i stället 
för eller utöver de övriga påföljder som före-
skrivs i lagen om Finansinspektionen. Enligt 
artikel 17 i direktivet om uppköpserbjudan-
den ska medlemsstaterna fastställa de påfölj-
der som ska tillgripas för överträdelser av de 
bestämmelser i nationell lagstiftning som an-
tagits enligt detta direktiv och vidta alla nöd-
vändiga åtgärder för att garantera att påfölj-
derna verkställs. De påföljder som därigenom 
fastställs ska vara effektiva, proportionella 
och avskräckande. Påföljdsavgiften som be-
döms ha en avsevärd allmänpreventiv effekt, 
kompletterar direktivets krav på ett synnerli-
gen beaktansvärt sätt jämfört med de påfölj-
der som för närvarande står till den offentliga 
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tillsynens förfogande. Dessutom kan Finans-
inspektionen t.ex. utfärda verkställighetsför-
bud enligt 33 § i lagen om Finansinspektio-
nen och offentlig varning enligt 39 § i samma 
lag. 

Enligt momentets 5 punkt ska påföljdsav-
gift påföras den som bryter mot lagens 
13 kap. 6—8 § och 14 kap. 2, 3, 5 och 6 § 
om företagsspecifikt insiderregister och 
marknadsmissbruk. I paragrafens 2 mom. fö-
reslås liksom i paragrafen om ordningsavgift 
en bestämmelse enligt vilken vad som i 1 
mom. föreskrivs om bestämmelser i denna 
lag ska tillämpas också på närmare bestäm-
melser och föreskrifter om dem. Påföljdsav-
gift kan enligt förslaget påföras också för 
överträdelse av förordningar som utfärdats 
med stöd av prospektdirektivet och som 
kompletterar och preciserar de bestämmelser 
som nämns i 1 mom. En stor del av EU-
författningarna är redan nu direkt tillämpliga 
förordningar och användningen av förord-
ningar kommer sannolikt att ytterligare öka. 
Av denna anledning måste de administrativa 
påföljderna kunna tillämpas också på förfa-
rande som strider mot EU-förordningar.  

3 §. Påförande och verkställighet av admi-
nistrativa förordningar. I paragrafen hänvi-
sas till lagen om Finansinspektionen i vars 
4 kap. föreskrivs om påförande, offentliggö-
rande, verkställighet och behandling av ad-
ministrativa påföljder i marknadsdomstolen. 
 

16 kap. Skadestånd 

Lagförslagets 16 kap. är baserat på den gäl-
lande lagens 9 kap. Syftet med de föreslagna 
bestämmelserna är över huvud taget inte att 
skärpa eller begränsa ersättningsansvaret 
jämfört med den gällande lagen. Avsikten är 
närmast att rätta till vissa missförhållanden 
och att förbättra rättssäkerheten genom att i 
lagen ta in bestämmelser som motsvarar ve-
dertagna rättsuppfattningar. Avsikten med 
bestämmelserna är inte att utesluta andra ty-
per av skadeståndsansvar, exempelvis avtals-
baserat ansvar, ansvar enligt aktiebolagsla-
gens 22 kap. eller ansvar enligt ska-
deståndslagen. Förslaget kompletterar de nu-
varande ersättningssystemen, dvs. de avtals-
rättsliga och vedertagna principerna när det 

gäller brottsansvar. Ett syfte med förslaget är 
att säkerställa att påföljderna för lagstridigt 
förfarande är fungerande och effektiva. 

Kapitlets bestämmelser gäller aktörer inom 
tillämpningsområdet för värdepappersmark-
nadslagen. När det gäller marknadsplatsope-
ratörer som driver en reglerad marknad, bör-
sen och marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral handel regleras skadeståndsan-
svaret i lagen om handel med finansiella in-
strument. När det gäller värdepapperscentra-
les och clearingorganisationers skadestånds-
ansvar regleras detta på motsvarande sätt i 
lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet. De skade- och ersättningssitua-
tioner som förekommer på värdepappers-
marknaden, i samband med investerings-
tjänster och handel med finansiella instru-
ment uppvisar stora variationer såväl i fråga 
om personrelationerna som när det gäller an-
svarsgrunderna och ersättningsbehoven. 

1 §. Skadeståndsgrund. I paragrafen före-
skrivs om skyldigheten att ersätta skador. 
Bestämmelsen motsvarar den gällande lagens 
9 kap. 2 § 1 mom., likväl med den precise-
ringen att det klart framgår av lagen att ska-
dan ska ha vållats uppsåtligen eller av vårds-
löshet. Att oaktsamhetskriteriet nämns inne-
bär att den vedertagna tolkningen av gällande 
lag uttryckligen skrivs in i lagen, vilket inne-
bär att rättsläget förtydligas utan att de ska-
delidandes ersättningsskydd försvagas. Oakt-
samhetskriteriet sammanhänger väsentligen 
med frågan om fördelningen av bevisbördan 
när det gäller oaktsamt förfarande. På grund 
av värdepappersmarknadslagens särdrag är 
det inte motiverat att försöka lösa frågan om 
fördelningen av bevisbördan genom en ut-
trycklig bestämmelse, utan den frågan kan 
också i fortsättningen lämnas beroende av de 
allmänna principer som tillämpas i rättsprax-
is och av omständigheterna i respektive ska-
desituation. För att det ska uppkomma skyl-
dighet att ersätta en skada krävs det att den 
ersättningsskyldige uppsåtligen eller av 
vårdslöshet har vållat en annan person skada 
genom förfarande som strider mot denna lag, 
mot bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den eller mot Europeiska 
kommissionens förordningar och beslut som 
utfärdats med stöd av öppenhetsdirektivet, 
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prospektdirektivet eller marknadsmissbruks-
direktivet.  

I paragrafen hänvisas direkt till Europeiska 
unionens förpliktande förordningar och be-
slut, trots att tillämpningsområdet för en lag i 
allmänhet inte kan lämnas beroende av för-
ordningar eller beslut. Eftersom EU-
förordningar och -beslut utfärdas i ett nog-
grant reglerat förfarande, vilket innebär att de 
inte kan innehålla bestämmelser som utvid-
gar de underliggande direktivens tillämp-
ningsområde, måste hänvisningar till förord-
ningarna och besluten vara tillräckligt tydli-
ga. En sådan förordning om värdepappers-
marknaden som är direkt förpliktande och 
har samband med tillämpningsområdet för 
denna lag är för närvarande framför allt 
kommissionens prospektförordning som ut-
färdats med stöd av prospektdirektivet. Pro-
spektförordningen har ändrats tre gånger dvs. 
för det första genom kommissionens förord-
ning (EG) nr 1787 av den 4 december 2006 
om ändring av kommissionens prospektför-
ordning, för det andra genom kommissionens 
förordning (EG) nr 211/2007 av den 27 feb-
ruari 2007 om ändring av prospektförord-
ningen i fråga om informationen i prospekt 
när emittenten har en komplex finansiell hi-
storia eller har ingått ett betydande finansiellt 
åtagande och för det tredje genom kommis-
sionens förordning (EG) nr 1289/2008 av den 
12 december 2008 om ändring av prospekt-
förordningen i fråga om informationen i pro-
spekt och annonsering. Ett förslag till en 
fjärde ändring av kommissionens prospekt-
förordning bereds för närvarande. 

Dessutom gäller kommissionens förord-
ning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 
2007 om införande av en mekanism för fast-
ställande av likvärdighet för redovisnings-
standarder som tillämpas av tredjelandsemit-
tenter av värdepapper. För närvarande bereds 
ett förslag till ändring av också denna för-
ordning. Å andra sidan är det helt frivilligt 
för medlemsländerna att tillämpa t.ex. kom-
missionens återköpsförordning som utfärdats 
med stöd av marknadsmissbruksdirektivet, 
trots att förordningen i och för sig är direkt 
förpliktande. Det har således i sig ingen be-
tydelse om ett medlemsland handlar på ett 
sätt som strider mot kommissionens åter-
köpsförordning, om det inte gäller mark-

nadsmissbruk, eftersom det är fråga om en 
s.k. skyddshamnsbestämmelse. Handlande i 
strid med kommissionens återköpsförordning 
medför inte skadeståndsansvar, utom i det 
fall att det handlar om marknadsmissbruk. 
När det är fråga om förvärv av egna aktier är 
t.ex. Helsingfors Börs regler inte lika stränga 
som kommissionens återköpsförordning och 
förvärv av egna aktier sker i praktiken enligt 
börsens regler. 

Eventuellt kommer EU-förordningar om 
värdepappersmarknaden att godkännas också 
i Europaparlamentets och rådets medbeslu-
tandeförfarande, såsom t.ex. kommissionens 
förslag den 15 september 2010 till Europa-
parlamentets och rådets förordning om 
blankning och vissa aspekter av kreditswap-
par eller förslaget av den 20 november 2011 
till Europaparlamentets och rådets förordning 
om insiderhandel och otillbörlig marknads-
påverkan (marknadsmissbruk). Vidare ska 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndighetens tekniska standarder i framtiden 
utfärdas som kommissionens förordningar el-
ler beslut. Kommissionen har inte ännu ut-
färdat allmänna dekret som är jämställbara 
med Finansinspektionens föreskrifter, men i 
paragrafen hänvisas till dem för den händelse 
att kommissionen kompletterar de i paragra-
fen nämnda tre direktiven med beslut i stället 
för förordningar. I så fall behöver paragrafen 
inte ändras. Däremot ska sådana EU-
förordningar inte tillämpas som inte ansluter 
sig till tillämpningsområdet för denna lag el-
ler t.ex. lagen om handel med finansiella in-
strument, exempelvis förordningen om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 
finansiella instrument eller förslaget av den 
20 november 2011 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om marknader för fi-
nansiella instrument samt ändring av Euro-
paparlamentets och rådets förordning om 
OTC-derivat, centrala motparter och transak-
tionsregister (förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer).  

Det kan bli aktuellt att tillämpa paragrafen 
också i sådana fall då en skada har orsakats 
enbart genom överträdelse av de allmänna 
bestämmelserna i 1 kap. 2—4 §, som gäller 
förbud mot förfaranden som strider mot god 
värdepappersmarknadssed eller är otillbörli-
ga, förbud mot osann eller vilseledande in-
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formation och skyldigheten att tillhandahålla 
opartisk information. Till denna del motsva-
rar regleringen huvudsakligen bestämmelser-
na i aktiebolagslagens 22 kap. och i den gäl-
lande lagens 9 kap. 2 §. Till åtskillnad från 
aktiebolagslagen föreskrivs i värdepappers-
marknadslagen inte uttryckligen om oakt-
samhetspresumtionen och därför föreslås det 
inte heller att det i värdepappersmarknadsla-
gen ska föreskrivas om ett sådant undantag 
från tillämpningen av de allmänna principer-
na i aktiebolagslagens 1 kap. som avses i ak-
tiebolagslagens 22 kap. Det föreslås att över-
trädelse av de allmänna bestämmelserna i 
värdepappersmarknadslagens 1 kap. sanktio-
neras med sedvanligt oaktsamhetsansvar.  

Skada som har orsakats genom förfarande 
som strider mot god värdepappersmarknads-
sed eller annars är otillbörligt enligt1 kap. 2 § 
ska också ersättas. Med god värdepappers-
marknadssed har man bland aktörerna på 
värdepappersmarknaden vanligen avsett 
principer och regler som enligt den rådande 
åsikten bland upplysta och opartiska aktörer 
ska betraktas som korrekt och för alla parter 
rimlig handelssed. Innebörden av begreppet 
god värdepappersmarknadssed bestäms i av-
saknad av en uttrycklig norm i första hand i 
marknadspraxis och samt i enskilda avtals-
förhållanden och rättshandlingar. Skyldighe-
ten att iaktta god värdepappersmarknadssed 
styr förfarandena och avgörandena i synner-
het då det inte finns någon detaljerad och 
konkret bestämmelse som är tillämplig på en 
viss situation. Det är svårt att på ett begripligt 
och entydigt sätt beskriva begreppet god vär-
depappersmarknadssed och dess grunder, ef-
tersom det än så länge har uppkommit och 
kodifierats relativt sparsamt med sedvanerätt 
på den finländska värdepappersmarknaden. 

En generalklausul har flera fördelar jämfört 
med detaljerade förbudsbestämmelser. ”Stri-
da mot god sed” och ”otillbörlighet” är flex-
ibla begrepp. En reglering av denna typ för 
det möjligt att ingripa i osaklig verksamhet i 
den mån som nya, förut okända förfaranden 
tas i bruk. Att de värderingar som råder i 
samhället förändras kan också beaktas i til-
lämpningspraxis utan att de grundläggande 
regleringarna behöver ändras. Av de allmän-
na bestämmelserna i lagens 1 kap. är förbu-
det mot förfaranden som strider mot god vär-

depappersmarknadssed eller är otillbörliga en 
omfattande princip som kan uppfattas som en 
uttrycklig handlingsförpliktelse riktad till 
samtliga aktörer på värdepappersmarknaden. 

Att oaktsamhetskriteriet anges som en 
grund för ersättningsansvar hindrar å andra 
sidan att ersättningsskyldigheten på basis av 
förfaranden som strider mot god sed eller an-
nars är otillbörliga blir alltför omfattande. Då 
ersättningsansvaret baseras på att någon bry-
ter mot god värdepappersmarknadssed förut-
sätter detta bl.a. utredning av uttryckets inne-
börd och av det förfarande som påstås utgöra 
en kränkning av seden. Också den omstän-
digheten att självregleringen kodifieras ge-
nom det i 11 kap. 28 § avsedda organets re-
kommendationer och yttranden minskar 
eventuell tolkningsbarhet av begreppet god 
värdepappersmarknadssed, medan den för-
bättrar rättsskyddet för aktörerna inom lagens 
tillämpningsområde.  

Genom värdepappersmarknadens självre-
glering är det, liksom genom det i 11 kap. 
28 § avsedda organets rekommendationer 
och yttranden, å andra sidan möjligt att inne-
hållsmässigt styra utvecklingen av god vär-
depappersmarknadssed och precisera dess 
innebörd samt på detta sätt minska sannolik-
heten för uppsåtliga eller vårdslösa överträ-
delser. Om god värdepappersmarknadssed 
definieras så exakt som möjligt blir det lätta-
re att följa den och i motsvarande mån enkla-
re att förhindra överträdelser, vilket i sin tur 
minskar behovet av rättegångar. Detta förut-
sätter i allmänhet att vedertagen praxis kan 
konstateras t.ex. med hjälp av anvisningar el-
ler allmänt nyttjade modellavtal eller förfa-
randen. Exempelvis den omständigheten att 
Värdepappersmarknadsföreningen aktivt har 
utvecklat koder för bolagsstyrning, som del-
vis har samband med börsbolagens lagstad-
gade informationsskyldighet, har gjort det 
lättare att iaktta de enskilda rekommendatio-
nerna. Andra självregleringsnormer för god 
värdepappersmarknadssed är Helsingfors 
Börs regler och anvisningar, Finansbran-
schens centralförbunds rekommendationer 
och anvisningar samt tidigare också rekom-
mendationerna och yttrandena av Central-
handelskammarens nämnd för företagsför-
värv. Också Finansinspektionen kan i sina 
anvisningar, såsom i 2006 års rekommenda-
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tion om förfaranden vid offentliga uppköps-
erbjudanden, meddela att den anser det vara 
förenligt med god värdepappersmarknadssed 
att tillämpa självreglering. Enligt 3 § i lagen 
om Finansinspektionen ska Finansinspektio-
nen främja goda förfaranden på finansmark-
naden. En förutsättning för utveckling och 
definition av god värdepappersmarknadssed 
är sålunda en öppen och aktiv dialog med 
samtliga marknadsparter samt mellan Finans-
inspektionen och övriga myndigheter. En så-
dan dialog för bl.a. värdepappersnämnden 
verkar i anslutning till Försäkrings- och fi-
nansrådgivningen. Nämnden främjar god 
värdepappersmarknadssed och ger rekom-
mendationer på begäran av icke-
professionella investerare och tillhandahålla-
re av investeringstjänster. I 10 kap. 13 § i la-
gen om investeringstjänster föreslås en be-
stämmelse i syfte att säkerställa att icke-
professionella kunder kan hänskjuta enskilda 
meningsskiljaktigheter om tillämpning av la-
gen till ett oavhängigt organ som ger re-
kommendationer. De allmänna rekommenda-
tioner och de rekommendationer som själv-
regleringsorganet eventuellt ger i enskilda 
ärenden ger kan vara ett effektivt samt i sak-
ligt hänseende praktiskt och flexibelt sätt att 
utveckla och förenhetliga goda förfaranden 
också för börsbolagens vidkommande. 

Förbudet mot osann eller vilseledande in-
formation i lagförslagets 1 kap. 3 § samt 
skyldigheten att enligt 1 kap. 4 § tillhanda-
hålla adekvat och opartisk information har 
samband med informationsskyldigheten som 
är ett centralt element i lagen. I praktiken in-
nebär verksamhet som strider mot dessa all-
männa bestämmelser i lagens 1 kap. också 
överträdelse av någon uttrycklig bestämmel-
se om skyldigheten att offentliggöra informa-
tion, vilket innebär att omfattningen av t.ex. 
en ledande persons ersättningsansvar i prak-
tiken är synnerligen klart definierad. I syn-
nerhet då det inte finns någon uttrycklig be-
stämmelse om saken i lagen, kan innebörden 
av lagens allmänna principer med tanke på 
tillämpningen av dem preciseras genom 
självreglering. För att en person ska slippa 
ersättningsansvar kan det räcka att personen i 
fråga påvisar att han eller hon har handlat i 
överensstämmelse med rekommendationer 
och yttranden, t.ex. av ett organ som avses i 

11 kap. 28 §. Trots att de grundläggande 
principer som nämns i 1 kap. 2—4 § ofta är 
inkluderade i de skyldigheter som skrivits in 
i andra bestämmelser, kan förändringar i 
verksamhetsmiljön och metoderna förutsätta 
att det utfärdas närmare föreskrifter också om 
sådana bestämmelser. Föreskrifter som kom-
pletterar lagen kan behövas i synnerhet för 
att säkerställa att emittentens styrelse, genom 
att omsorgsfullt iaktta allmänt godkända 
standarder för upprättande av prospekt samt 
genom att omsorgsfullt organisera emissions- 
och noteringsprocessen, kan säkerställa att 
skadeståndsskyldigheten inte aktualiseras. 

Förslaget innebär att i paragrafen kvarstår 
den gällande lagens utgångspunkter, dvs. att 
det lagstadgade skadeståndsansvaret gäller 
också skador som uppkommit i avtalsförhål-
landen och att s.k. rena förmögenhetsskador 
ska ersättas utan att det föreligger sådana 
synnerligen vägande skäl som avses i ska-
deståndslagen. Till åtskillnad från aktiebo-
lagslagen föreskrivs i lagförslaget också om 
ersättning av skador som orsakats av bolag. 
På ersättning för skador som enbart är base-
rade på överträdelse av aktiebolagslagen ska 
fortsättningsvis tillämpas aktiebolagslagen, 
enligt vilken ersättningsansvar mot bolag 
samt mot aktieägare och tredjepersoner kan 
baseras på överträdelse av aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen samt dessutom på brott 
mot den s.k. allmänna omsorgsplikten.  

Förfaranden som strider mot denna lag kan 
orsaka skada både i och utanför avtalsförhål-
landen. I allmänhet kan skadan vara av typen 
ren förmögenhetsskada. Av denna anledning 
föreslås att i lagen fortfarande ska finnas en 
bestämmelse enligt vilken den skadelidande 
har rätt till ersättning av den som orsakat 
skadan genom en gärning som strider mot la-
gen. Bestämmelsen innebär sålunda att ska-
devållarens beteende både i och utanför ett 
avtalsförhållande kan bedömas med stöd av 
denna lag samt bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdas med stöd av den och dessutom 
med stöd av kommissionens förordningar el-
ler beslut i anslutning till lagens tillämp-
ningsområde. Såsom framgår ovan är avsik-
ten med den föreslagna paragrafen dock inte 
att utesluta tillämpning av principerna om av-
talsbaserat ansvar. Avtalsansvaret innebär att 
skada som åsamkats avtalsparter genom av-
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talsbrott ersätts. Det är då avgörande om ska-
dan har orsakats genom ett förfarande som 
strider mot parternas avtalsenliga förpliktel-
ser. Å andra sidan kan skada i ett avtalsför-
hållande också orsakas genom överträdelse 
av normer, varvid den föreslagna paragrafen 
kan tillämpas på ersättningsskyldigheten. 
Den allmänna principen för avtalsansvar är 
att skadevållaren för att slippa ansvar måste 
kunna visa att han har handlat omsorgsfullt. 
När det är fråga om ansvar för förmögenhets-
skador utanför ett avtalsförhållande innebär 
bestämmelsen att en förutsättning för ersätt-
ning av s.k. ren förmögenhetsskada i detta 
sammanhang inte är att det föreligger synner-
ligen vägande skäl enligt skadeståndslagens 
5 kap. 1 §, inte heller i det fall att den gär-
ning som orsakat skadan inte har kriminalise-
rats i lagen. 

Skadeståndsansvaret vid brott mot informa-
tionsskyldigheten ska, frånsett undantaget i 
16 kap. 2 §, behandlas som en helhet obero-
ende av om det är fråga om information som 
lämnats på primärmarknaden eller efter-
marknaden, emittenters eller aktieägares in-
formationsskyldighet, informationsskyldighet 
gällande prospekt eller ägar- och röstandelar 
eller om regelbunden eller fortlöpande in-
formationsskyldighet. Från börsbolags och 
övriga emittenters synpunkt är detta motive-
rat eftersom t.ex. i ett prospekt inte kan of-
fentliggöras uppgifter som inte redan tidigare 
har offentliggjorts med stöd av den regel-
bundna eller fortlöpande informationsskyl-
digheten. 

I paragrafen räknas inte upp några enskilda 
aktörer, eftersom en sådan uppräkning inte 
nödvändigtvis förtydligar inriktningen av an-
svaret och inte heller förbättrar förutsägbar-
heten utöver vad som uppnås genom de ex-
empel som räknas upp i motiveringen. Om 
någon kategori inte nämns kunde detta leda 
till obefogade e contrario -slutsatser, trots att 
förteckningen inte är avsedd att vara uttöm-
mande. Den persongrupp som avses i para-
grafen är omfattande och omfattar i likhet 
med den gällande lagens 9 kap. 2 § 1 mom. 
dels investerare och dels alla vars verksamhet 
hör till lagens tillämpningsområde. Till den-
na grupp av aktörer kan höra åtminstone 
börsbolag, övriga emittenter, aktiesäljare och 
tillhandahållare av värdepapper samt perso-

ner som lämnar offentliga uppköpserbjudan-
den. Till bestämmelsens tillämpningsområde 
kan likaså höra insiders som avses i lagens 
12 kap. 3 §, personer som enligt 12 kap. 4 § 
hör till en insiders närmaste krets samt per-
soner som gjort sig skyldiga till marknads-
missbruk enligt 14 kap. I lagförslagets 2 kap. 
definieras begreppen emittent och börsbolag. 
Till den persongrupp som avses i bestämmel-
sen kan dessutom höra personer som ordnar 
emission enligt 1 kap. 11 § 7 punkten i lagen 
om investeringstjänster.  

Den som ordnar emission och den som ga-
ranterar en emission enligt 1 kap. 11 § 
6 punkten i lagen om investeringstjänster 
måste ha verksamhetstillstånd enligt lagen 
om investeringstjänster, vilket innebär att 
som garanterande av en emission inte betrak-
tas t.ex. institutionella investerares på för-
hand givna löften att delta i en aktieemission 
i egenskap av tecknare eller köpare. Då en 
person endast har rollen som garant för en 
emission är det inte heller motiverat att hän-
föra denne till kategorin ersättningsskyldiga, 
eftersom garanten inte har särskild informa-
tionsskyldighet.  

Vems ansvar det i ett enskilt fall är fråga 
om beror dels på den tillämpliga materiella 
bestämmelse som kan leda till ansvar om den 
överträds och dels på vem som åläggs skyl-
digheter enligt bestämmelsen. I praktiken kan 
de aktörer som räknats upp i detta samman-
hang liksom enligt den gällande lagens 9 kap. 
2 § 1 mom. inte sinsemellan vara i samma 
ställning när det gäller inriktningen av ansva-
ret. Liksom den gällande lagen är bestäm-
melsen öppen och möjliggör en utvidgning 
av de ansvariga personernas krets, eftersom 
det i och med värdepappersmarknadens 
strukturella utveckling ständigt kommer in 
nya aktörer på marknaden och dessa blir fö-
remål för alltmer detaljerad reglering. 

Å andra sidan kan det bli fråga om att ex-
empelvis börsbolags samt övriga emittenters 
och företags ledande personer åläggs ersätt-
ningsansvar enligt denna lag endast ifall ska-
dan vållats genom att vederbörande fysiska 
person har brutit mot denna lag, mot be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den eller mot kommissionens fö-
rordningar eller beslut som hänför sig till la-
gens tillämpningsområde samt under förut-
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sättning att bestämmelsen i fråga uttryckligen 
föreskriver om handlingsplikt för personen i 
fråga. En sådan bestämmelse kan vara t.ex. 
lagförslagets 11 kap. 13 § som uttryckligen 
ålägger målbolagets styrelse att ge yttranden 
om offentliga uppköpserbjudanden. Dessut-
om är t.ex. 9 kap. 5 § som gäller skyldighet 
att anmäla ägar- och röstandelar, 14 kap. 2 § 
om förbud mot utnyttjande och röjande av 
insiderinformation samt 14 kap. 3 § om för-
bud mot marknadsmanipulation exempel på 
bestämmelser som är personligen förpliktan-
de för samtliga aktörer på värdepappers-
marknaden. 

Den gällande lagens bestämmelser om ak-
tieägare har blivit alltmer detaljerade och ak-
tieägarna har ålagts särskilda skyldigheter, 
såsom skyldighet att anmäla ägar- och rös-
tandelar samt förbud mot utnyttjande och rö-
jande av insiderinformation. Enligt bestäm-
melsen är också aktieägare samt personer 
som enligt 9 kap. 4 § kan jämställas med ak-
tieägare är skyldiga att ersätta skada som de 
uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en an-
nan person genom förfarande som strider mot 
denna lag, bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den eller mot 
kommissionens förordningar och beslut i an-
slutning till lagens tillämpningsområde. Med 
aktieägare kan i vissa situationer jämställas 
också medlemmar i andelslag och övriga in-
nehavare av en emittents obligationer, trots 
att obligationsinnehavare inte har samma rät-
tigheter som aktieägare. 

Redan enligt den gällande lagen har aktie-
ägare i börsbolag särskilda skyldigheter, så-
som skyldighet att anmäla förändringar i 
ägar- och röstandelar, skyldighet att göra in-
nehavsanmälan som insider samt skyldighe-
ter i samband med offentliga uppköpserbju-
danden och obligatoriska inlösenerbjudan-
den. En aktieägares ersättningsansvar är så-
lunda av en annan typ än utövande av beslu-
tanderätt på bolagsstämman, som aktiebo-
lagslagens ersättningsbestämmelser till denna 
del ansluter sig till. Bestämmelsen konstitue-
rar å andra sidan inte något ansvar för aktie-
ägaren att t.ex. i ett börsbolag övervaka att 
informationsskyldigheten uppfylls i samband 
med en aktieemission, om inte aktieägaren 
själv i samband med emissionen säljer egna 
aktier av samma slag till allmänheten och så-

lunda handlar i egenskap av aktiesäljare eller 
erbjudare av värdepapper. En säljare av obli-
gationer kan i likhet med en erbjudare av vär-
depapper som, till åtskillnad från en aktiesäl-
jare, inte nödvändigtvis äger de aktier som 
han erbjuder. 

Enligt 69 § i lagen om Finansinspektionen 
svarar Finlands Bank i enlighet med ska-
deståndslagen för ersättning av skador som 
orsakas av Finansinspektionens fel och för-
summelser. 

2 §. Ansvar för informationen i en pro-
spektsammanfattning. Enligt denna paragraf 
ska skada som uteslutande beror på informa-
tion till investerare i en prospektsammanfatt-
ning enligt 4 kap. 9 § ersättas endast om 
uppgifterna är vilseledande, inexakta eller 
motstridiga i förhållande till prospektet i öv-
rigt eller om sammanfattningen inte innehål-
ler information som är väsentlig i förhållande 
till prospektets övriga delar. Sammanfatt-
ningen ska innehålla en tydlig varning om 
detta. Om varningens innehåll föreskrivs 
närmare i finansministeriets förordning som 
ska utfärdas med stöd av lagförslagets 5 kap. 
11 § och 16 kap. 5 §. Syftet med paragrafen 
är att begränsa emittentens ansvar eftersom 
det i praktiken har visat sig att exempelvis 
småinvesterare i konsumentställning sällan 
läser ett helt prospekt eller en hel halvårsrap-
port. Bestämmelsen ska tillämpas också då 
endast sammanfattningen är avfattad på fins-
ka. Det är viktigt att sammanfattningens 
uppgifter uttryckligen ska hjälpa investerarna 
när dessa övervägar att investera i värdepap-
peren i fråga. Eftersom sammanfattningen 
utgör en central del av prospektet är avsikten 
med paragrafen att framför allt att små och 
medelstora företag inte ska ställas inför orim-
liga hinder när de skaffar finansiering på ka-
pitalmarknaden. Paragrafen innebär att den 
ändring i prospektdirektivets artikel 6.2 sätts 
i kraft nationellt som förtydligar prospektan-
svaret, vilket innebär att civilrättsligt ansvar 
inte under de förutsättningar som nämns 
ovan riktas mot någon enbart på grund av 
sammanfattningen eller en översättning av 
den. Enligt prospektdirektivets artikel 5.2 ska 
sammanfattningen också innehålla en tydlig 
varning om detta. I FM:s prospektförord-
nings 2 kap. 6 § föreskrivs för närvarande om 
det ansvar som baseras på sammanfattningen 
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och ett omnämnande om varningen samt om 
innehållet i varningen så som direktivet krä-
ver. En bestämmelse om varningens innehåll 
ska tas in också i finansministeriets nya för-
ordning som utfärdas med stöd av lagförsla-
gets 5 kap. 11 § och 16 kap. 5 §.  

3 §. Ansvar för anmälan om misstänkta 
värdepapperstransaktioner. Denna paragraf 
motsvarar 4 kap. 17 § 1 mom. i den gällande 
lagen. Den som tillhandahåller investerings-
tjänster är skyldig att ersätta skada som en 
kund vållats genom en anmälan enligt 
14 kap. 5 § endast om tillhandahållaren inte 
har handlat med sådan omsorg som med be-
aktande av förhållandena rimligen kan krä-
vas. Då tillhandahållaren av investerings-
tjänster gör anmälan till Finansinspektionen 
ska den iaktta den omsorg som lagen förut-
sätter. Därför är det inte på sin plats att till-
handahållaren kan ställas inför ansvar enbart 
på den grunden att dess anmälan till Finans-
inspektionen vid närmare undersökningar vi-
sar sig vara obefogad. I 15 kap. i lagen om 
investeringstjänster om värdepappersföretags 
skadeståndsansvar i övriga avseenden.  

4 §. Tillämpning av skadeståndslagen. I 
denna paragraf hänvisas till skadeståndsla-
gens bestämmelser. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar dels den gällande lagens 9 kap. 
2 § 2 mom. och dels också 16 kap. 1 § 
5 mom. i lagen om investeringstjänster, 
11 kap. 1 § 2 mom. i lagen om handel med 
finansiella instrument, 8 kap. 7 § 2 mom. i 
lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet och i 4 kap. 2 § i lagen om vär-
depapperskonton. 

I paragrafen föreskrivs för det första att i 
fråga om jämkning av skadestånd ska iakttas 
skadeståndslagens 2 kap. samt att vid fördel-
ning av skadeståndsansvaret mellan två eller 
flera skadeståndsskyldiga ska iakttas ska-
deståndslagens 6 kap. Detta är motiverat ef-
tersom det vid bedömning av hur ersättnings-
ansvaret ska fördelas mellan flera ersätt-
ningsskyldiga enligt skadeståndslagen är 
nödvändigt att beakta också eventuell fördel 
av skadefallet. Det är dessutom i regel emit-
tenten, aktiesäljaren och tillhandahållaren av 
värdepapper som får merparten av eventuell 
vinst. Fel i informationen, i synnerhet till den 
del som de gäller prognoser av emittentens 
framtidsutsikter eller affärsverksamhetens 

risker, kan i samband med en företags-
granskning (due diligence) i regel bedömas 
endast på basis av vad emittentens ledning 
har uppgett i intervjuer. Om t.ex. den som 
ordnar en emission blir ersättningsskyldig i 
samband med sitt uppdrag, ska ansvarsbe-
loppet bedömas också i förhållande till arvo-
det för uppdraget. För en organisation upp-
kommer skadeståndsansvar oberoende av om 
det är möjligt att i den ersättningsskyldiga 
organisationen peka ut en person som handlat 
klandervärt eller inte. En till företagsledning-
en hörande persons personliga ersättningsan-
svar baseras på den lag som gäller den juri-
diska personen i fråga, t.ex. på aktiebolagsla-
gens 22 kap. 1 § 1 mom., om inte den före-
slagna lagen innehåller en direkt förpliktande 
bestämmelse om dennes uppgifter eller en ut-
trycklig bestämmelse om dennes handlings-
plikt. 

5 §. Bemyndigande att utfärda förordning. 
Enligt denna paragraf ska genom förordning 
av finansministeriet föreskrivas om innehål-
let i sådana varningar i prospektsammanfatt-
ningar som avses i 16 kap. 2 §.  
 
17 kap. Tillsynsbefogenheter 

1 §. Uppskov med att erbjuda värdepapper 
till allmänheten. I denna paragraf föreskrivs 
om Finansinspektionens rätt att bestämma att 
erbjudande av värdepapper till allmänheten 
ska skjutas upp. Motsvarande bestämmelse 
ingår i den gällande värdepappersmarknads-
lagens 7 kap. 1 a § 1 mom. och 1 b §. Den fö-
reslagna paragrafen är baserad på prospektdi-
rektivet. Enligt den föreslagna paragrafen 
kan finansministeriet skjuta upp erbjudande 
av värdepapper till allmänheten med högst 
tio på varandra följande bankdagar åt gång-
en. Erbjudandet innefattar också annonsering 
och annan marknadsföring av värdepapperen. 

Ett uppskovsbeslut förutsätter att Finansin-
spektionen har grundad anledning att miss-
tänka att den som erbjuder värdepapper eller 
enligt uppdrag sköter erbjudandet handlar i 
strid med denna lag eller bestämmelser eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den. 

Ett uppskovsbeslut kan i praktiken komma 
i fråga också i situationer där den som erbju-
der värdepapper redan innan ansökan om 
prospektet lämnats in har varit i kontakt med 
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Finansinspektionen och uppskovsbehovet 
framgår innan värdepapperen börjar erbjudas 
till allmänheten. Behovet av uppskov kan 
också uppkomma i en situation där prospek-
tet för värdepapperen har godkänts men det 
därefter visar sig att prospektet är behäftat 
med väsentliga fel eller brister som förutsät-
ter att det kompletteras. Det kan då vara nöd-
vändigt att skjuta upp erbjudandet till dess att 
prospektet har rättats eller kompletterats. Be-
slutet kan också avse den som enligt uppdrag 
sköter erbjudandet. 

Finansinspektionen ska innan den utfärdar 
en föreskrift ge den som föreskriften riktar 
sig till tillfälle att bli hörd, om inte ärendets 
brådskande natur eller en annan särskild or-
sak föranleder något annat. 

2 §. Förbuds- och rättelsebeslut. I denna 
paragraf föreskrivs om Finansinspektionens 
rätt att förbjuda förfaranden som strider mot 
denna lag i sådana fall som nämns i paragra-
fen (förbudsbeslut) och om Finansinspektio-
nens rätt att kräva att ett förfarande ändras el-
ler rättas (rättelsebeslut). Ett beslut av det 
först nämnda slaget kan innehålla ett förbud 
att vidta åtgärder i strid med denna lag eller 
att fortsätta eller upprepa förfarandet. Mot-
svarande bestämmelser ingår i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 7 kap. 2 §. 

Ett rättelsebeslut kan ges om det kan anses 
motiverat på grund av att investerarna åsam-
kas uppenbara olägenheter. Rättelsebeslutet 
kan t.ex. ålägga vederbörande att rätta osanna 
eller vilseledande uppgifter. Ett förbuds- och 
rättelsebeslut kan avse också åtgärder som 
hänför sig till andra finansiella instrument än 
värdepapper, om den materiella bestämmel-
sen i fråga kan tillämpas på dem. I 1—10 
kap. föreskrivs om erbjudande och mark-
nadsföring av värdepapper samt om informa-
tionsskyldighet. Lagens 1 kap. 2 och 3 § samt 
12—14 kap. tillämpas också på andra finan-
siella instrument än värdepapper. 

3 §. Vite. I denna paragraf föreskrivs om 
Finansinspektionens rätt att förena sina för-
bud och beslut enligt 1 och 2 § med vite. På 
förfarandet ska tillämpas viteslagen 
(1113/1990). I enlighet med denna lags 
1 kap. 1 § 3 mom. kan vite sättas ut också för 
gärningar i anslutning till finansiella instru-
ment.  

18 kap. Överklagande och straffpå-
följder 

1 §. Överklagande. I denna paragraf före-
skrivs om överklagande av Finansinspektio-
nens beslut med stöd av denna lag. Paragra-
fen ersätter den gällande värdepappersmark-
nadslagens 7 kap. 2 § 2 och 4 mom. 

Ett syfte med propositionen är att förtydli-
ga bestämmelserna om överklagande av Fi-
nansinspektionens beslut. Nuläget är inte till-
fredsställande från lagtillämparnas synpunkt 
eftersom besvärsinstansen i vissa fall be-
stäms på basis av materiellträttsliga bestäm-
melser utan att karaktären av Finansinspek-
tionens beslut beaktas. Ändringsbehovet gäl-
ler framför allt beslut där Finansinspektionen 
förbjuder tillsynsobjekt eller andra finans-
marknadsaktörer att tillämpa lagstridiga för-
faranden. Ett tillsynsobjekt kan t.ex. genom 
sitt förfarande ha brutit både mot bestämmel-
serna om tillsyn över kundskyddet och mot 
andra bestämmelser gällande tillsynsobjek-
tets verksamhet. Dessutom är det inte helt 
klart vilka bestämmelser om värdepappers-
marknaden som gäller tillsyn över kund-
skyddet och vilka bestämmelser som kan 
jämställas med sådana. 

Enligt den gällande lagen är marknadsdom-
stolen besvärsinstans för förbudsbeslut som 
gäller tillsyn över kundskyddet. Beslutet 
överklagas inte genom besvär, utan ärendet 
hänskjuts till marknadsdomstolen. Enligt den 
gällande värdepappersmarknadslagens 7 kap. 
2 § 2 mom. ska dessa bestämmelser också 
tillämpas på förbudsbeslut som avses i para-
grafens 1 mom. Detsamma gäller förbudsbe-
slut som avses i första meningen i värdepap-
persmarknadslagens 7 kap. 2 § 4 mom. För-
budsbeslut som avses i andra meningen i 
värdepappersmarknadslagens 7 kap. 2 § 
4 mom. kan däremot överklagas genom be-
svär till Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Enligt propositionen är huvudregeln liksom 
enligt 73 § i den gällande lagen om Finansin-
spektionen att Finansinspektionens beslut 
överklagas genom besvär till Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Det föreslås att den gäl-
lande regleringen förtydligas så att rätten att 
överklaga Finansinspektionens beslut till 
marknadsdomstolen ska omfatta endast be-
slut om administrativa påföljder som Finans-
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inspektionen påfört i enlighet med 4 kap. i 
lagen om Finansinspektionen. Rättsmedlet är 
alltid överklagande genom besvär. Re-
gleringen är tydlig och parterna känner alltid 
besvärsvägen. 

Med stöd av det som anförs ovan före-
skrivs i paragrafen att Finansinspektionens 
beslut enligt denna lag kan överklagas genom 
besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol 
enligt vad som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen och i 73 § i lagen om Finansin-
spektionen. Förvaltningsdomstolen ska be-
handla ärenden som avses i 11 kap. 12 § i 
brådskande ordning. Sådana beslut gäller för-
längning av giltighetstiden för ett uppköpser-
bjudande för att målbolaget ska kunna sam-
mankalla bolagsstämman för granskning av 
erbjudandet. I övrigt gäller vad som i 73 § i 
lagen om Finansinspektionen föreskrivs om 
överklagande. 

2 §. Missbruk av insiderinformation, mark-
nadsmanipulation och informationsbrott. I 
denna paragraf hänvisas till bestämmelserna 
om värdepappersbrott i strafflagens 51 kap. 
Paragrafen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 8 kap. 1 § komplet-
terad med en hänvisning till strafflagens 
51 kap. 5 § där det föreskrivs om informa-
tionsbrott som gäller värdepappersmarkna-
den. 
 
19 kap. Ikraftträdande och över-

gångsbestämmelser 

1 §. Ikraftträdande. Enligt den föreslagna 
paragrafens 1 mom. ska lagen träda i kraft 
den 1 juli 2012. 

I paragrafens 2 mom. konstateras för det 
första att den gällande värdepappersmark-
nadslagen upphävs.  

Dessutom föreskrivs att också finansmini-
steriets förordningar som utfärdats med stöd 
av lagen ska upphävas. Förordningarna kan 
sålunda förnyas på det både strukturellt och 
innehållsmässigt mest effektiva sättet och i 
överensstämmelse med den föreslagna lagen. 
Samtidigt kan de med lagstiftningshierarkin 
sammanhängande ändringar beaktas som in-
nebär att bestämmelser från förordningarna i 
stor utsträckning överförs till den nya värde-
pappersmarknadslagen, medan andra be-
stämmelser överförs från lagnivå till förord-

ningarna. Dessutom kan den med omstruktu-
reringen av värdepappersmarknadslagstift-
ningen sammanhängande omständigheten 
beaktas att en del av förordningarna, t.ex. fö-
rordningen om upptagande av värdepapper 
på börslistan (940/2007), kommer att utfär-
das med stöd av lagen om handel med finan-
siella instrument, medan de lagrum enligt 
vilka förordningarna har utfärdats flyttas bort 
från värdepappersmarknadslagen. Eftersom 
reformen dels innebär att hänvisningarna till 
annan lagstiftning ändras kommer också vis-
sa centrala begrepp att förnyas. Detta gäller i 
synnerhet de fyra förordningar som komplet-
terar lagens 1—10 kap., dvs. förordningen 
om prospekt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (452/2005), förordningen 
om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i 
värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen 
om fastighetsfonder (818/2007), förordning-
en om regelbunden informationsskyldighet 
för värdepappersemittenter (153/2007) samt 
förordningen om flaggningsskyldighet och 
om uppgifter som skall ges i samband med 
anmälan om och offentliggörande av ägaran-
delar (154/2007). 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att om det någon annanstans i lagstift-
ningen hänvisas till en lag eller förordning 
som upphävs eller annars avses en bestäm-
melse i en lag eller förordning som upphävs, 
ska de bestämmelser tillämpas som istället 
införts i denna lag eller i en förordning som 
utfärdats med stöd av den. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan Finansin-
spektionens föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den lag som upphävs i tillämpliga de-
lar tillämpas i sex månader efter att lagen 
trätt i kraft om de inte står i strid med denna 
lag. Genom denna övergångsbestämmelse 
säkerställs det att Finansinspektionen får till-
räckligt med tid att bereda nya föreskrifter 
och anvisningar istället för de nuvarande 
(standarderna). Detta är viktigt i synnerhet 
till den del som EU-bestämmelser har ge-
nomförts genom Finansinspektionens före-
skrifter. Finansinspektionen ges i flera para-
grafer befogenheter att utfärda föreskrifter 
som är bindande för finansmarknaden. Dess-
utom utfärdar Finansinspektionen anvisning-
ar som ger uttryck för dess preliminära upp-
fattning eller ställningstagande i ett ärende 
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som hör till dess behörighet. Med tanke på 
föreskrifternas och anvisningarnas tydlighet 
är det viktigt att Finansinspektionen offent-
liggör endast föreskrifter som är klart norme-
rande till sin karaktär eftersom offentliggö-
rande av annat material är ägnat att fördunkla 
de i föreskrifterna ingående normernas rätts-
liga karaktär. En förutsättning för utveckling 
av föreskrifts- och anvisningssamlingen är 
dels att upplägget förnyas och dels att det sä-
kerställs att i föreskrifterna och anvisningar-
na inte i onödan hänvisas till lagstiftningens 
förarbeten, exempelvis till regeringsproposi-
tioner, riksdagsutskottens betänkanden och 
europeiska myndigheters rekommendationer. 
Sådana hänvisningar kan göra det svårare att 
förstå föreskrifternas och anvisningarnas 
normkaraktär. Dessutom kan de fördunkla 
tillsynsobjektens och övriga Finansmark-
nadsaktörers uppfattning om vad som är ut-
tryckligen Finansinspektionens eget ställ-
ningstagande i en viss fråga, trots att det 
eventuellt är baserat på ställningstaganden i 
lagstiftningens förarbeten. På samma sätt kan 
en hänvisning till att tillsynen utgår från vis-
sa europeiska myndigheters rekommendatio-
ner leda till e contrario -slutsatser om att Fi-
nansinspektionen inte beaktar alla europeiska 
myndigheters rekommendationer i sin till-
synsverksamhet. Om Finansinspektionen an-
ser det nödvändigt att motivera eller ge bak-
grund till sina normer bör detta ske i ett sepa-
rat dokument eller en datafil, t.ex. i en före-
dragningspromemoria.  

Enligt paragrafens 5 mom. kan Finansin-
spektionens föreskrifter som utfärdats med 
stöd av 5 kap. 15 § i den lag som upphävs 
dock tillämpas till den tidpunkt som före-
skrivs i finansministeriets förordning, dock 
högst tre år efter att lagen trätt i kraft. Den 
föreslagna övergångsbestämmelsen behövs 
av systemtekniska skäl för överföringar från 
emittenter till Finansinspektionen, för att Fi-
nansinspektionen ska ha möjlighet att ordna 
registerföringen så att systemet när det träder 
i kraft är heltäckande och funktionssäkert. 
Dessutom fastställs övergångstiden med be-
aktande av att den föreslagna förordningen 
om marknadsmissbruk, insidertransaktioner 
och marknadsmanipulering som ska ersätta 
direktivet om marknadsmissbruk, när den 
träder i kraft kan leda till ändringar i den fö-

reslagna lagen. Enligt den föreslagna förord-
ningen ska den börja tillämpas 24 månader 
efter att den trätt i kraft. Förordningen träder 
i kraft 20 dagar efter att den har publicerats i 
EU:s officiella tidning. Eftersom tidpunkten 
då förordningen träder i kraft är osäker och 
sannolikt infaller tidigast 2013, är det ända-
målsenligt att föreskriva om lagens ikraftträ-
dande genom förordning av finansministeri-
et. 

Enligt paragrafens 6 mom. kan åtgärder 
som verkställigheten av lagen förutsätter vid-
tas innan lagen träder i kraft. 

2 §. Övergångsbestämmelse gällande la-
gens 4 kap. Enligt paragrafen ska lagens 
4 kap. tillämpas på prospekt som offentlig-
görs efter att lagen trätt i kraft. På prospekt 
och kompletteringar av prospekt som offent-
liggörs innan denna lag träder i kraft ska en-
ligt förslaget tillämpas den lag som upphävs 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den. 

3 §. Övergångsbestämmelser gällande la-
gens 7 kap. Enligt paragrafens 1 mom. ska 
lagen tillämpas på bokslut, verksamhetsbe-
rättelser, bokslutskommunikéer, ledningens 
delårsredogörelser och på delårsrapporter. En 
emittent som så önskar får dock i enlighet 
med de bestämmelser som gällde när denna 
lag trädde i kraft offentliggöra bokslut, verk-
samhetsberättelse, bokslutskommuniké och 
delårsrapport för en räkenskapsperiod och 
rapportperiod som upphört innan lagen träd-
de i kraft. Enligt 7 kap. 5 § tidigareläggs tid-
punkten för offentliggörande av bokslut och 
verksamhetsberättelse och likaså enligt 
7 kap. 9 § tidpunkten för offentliggörande av 
bokslutskommuniké.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska 7 kap. 11 § 
tillämpas på delårsrapporter som offentlig-
görs efter att lagen trätt i kraft. Denna be-
stämmelse om innehållet i delårsrapporter är 
lindrigare än motsvarande bestämmelse i den 
lag som upphävs, vilket innebär att en emit-
tent som så önskar kan tillämpa den nya be-
stämmelsen omedelbart efter att lagen trätt i 
kraft, trots att rapportperioden redan gått ut 
då lagen träder i kraft. 

4 §. Övergångsbestämmelse gällande la-
gens 8 kap. Enligt denna paragraf ska vad 
som i 2 § 2 mom. föreskrivs om transaktioner 
med egna aktier tillämpas då den gräns som 
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anges i 9 kap. 5 § uppnås, överskrids eller 
underskrids, då detta sker tidigast sex måna-
der efter att lagen trätt i kraft. Den skyldighet 
som nämns i momentet är ny och baserad på 
öppenhetsdirektivet. 

5 §. Övergångsbestämmelse gällande la-
gens 9 kap. Enligt denna paragraf ska på an-
mälningsskyldighet som uppkommer inom 
sex månader efter att lagen trätt i kraft, istäl-
let för den tidsfrist som föreskrivs i 9 kap. 9 
§ 1 mom. som gäller flaggningsanmälan till-
lämpas vad som i den lag som upphävs före-
skrivs om anmälningsskyldighet utan obefo-
gat dröjsmål. 

6 §. Övergångsbestämmelser gällande la-
gens 11 kap. Enligt paragrafens 1 mom. blir 
en aktieägare skyldig att lämna ett erbjudan-
de enligt 11 kap. 19 § om gränsen för denna 
skyldighet överskrids efter att lagen trätt i 
kraft. Om gränsen har överskridits innan la-
gen träder i kraft ska den lag som upphävs 
tillämpas. Någon skyldighet att lämna ett er-
bjudande uppkommer sålunda inte för en ak-
tieägare vars röstandel på 30 eller 50 procent 
har överskridits före 17.2.2006, då regering-
ens proposition med anledning av direktivet 
om uppköpserbjudanden avläts. Någon skyl-
dighet att lämna erbjudande uppkommer så-
lunda inte heller trots att aktieägarens andel 
ökar, eftersom aktieägaren redan har be-
stämmande inflytande i bolaget. Om aktie-
ägarens röstandel efter att den nämnda pro-
positionen avläts men innan lagen trädde i 
kraft har överskridit 30 eller 50 procent, upp-
kommer ingen skyldighet att lämna erbju-
dande om aktieägarens andel sjunker under 
den gränsen inom tre år efter att lagen trätt i 
kraft. Avsikten med att ikraftträdandebes-
tämmelsen tidsmässigt delas in på detta sätt 
är att förhindra att ägarandelen inte i syfte att 
slippa skyldigheten att lämna erbjudande 
medan lagen bereds utökas över de föreslag-
na gränserna. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska ett börsbo-
lag inom sex månader efter att lagen trätt i 
kraft meddela Finansinspektionen till vilket 
organ enligt 11 kap. 28 § 3 mom. det hör och 
vilket organ som har gett en rekommendation 
enligt 11 kap. 28 § 1 mom. Börsbolaget 
åläggs skyldigheten att meddela Finansin-
spektionen eftersom organet inte är tillsyns-
objekt i förhållande till Finansinspektionen. 

Centralhandelskammarens nämnd för före-
tagsförvärv gav i december 2006 en rekom-
mendation om förfaranden som ska iakttas i 
samband med offentliga uppköpserbjudan-
den. Den föreslagna övergångstiden behövs 
för att det efter att bestämmelserna om 
nämnden för företagsförvärv har upphävts 
ska kunna säkerställas att det i 11 kap. 28 § 
3 mom. nämnda organ som ska förnya re-
kommendationen har tillräckligt mycket tid 
för att göra eventuella justeringar i den. 
Övergångstiden på sex månader är tillräcklig 
med beaktande av resurserna för självre-
gleringen, den tid som krävs för en omsorgs-
full beredning, den tid som krävs för över-
sättning och tryckning och likaså med beak-
tande av att det är praxis att höra parterna i 
samband med beredningen av självreglering-
en. Det kan också finnas behov att göra änd-
ringar i avtalet om inrättande av organet och i 
organets stadgar. Om dessutom bestämmel-
serna om den nuvarande rekommendationens 
bindande verkan och om påföljderna av att 
inte iaktta rekommendationen dessutom ska 
tas in i stadgarna så som föreslagits, enligt 
följ eller förklara principen, kräver detta en 
grundlig genomgång, omprövning och bear-
betning av rekommendationen så att följ eller 
förklara -principen kan tillämpas på den. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska de rekom-
mendationer som Centralhandelskammarens 
nämnd för företagsförvärv har gett om förfa-
randen som med stöd av den lag som upp-
hävs ska tillämpas på offentliga uppköpser-
bjudanden tillämpas till dess att ett organ 
som avses i 11 kap. 28 § 3 mom. har gett en 
rekommendation enligt 11 kap. 28 § 1 mom. 
Av denna anledning sätts det inte ut någon 
tidsfrist för organets rekommendationer och 
föreskrivs inte heller om påföljder för den 
händelse att organet inte ger någon rekom-
mendation. 

7 §. Övergångsbestämmelser gällande la-
gens 12 och 13 kap. Enligt denna paragrafs 
1 mom. ska Finansinspektionen utan dröjsmål 
vidta åtgärder för att inrätta ett offentligt in-
siderregister enligt 13 kap. 4 § samt inrätta 
och börja använda det vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning av finansministe-
riet. Finansministeriets förordning ska utfär-
das senast tre år efter att lagen trätt i kraft. 
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Den föreslagna bestämmelsen behövs av 
samma skäl som 1 § 5 mom., dvs. för att re-
servera en tillräckligt lång tid för att inrätta 
och provanvända det offentliga insiderre-
gistret samt för att börja tillämpa Europapar-
lamentets och rådets förordning om insider-
transaktioner och marknadsmanipulation 
(marknadsmissbruk) efter en än så länge inte 
fastställd övergångstid. Som det nu ser ut 
måste den sist nämnda förordningen börja 
tillämpas tidigast år 2015, då finansministeri-
ets förordning kan utfärdas så snart tidpunk-
ten för verkställigheten av den nämnda för-
ordningen är fastställd.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska till dess att 
Finansinspektionen har inrättat ett offentligt 
insiderregister och börjat använda det, istället 
för 12 kap. 3 och 4 § samt 13 kap. 2—5 § 
tillämpas vad som i 5 kap. 3, 4, 6, 7 och 15 § 
i den lag som upphävs föreskrivs om offent-
lighet för innehav samt uppgifter som ska 
lämnas samt om det offentliga insiderre-
gistret. 

 
 

1.2 Lag om investeringstjänster 

DEL I ALLMÄNNA BESTÄM-
MELSER OCH RÄTTEN 
ATT TILLHANDAHÅLLA 
INVESTERINGSTJÄNSTER 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf 
föreslås en bestämmelse om lagens tillämp-
ningsområde. Paragrafen motsvarar 1 § 1 och 
2 mom. i den gällande lagen om värdepap-
persföretag. 

2 §. Undantag från tillämpningsområdet. I 
denna paragraf föreslås bestämmelser om 
undantag från lagens tillämpningsområde. 
Paragrafen motsvarar huvudsakligen 1 § 3—
6 mom. i lagen om värdepappersföretag. Or-
dalydelsen i paragrafens 1 mom. 6 punkten 
har justerats så att den bättre stämmer över-
ens med direktivet om marknader för finansi-
ella instrument. Hänvisningen till placerings-
fondsverksamhet i paragrafens 2 mom. 
3 punkten har preciserats och undantaget har 
samtidigt utsträckts så att det utöver fondbo-
lag och förvaringsinstitut enligt lagen om 

placeringsfonder gäller också andra öppna 
fondföretag, dessas förvaringsinstitut och 
egendomsförvaltare. Förslaget motsvarar ar-
tikel 2.1 h i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument. 

I den föreslagna paragrafen nämns inte 
längre undantaget i 1 § 3 mom. 3 punkten i 
lagen om värdepappersföretag, enligt vilket 
lagen inte ska tillämpas om verksamheten 
bedrivs som affärsverksamhet enbart med 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. I den bestäm-
melsen i värdepappersmarknadslagen hänvi-
sas bl.a. till bostadsaktier som lagen inte ska 
tillämpas på. Motsvarande undantag tas inte 
in i förslaget till ny värdepappersmarknads-
lag. Av motiveringen till 2 kap. 1 § i den nya 
värdepappersmarknadslagen framgår emel-
lertid att bostadsaktier inte motsvarar den fö-
reslagna definitionen av värdepapper. Efter-
som en bostadsaktie inte heller annars kan 
betraktas som ett finansiellt instrument, ska 
transaktioner med bostadsaktier inte betrak-
tas som tillhandahållande av investerings-
tjänster.  

3 §. Bestämmelser som är tillämpliga på 
utländska värdepappersföretag. Det föreslås 
att lagen om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland upphävs och att lagens bestämmelser 
överförs till den nya lagen om värdepappers-
företag. Enligt förslaget ska dessa bestäm-
melser om möjligt placeras i egna kapitel el-
ler i slutet av andra kapitel. I paragrafen ska 
nämnas de bestämmelser där det föreskrivs 
om vilka krav som ställs på utländska värde-
pappersföretag. 

4 §. Tillämpning av lagen på kreditinstitut 
och fondbolag. Enligt kreditinstitutslagen 
och lagen om placeringsfonder har kreditin-
stitut och fondbolag rätt att med vissa be-
gränsningar tillhandahålla investeringstjäns-
ter. Det föreslås att de närmare bestämmel-
serna om vilka bestämmelser som då ska till-
lämpas på tillhandahållandet av investerings-
tjänster överförs från de nämnda lagarna till 
den nya lagen om investeringstjänster. I pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs vilka bestäm-
melser som ska tillämpas på kreditinstitut 
och i 2 mom. vilka bestämmelser som ska 
tillämpas på fondbolag. Den föreslagna re-
gleringen motsvarar i stort sett 2 § 5 mom. i 
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kreditinstitutslagen och 5 § 5 mom. i lagen 
om placeringsfonder. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken skadeståndsbestämmel-
serna i lagförslagets 16 kap. 1 § på motsva-
rande sätt ska tillämpas på kreditinstituts och 
fondbolags samt deras ägares, verkställande 
direktörs och styrelsemedlemmars ska-
deståndsskyldighet. Detta är motiverat efter-
som kreditinstitutslagens 168 § om ska-
deståndsskyldigheter reglerar endast ersät-
tande av skador i samband med brott mot 
kreditinstitutslagstiftningen. 

5 §. Tillämpning av lagen på utländska 
kreditinstitut. I denna paragraf föreskrivs vil-
ka bestämmelser som ska tillämpas på ut-
ländska kreditinstitut som tillhandahåller in-
vesteringstjänster i Finland. Den föreslagna 
paragrafens 1—3 mom. motsvarar 166 j—
166 l § i den gällande kreditinstitutslagen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
gäller vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om ut-
ländska värdepappersföretags och deras fili-
alchefers skadeståndsskyldighet på motsva-
rande sätt sådana utländska kreditinstitut och 
filialchefer som avses ovan i paragrafen. Re-
gleringen behövs med tanke på en jämlik be-
handling av sådana företags kunder som till-
handahåller investeringstjänster i Finland. 

6 §. Tillämpning av lagen på utländska 
fondbolag. I denna paragraf föreskrivs vilka 
bestämmelser som ska tillämpas på utländska 
fondbolag som tillhandahåller investerings-
tjänster i Finland. Den föreslagna paragrafens 
1 och 2 mom. motsvarar 132 b—132 d § i 
den gällande lagen om placeringsfonder. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs på motsvarande sätt som i 5 § 4 mom. 
att vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om ut-
ländska värdepappersföretags och filialche-
fers skadeståndsskyldighet gäller på motsva-
rande sätt sådana utländska fondbolag och fi-
lialchefer som avses ovan i denna paragraf. 

7 §. Europeiska unionens tekniska standar-
der. Det föreslås att i denna paragraf i infor-
mativt syfte tas in en bestämmelse som mot-
svarar 12 a § i lagen om värdepappersföretag, 
enligt vilken bestämmelser om värdepappers-
företag finns också i de tekniska standarder 
som avses i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument och har utfärdats genom 

förordning eller beslut av Europeiska kom-
missionen.  

8 §. Europeiska unionens lagstiftning, Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten samt Europeiska bankmyndigheten. 
I denna paragraf definieras vissa begrepp 
som används i lagförslaget, nämligen direkti-
vet om marknader för finansiella instrument, 
fondföretagsdirektivet, kreditinstitutsdirekti-
vet, kapitalbasdirektivet, förordningen om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument och direktivet om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument, genom hänvis-
ningar till respektive EU-författningar. I pa-
ragrafen definieras dessutom Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
och Europeiska bankmyndigheten på motsva-
rande sätt som i 2 § i lagen om värdepappers-
företag.  

9 §. Värdepappersföretag, utländska vär-
depappersföretag, EES-stater, tredjeländer, 
utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredje-
länders tillsynsmyndigheter och filialer. I 
denna paragraf definieras begreppen värde-
pappersföretag och utländska värdepappers-
företag på motsvarande sätt som i 3 § i lagen 
om värdepappersföretag och 2 § i lagen om 
utländska värdepappersföretags rätt att till-
handahålla investeringstjänster i Finland. I 
paragrafen definieras dessutom begreppen 
EES-stater, tredjeländer, utländska EES-
tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsyns-
myndigheter, utländska EES-värdepappers-
företag och värdepappersföretag i tredjelän-
der. 

10 §. Finansiella instrument. I denna para-
graf definieras begreppet finansiella instru-
ment. Definitionen motsvarar 4 § i lagen om 
värdepappersföretag.  

11 §. Investeringstjänster. I denna paragraf 
definieras vad som i denna lag avses med in-
vesteringstjänster. Paragrafens 1—8 punkt 
motsvarar 5 § i lagen om värdepappersföre-
tag.  

I paragrafens 9 punkt föreslås att med inve-
steringstjänster avses också förvaring av fi-
nansiella instrument enligt vad som närmare 
föreskrivs i den nämnda punkten. Med förva-
ring av finansiella instrument avses förvaring 
enligt den föreslagna lagen om värdepap-
perskonton samt verksamhet som kontoför-
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valtare enligt lagen om värdeandelssystem 
och clearingverksamhet, dock inte för egen 
räkning. I dessa fall är det klart att kunderna 
skyddas genom bestämmelser om verksam-
heten och dess utövare. 

Värdepappersföretag och andra tillhanda-
hållare av investeringstjänster har enligt för-
slaget dock inte ensamrätt att verka som för-
varare. I 2 § i lagen om förvaringskonton fö-
reskrivs vilka som får verka som förvarare 
enligt den nämnda lagen. På motsvarande 
sätt ska i 6 kap. 4 § i lagen om värdeandels-
system och clearingverksamhet föreskrivas 
om auktorisation av kontoförvaltare. 

Förvaring av bostadsaktier är inte sådan 
förvarig som avses i 9 punkten, eftersom bo-
stadsaktier inte är värdepapper av det slag 
som avses i den föreslagna lagen om värde-
papperskonton. På motsvarande sätt ska det 
inte heller betraktas som förvaring att perso-
nen B åtar sig att förvara sådana numrerade 
aktier i det privata aktiebolaget C som perso-
nen A äger och har överfört till honom. Den-
na begränsning är en följd av den definition 
av begreppet förvaring som ingår i lagen om 
värdepapperskonton och i vilken det förut-
sätts att värdepapper specificeras enligt slag 
och antal. 

I de nämnda fallen föreligger inte samma 
risk för att för sammanblandning av kunder-
nas medel som i sådana situationer som det 
föreskrivs om i den föreslagna lagen om vär-
depapperskonton. För att verksamhetens till-
förlitlighet ska kunna garanteras krävs det 
inte heller sådan reglering och tillsyn som 
tillämpas på kontoförvaltare enligt lagen om 
värdeandelssystem och clearingverksamhet. 

Enligt föreslagna 2 kap. 3 § ska sådan för-
varing av finansiella instrument som faller 
utanför det förvaringsbegrepp som avses i 
9 punkten betraktas som sidotjänster. 

12 §. Kreditinstitut och finansiella institut. 
I denna paragraf definieras begreppen kredit-
institut och finansiella institut med en hän-
visning till 8 och 13 § i kreditinstitutslagen. 
Till innehållet motsvarar paragrafen 6 § i den 
nuvarande lagen om värdepappersföretag.  

13 §. Koncerner, moderföretag och dotter-
företag. I denna paragraf definieras begrep-
pen koncern, moderföretag och dotterföretag 
med hänvisning till bokföringslagen. Mot-

svarande definition finns i 7 § i lagen om 
värdepappersföretag. 

14 §. Tjänsteföretag. I denna paragraf defi-
nieras begreppet tjänsteföretag på motsva-
rande sätt som i 8 § i lagen om värdepappers-
företag.  

15 §. Holdingföretag. I denna paragraf de-
finieras begreppet holdingföretag på motsva-
rande sätt som i 9 § i lagen om värdepappers-
företag. 

16 §. Finansiell företagsgrupp. I denna pa-
ragraf definieras begreppet finansiell före-
tagsgrupp på motsvarande sätt som i 10 § i 
lagen om värdepappersföretag. 

17 §. Utläggande på entreprenad. I denna 
paragraf definieras begreppet utläggning på 
entreprenad på motsvarande sätt som i 11 § i 
lagen om värdepappersföretag. 

18 §. Professionella och icke-
professionella kunder. I denna paragraf defi-
nieras begreppen professionella respektive 
icke-professionella kunder. Definitionen 
motsvarar huvudsakligen 1 kap. 4 § 4 och 
5 mom. i värdepappersmarknadslagen. I pa-
ragrafens 1 mom. 2 punkten används begrep-
pet storföretag, i stället för företag som i den 
nuvarande lagen, vilket stämmer överens 
med direktivet om marknader för finansiella 
instrument. Som storföretag kan betraktas 
också statliga affärsverk som uppfyller krite-
rierna i 2 punkten. I stället stryks statliga af-
färsverk i 1 mom. 3 punkten. I 1 mom. 
3 punkten stryks likaså kommuner och sam-
kommuner medan begreppet delstater fogas 
till punkten. Dessa ändringar stämmer bättre 
än den nuvarande lagen överens med direkti-
vet om marknader för finansiella instrument. 

19 §. Godtagbara motparter. I denna para-
graf definieras begreppet godtagbara motpar-
ter. Paragrafen motsvarar 1 kap. 4 b § 
2 mom. i värdepappersmarknadslagen. Med 
godtagbara motparter avses bl.a. professio-
nella kunder enligt 18 §. Begreppet är baserat 
på artikel 24 i direktivet om marknader för 
finansiella instrument och på artikel 50 i di-
rektivet om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument. Para-
grafen har samband med lagförslagets 10 
kap. 7 § där det föreskrivs om undantag i frå-
ga om tillämpningen av 10 kap. 

20 §. Tillsyn. Liksom enligt 12 § i lagen 
om värdepappersföretag ska Finansinspek-
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tionen övervaka efterlevnaden av den före-
slagna lagen samt bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av den. Dess-
utom hänvisas i paragrafen till att det också 
föreskrivs om efterlevnaden i lagen om Fi-
nansinspektionen.  

Vid tillsynen över efterlevnaden av vad 
som i lagförslagets 10 kap. föreskrivs om för-
faranden i kundförhållanden och likaså av 
vad som i 11 kap. 25 § föreskrivs om mark-
nadsföringsbegränsningar är det viktigt att 
Finansinspektionen effektivt samarbetar med 
konsumentombudsmannen när det är fråga 
om tjänster som erbjuds till konsumenter. Av 
denna anledning föreslås det att i paragrafens 
2 mom. tas in en hänvisningsbestämmelse till 
5 kap. i lagen on Finansinspektionen. Enligt 
lagen om Finansinspektionen ska lagligheten 
av marknadsföring, avtalsvillkor och andra 
förfaranden som avses i lagens 45 § från 
konsumentskyddssynpunkt övervakas också 
av konsumentombudsmannen. Finansinspek-
tionen och konsumentombudsmannen ska 
samarbeta med varandra på ett ändamålsen-
ligt sätt. Dessutom ska Finansinspektionen 
innan den sätter ut vite och innan den utfär-
dar verkställighetsförbud, ger en rättelse-
uppmaning eller påför en administrativ på-
följd be konsumentombudsmannen om ett 
yttrande, om den märker att en finansmark-
nadsaktör handlar i strid med konsument-
skyddslagen. 

 
2 kap. Rätt att tillhandahålla inve-

steringstjänster 

1 §. Tillståndsplikt för investeringstjänster. 
Denna paragraf innehåller motsvarande hu-
vudregel som 13 § i lagen om värdepappers-
företag och 1 § i lagen om utländska värde-
pappersföretags rätt att tillhandahålla inve-
steringstjänster i Finland, dvs. att invester-
ingstjänster får tillhandahållas endast av före-
tag som har beviljats verksamhetstillstånd 
enligt denna lag samt av utländska företag 
som har auktorisation eller rätt att tillhanda-
hålla investeringstjänster i Finland. 

2 §. Tillhandahållande av investerings-
tjänster enligt annat tillstånd. I paragrafens 1 
mom. föreslås att det liksom i 14 § i lagen 
om värdepappersföretag föreskrivs att inve-
steringstjänster får tillhandahållas också av 

inhemska och utländska kreditinstitut och 
fondbolag. I lagförslagets 1 kap. 4 – 6 § före-
skrivs vilka bestämmelser som då ska tilläm-
pas. I kreditinstitutslagen och lagen om pla-
ceringsfonder föreskrivs dessutom vilka in-
vesteringstjänster kreditinstitut och fondbo-
lag får tillhandahålla. 

I paragrafens 2 mom. konstateras liksom i 
den gällande lagen att också börser får ordna 
multilateral handel. 

I paragrafens 3 mom. föreslås för tydlighe-
tens skull en hänvisning till 6 kap. i den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet, där det bl.a. föreskrivs 
om auktorisering av kontoförvaltare.  Sådan 
auktorisering beviljas värdepappersföretag, 
men också andra företag än sådana företag 
som avses i 6 kap. 4 § kan verka som konto-
förvaltare. 

I paragrafens 4 mom. föreslås likaså för 
tydlighetens skull ett konstaterande enligt 
vilket särskilda bestämmelser gäller värde-
papperscentraler och innehavare av förvalt-
ningskonton samt deras verksamhet som 
kontoförvaltare. Enligt den föreslagna lagen 
om värdepapperskonton avses med förvarare 
i den lagen dels tillhandahållare av invester-
ingstjänster och dels också värdepapperscen-
traler och sådana innehavare av förvaltnings-
konton som avses i lagen om värdeandels-
konton. En värdepapperscentral och en inne-
havare av ett förvaltningskonto behöver så-
lunda inte verksamhetstillstånd enligt lagen 
om investeringstjänster för att i enlighet med 
lagen om värdepapperskonton verka som 
förvarare. I lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet och i lagen om värdean-
delskonton föreskrivs om de krav som ställs 
på värdepapperscentraler och kontoinnehava-
re. 

3 §. Sidotjänster. I denna paragraf före-
skrivs vilka sidotjänster värdepappersföretag 
får tillhandahålla.  Till åtskillnad från den 
nuvarande situationen kommer förvarings-
tjänsterna huvudsakligen att vara invester-
ingstjänster. Till den del som förvaring av fi-
nansiella instrument inte kommer att räknas 
som investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § 
kommer de att vara sidotjänster. Som 
sidotjänster betraktas t.ex. förvaring av bo-
stadsaktier utanför värdeandelssystemet. 
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Samtidigt ska från förteckningen över 
sidotjänster strykas bankfacktjänster efter-
som sådana tjänster inte kan anses vara 
sidotjänster enligt direktivet om marknader 
för finansiella instrument. I övrigt överens-
stämmer paragrafen med 15 kap. i lagen om 
värdepappersföretag. 

4 §. Firma. I denna paragraf föreslås att det 
liksom i 16 § i lagen om värdepappersföretag 
föreskrivs om användning av benämningen 
bankir eller bankirfirma.  
 
3 kap. Beviljande och återkallande 

av verksamhetstillstånd för 
värdepappersföretag samt be-
tydande ägares tillförlitlighet 

1 §. Ansökan om verksamhetstillstånd. En-
ligt paragrafens 1 mom. beviljar Finansin-
spektionen på ansökan tillstånd för tillhanda-
hållande av investeringstjänster. Dessutom 
föreskrivs i momentet om Finansinspektio-
nens skyldighet att be ersättningsfonden för 
investerarskydd yttra sig om huruvida ett 
värdepappersföretag måste höra till ersätt-
ningsfonden. Detta är nödvändigt med tanke 
på tillsynen. 

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om vad som ska utredas i samband med 
ansökan om verksamhetstillstånd. Enligt pa-
ragrafens 3 mom. kan genom förordning av 
finansministeriet utfärdas bestämmelser om 
vilka kontaktuppgifter som ska ingå i ansö-
kan samt närmare bestämmelser om vilka ut-
redningar som ska fogas till ansökan. I para-
grafens 4 mom. föreskrivs om Finansinspek-
tionens skyldighet att i vissa fall höra ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter med anled-
ning av en ansökan om verksamhetstillstånd. 
Paragrafen motsvarar principerna i 17 § i la-
gen om värdepappersföretag.  

2 §. Beslut om verksamhetstillstånd. I den-
na paragraf föreslås att det föreskrivs om be-
slut om verksamhetstillstånd på motsvarande 
sätt som i 18 § i lagen om värdepappersföre-
tag. 

3 §. Förutsättningar förbeviljande av verk-
samhetstillstånd. Enligt denna paragraf ska 
verksamhetstillstånd beviljas om de betydan-
de ägarna i ett värdepappersföretag är tillför-
litliga och om värdepappersföretaget uppfyl-
ler de krav på finansiell stabilitet och verk-

samhet som föreskrivs i 6, 7, 9 och 10 kap. 
Paragrafen motsvarar de principer som fram-
går av § 1 och 4 mom. i lagen värdepappers-
företag. 

4 §. Tillförlitligheten hos betydande ägare i 
ett värdepappersföretag. Lagstiftningen om 
värdepappersföretag och Finansinspektionens 
verksamhet syftar framför allt till att upprätt-
hålla kundernas och allmänhetens förtroende 
för finansmarknaden. Ett centralt element i 
bestämmelserna som ska upprätthålla förtro-
endet är kraven på att ett värdepappersföre-
tags betydande ägare (med en andel på minst 
tio procent) ska vara tillförlitliga. Om det 
bland ett värdepappersföretags betydande 
ägare finns personer vilkas goda rykte eller 
tillförlitlighet i övrigt har blivit allvarligt li-
dande av uppgifter och händelser som kom-
mit ut i offentligheten kan följden vara den 
att allmänhetens förtroende försvagas inte 
bara mot företaget i fråga utan också i större 
utsträckning mot hela branschen. Av denna 
anledning föreslås strängare bestämmelser 
om tillförlitligheten hos de betydande ägarna 
i ett värdepappersföretag. Ändringarna gäller 
sådana fall där en person har dömts till straff 
för ett brott som visar att han eller hon är 
olämplig att vara ägare i ett värdepappersfö-
retag. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska de betydande ägarna i ett värdepappers-
företag vara tillförlitliga. Momentet motsva-
rar 19 § 2 mom. i lagen om värdepappersfö-
retag. Momentet har emellertid förtydligats 
så att det motsvarar lagförslagets 7 kap. 14 § 
om skyldighet att göra anmälan om förvärv 
och avyttring av aktier. Med ägande avses så-
lunda både direkt och indirekt ägande. 

I paragrafens 2 mom. konstateras liksom i 
den gällande lagens 19 § 3 mom. när en ak-
tieägare inte ska anses vara tillförlitlig. Det 
föreslås att i momentets 1 punkt stryks kravet 
att domen ska ha vunnit laga kraft. Också en-
ligt grundlagsutskottets ställningstagande 
(GrUU 15/2008 rd) kan en dom som inte 
ännu har vunnit laga kraft visa att en person 
är olämplig.   

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta utöva den beslutanderätt som tillkommer 
ägare i värdepappersföretag och invänta ett 
avgörande av följande instans efter ett över-
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klagande. Ett förslag om saken ingår i para-
grafens 3 mom. I helhetsbedömningen ska 
enligt förslaget beaktas personens tidigare 
verksamhet, de omständigheter som lett till 
domen och en helhetsbedömning av övriga 
relevanta omständigheter. Om personens ti-
digare verksamhet har varit klanderfri och 
det är tolkningsbart eller oklart om denne 
t.ex. har varit delaktig i ett eventuellt brott, 
kan personen i fråga fortsätta utöva beslutan-
derätt som ägare i värdepappersföretaget om 
inte något annat talar emot detta. Det kan 
vara fråga om tolkningsbarhet eller oklarhet 
t.ex. då tingsrättens dom är resultatet av en 
omröstning.  

Paragrafens 3 mom. gör det emellertid inte 
möjligt för en ny person att ha ett betydande 
ägande i värdepappersföretaget om personen 
i fråga har dömts till ett sådant straff som av-
ses i 2 mom. I sådana fall innebär också en 
dom som inte har vunnit laga kraft alltid att 
personen i fråga inte kan betraktas som en 
tillförlitlig ägare.  

Liksom den nuvarande lagen innebär för-
slagna 2 mom. 2 punkten att också andra om-
ständigheter än ett sådant straff som avses i 
den föreslagna paragrafens 2 mom. 1 punk-
ten kan visa att personen i fråga är uppenbart 
olämplig att vara ägare. Också detta förutsät-
ter enligt förslaget en helhetsbedömning. En 
persons olämplighet kan framgå av dennes 
verksamhet utomlands, t.ex. om en utländsk 
myndighet har ansett personen vara olämplig 
eller om denne har kopplingar till svart eko-
nomi eller till ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Också t.ex. den omständigheten 
att en person har påförts påföljdsavgift enligt 
lagen om Finansinspektionen för en synner-
ligen allvarlig överträdelse eller försummelse 
kan visa att personen i fråga är uppenbart 
olämplig att vara ägare i ett värdepappersfö-
retag. 

I paragrafen har strukits hänvisningen i den 
gällande lagens 19 § till grundare av värde-
pappersföretag, eftersom den gällande aktie-
bolagslagen inte längre innehåller motsva-
rande bestämmelser. 

5 §. Verksamhetstillstånd för europabolag. 
I denna paragraf föreskrivs på motsvarande 
sätt som i 20 § i lagen om värdepappersföre-
tag om beviljande av verksamhetstillstånd för 
europabolag.  

6 §. Registrering av verksamhetstillstånd. I 
denna paragraf föreskrivs om registrering av 
verksamhetstillstånd för värdepappersföre-
tag. Paragrafen motsvarar 21 § i lagen om 
värdepappersföretag. 

7 §. Register över värdepappersföretag. 
Enligt denna paragraf ska Finansinspektionen 
på motsvarande sätt som enligt 22 § i lagen 
om värdepappersföretag föra ett register över 
värdepappersföretag.  

8 §. Inledande av verksamhet. I denna pa-
ragraf föreskrivs i likhet med 23 § i lagen om 
värdepappersföretag att ett värdepappersföre-
tag i allmänhet kan inleda sin verksamhet 
omedelbart efter att ha fått verksamhetstill-
stånd och företaget har registrerats. 

9 §. Återkallande av verksamhetstillstånd 
och begränsning av verksamheten. I denna 
paragraf hänvisas i likhet med 24 § i lagen 
om värdepappersföretag till de bestämmelser 
i lagen om Finansinspektionen som gäller 
återkallande av verksamhetstillstånd och be-
gränsning av verksamheten. Finansinspektio-
nen ska anmäla återkallanden för registrering 
samt för kännedom till Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten och till er-
sättningsfonden för investerarskydd.  
 
4 kap. Utländska EES-

värdepappersföretags filial-
etablering och tillhandahål-
lande av tjänster till Finland 

1 §. Filialetablering. Enligt paragrafen får 
ett utländskt EES-värdepappersföretag eta-
blera filial i Finland efter att den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten har gjort anmälan 
till Finansinspektionen om etableringen. Pa-
ragrafen innehåller också bestämmelser om 
vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan. 
Paragrafen huvudsakligen motsvarar 4 § i la-
gen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land. I paragrafens 2 mom. definieras nog-
grannare än för närvarande tidpunkten då en 
filial kan etableras och får inleda sin verk-
samhet. Detta ska enligt förslaget ske vid en 
tidpunkt som Finansinspektionen meddelar. 
Liksom enligt den gällande lagen får verk-
samheten dock inledas senast inom två må-
nader efter att Finansinspektionen fått de 
uppgifter som avses i 2 mom. 
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Begreppet filial definieras i 1 kap. 9 § 
1 mom. 9 punkten. Definitionen är baserad 
på artikel 4.1 stycke 26 i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. En filial är 
ett driftställe som har inrättats i en annan 
medlemsstat. Filialen är inte en självständig 
juridisk person utan den utgör en del av ett 
utländskt EES-värdepappersföretag. Från 
detta driftställe kan det utländska EES-värde-
pappersföretaget i enlighet med direktivets 
definition tillhandahålla investeringstjänster 
och sidotjänster.  

Enbart den omständigheten att ett utländskt 
EES-värdepappersföretag har placerat en del 
av sina funktioner i Finland förutsätter inte 
att företaget etablerar en filial enligt denna 
paragraf och inte heller att den gör en sådan 
anmälan som nämn i 2 §, om syftet med 
verksamheten i fråga inte t.ex. är att tillhan-
dahålla investeringstjänster eller sidotjänster 
och inte heller att identifiera kunder i syfte 
att tillhandahålla dem tjänster. Ärendet ska 
bedömas som en helhet. Om det t.ex. samti-
digt tillhandahålls gränsöverskridande inve-
steringstjänster eller sidotjänster i enlighet 
med 2 § kan verksamheten de facto betraktas 
som en filial.  

2 §. Tillhandahållande av investerings-
tjänster utan filialetablering. Paragrafen in-
nehåller mot 5 § i lagen om utländska värde-
pappersföretags rätt att tillhandahålla inve-
steringstjänster i Finland svarande bestäm-
melser om under vilka förutsättningar ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretag har rätt att 
tillhandahålla gränsöverskridande invester-
ingstjänster till Finland, dvs. bedriva verk-
samhet i Finland utan att etablera en filial 
här. En förutsättning för inledande av verk-
samhet är att det görs en anmälan enligt di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment till tillsynsmyndigheten i det utländska 
EES-värdepappersföretagets hemstat. Enligt 
paragrafens huvudregel kan verksamheten i 
Finland inledas då Finansinspektionen av 
hemstatens tillsynsmyndighet har fått anmä-
lan om dess investerings- och sidotjänster en-
ligt bilaga I till direktivet om marknader för 
finansiella instrument och om huruvida tjäns-
ter tillhandahålls genom ett anknutet ombud. 
Det bör observeras att förvaringstjänster för 
finansiella instrument i enlighet med direkti-
vets bilaga I betraktas som sidotjänster. Ut-

ländska EES-värdepappersföretag kan sålun-
da i Finland tillhandahålla förvaringstjänster 
såsom sidotjänster i enlighet med direktivets 
bilaga I, trots att förvaringstjänster huvudsak-
ligen förutsätter tillstånd i Finland. 

I direktivet om marknader för finansiella 
instrument definieras inte när det är fråga om 
anmälningspliktig gränsöverskridande verk-
samhet. Det föreslås inte heller någon be-
stämmelse om saken i lagen utan frågan mås-
te avgöras från fall till fall, bl.a. med beak-
tande av EU:s grundfördrag och tolkningen 
av det. 

Paragrafen gäller tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster i Finland, vilket 
förutsätter att ett utländskt EES-
värdepappersföretag i fråga om Finland vid-
tar åtgärder i syfte att få till stånd ett avtal om 
investeringstjänster eller sidotjänster med en 
person som är bosatt i Finland eller t.ex. med 
ett finländskt företag. Eventuella åtgärder 
kan vara t.ex. marknadsföringskampanjer 
som genomförs per e-post. 

Det är inte fråga om sådan gränsöverskri-
dande verksamhet som avses i denna para-
graf då en i Finland bosatt person på eget ini-
tiativ reser till ett utländskt EES-
värdepappersföretags hemstat för att där 
köpa investeringstjänster eller sidotjänster. 

Inte heller den omständigheten att en i Fin-
land bosatt person på eget initiativ via inter-
net eller per telefon köper investeringstjäns-
ter eller sidotjänster från ett utländskt EES-
värdepappersföretags hemstat innebär till-
handahållande av gränsöverskridande inve-
steringstjänster till Finland på det sätt som 
avses i denna paragraf. Om kontakten med 
personen i fråga emellertid har föregåtts av 
det utländska värdepappersföretagets erbju-
dande eller förfrågan, är det fråga om att utan 
filialetablering tillhandahålla sådana inve-
steringstjänster eller sidotjänster som avses i 
denna paragraf. Verksamhet av detta slag 
förutsätter ett anmälningsförfarande enligt 
paragrafen. 

En filialetablering som avses i 1 § hindrar 
inte att det utländska EES-värdepappers-
företaget samtidigt tillhandahåller tjänster 
från sitt hemland, efter att ha iakttagit ett så-
dant anmälningsförfarande som avses i 2 §. 

3 §. Begränsning av och förbud mot filial-
verksamhet och gränsöverskridande invester-
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ingstjänster. I paragrafen föreskrivs på mot-
svarande sätt som i 6 § i lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland om Finansin-
spektionens åtgärder vid begränsning av och 
förbud mot filialverksamhet och gränsöver-
skridande investeringstjänster. 
 
 
5 kap. Etablering av en filial för ett 

värdepappersföretag i tredje-
länder och tillhandahållande 
av tjänster i Finland  

I detta kapitel föreslås bestämmelser som 
gäller tillstånd för tredjeländers värdepap-
persföretag att tillhandahålla investerings-
tjänster till Finland samt återkallande av till-
stånd. De föreslagna bestämmelserna om 
verksamhetstillstånd för filialer motsvarar i 
tillämpliga delar de nya, exaktare krav som 
ställs på tredjeländers kreditinstitut. 

I lagen föreslås inga bestämmelser om re-
presentationer för tredjeländers värdepap-
persföretag, eftersom det inte finns något be-
hov av en sådan reglering. Med representa-
tion avses ett utländskt värdepappersföretags 
fasta driftställe som är beläget i Finland och 
från vilket inte tillhandahålls investerings-
tjänster. Sådana representationer har inte in-
rättats i Finland. Om sådana inrättas i framti-
den behöver de inte längre anmälas till Fi-
nansinspektionen. Om avsikten är att tillhan-
dahålla investeringstjänster från en represen-
tation vore det fråga om att etablera en filial i 
Finland, vilket skulle innebära att lagförsla-
gets bestämmelser om filialer måste iakttas. 
Också i så fall måste ärendet granskas som 
en helhet. Även om man via driftstället en-
dast skulle presentera ett utländskt värdepap-
persföretags produkter kan verksamheten 
uppfylla kännetecknen på en filial om avsik-
ten är att i samma sammanhang också identi-
fiera kunder i syfte att tillhandahålla invester-
ingstjänster eller sidotjänster.  

1 §. Ansökan om verksamhetstillstånd för 
filial. Denna paragraf innehåller motsvarande 
allmänna bestämmelse som i 7 § i lagen om 
utländska värdepappersföretags rätt att till-
handahålla investeringstjänster i Finland om 
förutsättningarna för att tredjeländers värde-
pappersföretag ska få etablera filialer i Fin-

land. Enligt paragrafens 1 mom. är en förut-
sättning för etablering av en filial att filialen 
beviljas verksamhetstillstånd enligt 2 §. En 
filial som fått verksamhetstillstånd får enligt 
förslaget i Finland tillhandahålla sådana i 
verksamhetstillståndet nämnda investerings-
tjänster som avses i 1 kap. 11 § och 
sidotjänster som avses i 2 kap. 3 §. 

I paragrafens 2 och 3 mom. föreskrivs vilka 
utredning om värdepappersföretaget som ska 
fogas till ansökan om verksamhetstillstånd. 
Enligt paragrafens 4 mom. kan genom för-
ordning av Finansministeriet utfärdas närma-
re föreskrifter om dessa omständigheter. 

2 §. Beviljande av verksamhetstillstånd för 
filialer. I denna paragraf föreskrivs närmare 
om förutsättningarna för beviljande av verk-
samhetstillstånd. Dessa förutsättningar defi-
nieras utförligare än i 8 § i lagen om utländs-
ka värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland. För det första 
föreskrivs det i paragrafens 1 mom. att en 
förutsättning är att det utländska värdepap-
persföretagets verksamhet inte väsentligt 
skiljer sig från verksamhet som är tillåten för 
finländska värdepappersföretag.  

För det andra förutsätts det i likhet med 8 § 
1 mom. i lagen om utländska värdepappers-
företags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland att den lagstiftning som ska 
tillämpas på värdepappersföretaget i dess 
hemstat motsvarar internationellt godkända 
rekommendationer om tillsyn över värdepap-
persmarknaden och om förhindrande av kri-
minellt utnyttjande av det finansiella syste-
met.  

En förutsättning för verksamhetstillstånd är 
för det tredje att värdepappersföretagets kapi-
taltäckning, stora exponeringar mot kunder, 
likviditet, interna kontroll och riskhanter-
ingssystem samt ägarnas och ledningens 
lämplighet och tillförlitlighet inte väsentligt 
avviker från kraven i denna lag. Från filial-
kundernas synpunkt är det viktigt att säker-
ställa att värdepappersföretaget verkar på en 
finansiellt stabil grund och åtminstone hu-
vudsakligen uppfyller de minimikrav som 
EU godkänt. 

För det fjärde förutsätts det i likhet med 
den gällande lagen om utländska värdepap-
persföretags rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland att värdepappersföreta-
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get också i övrigt övervakas tillräckligt effek-
tivt i dess hemstat. I enlighet härmed ska det 
i hemstaten finnas en självständig tillsyns-
myndighet som uppfyller internationella re-
kommendationer och som har tillräckliga re-
surser och tillräcklig kompetens för att sköta 
sina uppgifter.  

Dessutom förutsätts i momentet att filialens 
förvaltning är ordnad enligt sunda och försik-
tiga affärsprinciper och att filialdirektören 
uppfyller de allmänna krav på lämplighet och 
tillförlitlighet som i 7 kap. 16 § föreskrivs för 
ett värdepappersföretags ledning. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen när den beviljar filialtillstånd be-
sluta om filialens medlemskap i ersättnings-
fonden. Före ett eventuellt beslut ska Finans-
inspektionen bedöma nivån på och omfatt-
ningen av det skydd som ersättningsfonden 
ger. Momentet motsvarar 8 § 1 mom. i lagen 
om utländska värdepappersföretags rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i Finland. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska på beslutet 
om filialtillstånd tillämpas vad som i 3 kap. 
2 § föreskrivs om verksamhetstillstånd för 
värdepappersföretag. Detta innebär för det 
första att Finansinspektionen ska ge beslutet 
inom sex månader från det att ansökan och 
handlingar för avgörande av ärendet har in-
kommit, dock senast 12 månader efter mot-
tagandet av ansökan. Att en tidsfrist sätts ut 
för behandlingen av ansökan stämmer över-
ens med internationella principer. 

Tillämpningen av lagens 3 kap. 2 § innebär 
att Finansinspektionen efter att ha hört sö-
kanden i verksamhetstillståndet kan sätta ut 
sådana för tillsynen nödvändiga begräns-
ningar och villkor som gäller tredjeländers 
värdepappersföretags affärsverksamhet. 

Om inget beslut om verksamhetstillståndet 
har fattats inom utsatt tid kan sökanden in-
komma med ett överklagande enligt vad som 
föreskrivs i 3 kap. 2 §. 

Dessutom ska Finansinspektionen enligt 
det föreslagna momentet inom tio arbetsda-
gar från mottagandet av tillståndsansökan 
underrätta sökanden om den i 3 kap. 2 § 
1 mom. angivna tidsfristen och möjligheten 
att överklaga. Också till denna del stämmer 
regleringen överens med internationella prin-
ciper. 

Enligt paragrafens 4 mom. berättigar ett fi-
lialtillstånd värdepappersföretaget att bedriva 
verksamhet på ett eller flera driftställen. Be-
stämmelsen stämmer överens med 8 § 
3 mom. i lagen om utländska värdepappers-
företags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland.  

3 §. Återkallande av filialtillstånd och be-
gränsning av verksamheten. I den föreslagna 
paragrafen hänvisas för det första, liksom i 
9 § i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
i Finland, till 26 och 27 i lagen om Finansin-
spektionen, dvs. till bestämmelserna om 
återkallande av filialtillstånd och begränsning 
av tillståndsenlig verksamhet. Dessutom ska 
Finansinspektionen utan dröjsmål återkalla 
en filials verksamhetstillstånd då den behöri-
ga myndigheten i värdepappersföretagets 
hemstat har återkallat värdepappersföretagets 
verksamhetstillstånd.  

4 §. Avslutande av en filials verksamhet. 
Denna paragraf motsvarar kreditinstitutsla-
gens bestämmelser om avslutande av verk-
samheten vid en filial till ett tredjelands kre-
ditinstitut, men någon motsvarande reglering 
ingår inte i lagen om utländska värdepappers-
företags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland. Med tanke på kundskyddet 
och organiseringen av tillsynen är det emel-
lertid skäl att ta in bestämmelserna i lagen. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska filialverk-
samheten upphöra omedelbart när Finansin-
spektionen återkallar filialtillståndet. Tillsy-
nen fortgår till dess att filialens åtaganden 
mot kunderna är uppfyllda. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska filialen utan 
dröjsmål efter att dess verksamhet har avslu-
tats meddela kunderna hur filialen ska upp-
fylla sina åtaganden mot dem. Finansinspek-
tionen kan utfärda närmare föreskrifter om 
detta förfarande.  

Enligt paragrafens 3 mom. ska principerna 
i 1 och 2 mom. tillämpas också då Finansin-
spektionen begränsar en filials verksamhet. 

5 §. Tillhandahållande av investerings-
tjänster utan att etablera dotterföretag eller 
filial. I denna paragraf föreslås mera exakta 
bestämmelser än 12 § i lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland om tredjelän-
ders värdepappersföretags möjligheter att 
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från sitt hemland tillhandahålla gränsöver-
skridande investeringstjänster till Finland. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska ett tredje-
lands värdepappersföretag ansöka om Fi-
nansinspektionens tillstånd för tillhandahål-
lande av investeringstjänster som avses i pa-
ragrafen.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om villko-
ren för beviljande av tillstånd. För det första 
är det viktigt att tillsyn över verksamheten 
har ordnats på vederbörligt sätt. Eftersom 
tjänsterna tillhandahålls från värdepappersfö-
retagets hemland är det nödvändigt att sam-
arbetet mellan hemlandets tillsynsmyndighet 
och Finlands Finansinspektion fungerar. För 
att säkerställa detta förutsätts det att tillsyns-
myndigheterna undertecknar ett sådant pro-
tokoll över det tredjelandets värdepappersfö-
retag som avses i 66 § i lagen om Finansin-
spektionen. I fråga om beviljande av tillstån-
det gäller i övrigt vad som i 2 § 1 mom. 1—4 
punkten och 4 mom. föreskrivs om beviljan-
de av filialtillstånd. 

I fråga om återkallande av tillstånd och be-
gränsning av tillståndsenlig verksamhet hän-
visas i 3 mom. till vad som föreskrivs i lag-
förslagets 3 § och i 26 och 27 § i lagen om 
Finansinspektionen. 
 
DEL II VERKSAMHETSTFÖRUT-

SÄTTNINGAR OCH OR-
GANISERING AV VERK-
SAMHETEN 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsför-
utsättningar för tillhandahål-
lande av investeringstjänster 
samt tillsyn över den ekono-
miska stabiliteten  

1 §. Minimikapital. I denna paragraf före-
skrivs om det minimikapital som ett värde-
pappersföretag förutsätts ha och om ansvars-
försäkring för värdepappersföretag vars inve-
steringstjänster endast utgörs av investerings-
rådgivning eller vidarebefordran av order och 
som inte innehar kundmedel.  

Paragrafen motsvarar 45 § i lagen om vär-
depappersföretag. Enligt förslaget ska tillför-
litligheten av förvaringsverksamhet som av-
ses i lagförlagets 1 kap. 11 § 9 punkten sä-
kerställas på så sätt att värdepappersföretag 

som bedriver sådan verksamhet ska ha ett 
tillräckligt grundkapital. Värdepappersföre-
tag som tillhandahåller förvaring av finansi-
ella instrument som investeringstjänster ska 
enligt huvudregeln i paragrafens 1 mom. ha 
ett aktiekapital på minst 730 000 euro.  

2 §. Ekonomisk stabilitet och tillsyn. Denna 
paragraf innehåller huvudsakligen motsva-
rande hänvisningar som i 46 § i lagen om 
värdepappersföretag till att på värdepappers-
företag med vissa undantag ska tillämpas be-
stämmelserna i kreditinstitutslagens 5 kap. 
(finansiella förutsättningar för kreditinsti-
tutsverksamhet) och 6 kap. (tillsyn över den 
finansiella ställningen och beviljande av un-
dantag). Paragrafens ordalydelse har dock 
preciserats i vissa avseenden. Paragrafen ska 
tillämpas också på värdepappersföretag som 
tillhandahåller förvaring av finansiella in-
strument som investeringstjänster. 

Undantaget i paragrafens 4 mom. från till-
lämpning av vad som i kreditinstitutslagens 
67—69 § föreskrivs om exponeringar mot 
kunder föreslås bli utsträckt till att gälla ock-
så värdepappersföretag som uteslutande till-
handahåller förvaring av finansiella instru-
ment som investeringstjänster. 

3 §. Bemyndigande att utfärda förordning. 
Denna paragraf motsvarar 46 § 1 mom. i la-
gen om värdepappersföretag och det där 
nämnda bemyndigandet i 6 kap. 49 § 3 mom. 
i kreditinstitutslagen samt 92 § i kreditinsti-
tutslagen. 

4 §. Bemyndigande för Finansinspektionen 
att meddela föreskrifter. Denna paragraf mot-
svarar 46 § 1 mom. i lagen om värdepappers-
företag och den där nämnda hänvisningen till 
6 kap. 93 § i kreditinstitutslagen. 
 
7 kap. Organisering av värdepap-

persföretags verksamhet 

1 §. Driftställen och huvudkontor. Enligt 
denna paragraf ska ett värdepappersföretag 
för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe 
och huvudkontor i Finland. Paragrafen mot-
svarar 28 § i lagen om värdepappersföretag. 

2 §. Värdepappersföretags bindningar. I 
denna paragraf föreskrivs i överensstämmel-
se med 27 § i lagen om värdepappersföretag 
att betydande bindningar mellan ett värde-
pappersföretag och en annan juridisk person 
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eller fysisk person inte får hindra en effektiv 
tillsyn över värdepappersföretaget. 

3 §. Begränsningar som gäller förvärv av 
egna aktier, andelar, kapitallån och debentu-
rer. I denna paragraf föreskrivs om begräns-
ningar som gäller förvärv av egna aktier, an-
delar, kapitallån och debenturer. Paragrafen 
motsvarar 26 § i lagen om värdepappersföre-
tag. 

4 §. Utläggning av investeringstjänster och 
andra viktiga funktioner på entreprenad. I 
denna paragraf föreskrivs under vilka förut-
sättningar ett värdepappersföretag kan lägga 
ut tillhandahållandet av investeringstjänster 
eller andra för dess verksamhet viktiga funk-
tioner på entreprenad. Paragrafen motsvarar 
huvudsakligen 29 § i lagen om värdepappers-
företag.  

Då ett värdepappersföretag lägger ut en be-
tydande funktion på entreprenad är det vik-
tigt att säkerställa att detta inte medför olä-
genhet för Finansinspektionens uppgift att 
övervaka värdepappersföretaget och dess oli-
ka funktioner. Det föreslås att till paragrafens 
1 mom. fogas en uttrycklig bestämmelse om 
saken. Med olägenhet för övervakningen av-
ses att övervakningsmöjligheterna till följd 
av utläggningen försämras så att Finansin-
spektionen inte längre vederbörligen kan 
övervaka ett värdepappersföretags olika 
funktioner. Det föreslås också att till paragra-
fens 1 mom. i överensstämmelse med artikel 
14.1 i direktivet om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
fogas en bestämmelse om att värdepappers-
företaget trots utläggningen svarar för sina 
åtaganden enligt denna lag.  

I paragrafens 4 mom. föreslås motsvarande 
lindring som i kreditinstitutslagens 36 a § 
4 mom. där det föreskrivs att ett värdepap-
persföretag, som efter att ha fått verksam-
hetstillstånd har för avsikt att till ett annat fö-
retag inom samma finansiella företagsgrupp 
lägga ut tillhandahållandet av investerings-
tjänster eller andra funktioner som är viktiga 
för dess verksamhet, inte på förhand ska un-
derrätta Finansinspektionen om saken. Lind-
ringen är baserad på artikel 14.4 i direktivet 
om genomförande av direktivet om markna-
der för finansiella instrument. 

I paragrafens 5 mom. föreslås ett konstate-
rande om att i 9 kap. 2 § föreskrivs om förva-

ring av kunders finansiella instrument hos 
utomstående förvaringsinstitut. Enligt de-
taljmotiveringen (RP 43/2007 rd) till 12 § i 
den gällande lagen om värdepappersföretag 
är det inte fråga om utläggande på entrepre-
nad i en situation där värdepappersföretaget 
inte själv kan producera en tjänst för en 
kund. Exempelvis i en situation där ett vär-
depappersföretags kund förvärvar utländska 
finansiella instrument måste värdepappersfö-
retaget i praktiken anlita ett utländskt institut 
för förvaringen av de finansiella instrumen-
ten. Enligt motiveringen är det då inte fråga 
om utläggande på entreprenad. 

5 §. Villkor för utläggning på entreprenad. 
I denna paragraf föreskrivs om de krav som 
ska vara uppfyllda för att ett värdepappersfö-
retag ska kunna lägga ut verksamhet som av-
ses i 4 §. Paragrafen motsvarar 30 § i lagen 
om värdepappersföretag. 

6 §. Utläggning av kapitalförvaltning på 
entreprenad till tredjeland. I denna paragraf 
föreskrivs att ett värdepappersföretag kan 
lägga ut kapitalförvaltning på entreprenad till 
en tjänsteleverantör i ett tredjeland. Paragra-
fen motsvarar 31 § i lagen om värdepappers-
företag. 

7 §. Anknutet ombud. I denna paragraf fö-
reskrivs om den möjlighet som ett värdepap-
persföretag har att tillhandahålla tjänster ge-
nom ett anknutet ombud, om de krav som 
ställs på det anknutna ombudet och om regis-
ter över anknutna ombud. Enligt definitionen 
i artikel 4.1 stycke 25 i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument verkar ett an-
slutet ombud på ett enda företrätt värdepap-
persföretags ansvar. Paragrafen motsvarar 
huvudsakligen 32 § i lagen om värdepappers-
företag. Till paragrafens ska enligt förslaget 
fogas en bestämmelse enligt vilken de upp-
gifter som antecknats i Finansinspektionens 
register över anknutna ombud ska bevaras i 
fem år efter att grunden för registeranteck-
ningen har upphört. 

8 §. Riskhantering, internkontroll och an-
nan organisering av verksamheten. Enligt 1 
mom. i denna paragraf ska ett värdepappers-
företags verksamhet organiseras på ett tillför-
litligt sätt. Detta förutsätter att riskhantering-
en, den interna kontrollen och verksamhetens 
kontinuitet säkerställs.  
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I paragrafens 2 mom. föreslås på basis av 
artikel 9.1 i direktivet om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument en bestämmelse enligt i vilken ett 
värdepappersföretags styrelsemedlemmar 
och verkställande direktör svarar för att vär-
depappersföretaget uppfyller sina åtaganden 
enligt denna lag. 

9 §. Skyldighet att vidta förberedelser. Det 
föreslås att i paragrafens 1 mom. föreskrivs 
att värdepappersföretag vilka som invester-
ingstjänster tillhandahåller förvaring av fi-
nansiella instrument ska säkerställa att deras 
uppgifter kan skötas så störningsfritt som 
möjligt också under undantagsförhållanden. 
För värdepappersföretagens vidkommande är 
detta en ny bestämmelse. Skyldigheten att 
vidta förberedelser gäller för närvarande bl.a. 
kreditinstitut och fondbolag. Det är motiverat 
att kunderna ska kunna lita på värdepappers-
företagens förmåga att förvara finansiella in-
strument under föränderliga förhållanden och 
sålunda också under undantagsförhållanden. 
Av denna anledning bör värdepappersföretag 
som tillhandahåller förvaring av finansiella 
instrument delta i beredskapsplaneringen och 
bl.a. på förhand förbereda sig att verka under 
undantagsförhållanden.  

Enligt paragrafens 2 mom. har värdepap-
persföretag möjlighet att ansöka om ersätt-
ning för extra kostnader ur försörjningsbe-
redskapsfonden. 

10 §. Hantering av intressekonflikter. I 
denna paragraf föreskrivs om värdepappers-
företags skyldighet att identifiera och före-
bygga intressekonflikter och, om sådana 
uppkommer, informera kunden om saken. 
Paragrafen motsvarar värdepappersmark-
nadslagens 4 kap 12 §.  

11 §. Privata transaktioner. I denna para-
graf föreskrivs att ett värdepappersföretag 
ska vidta tillräckliga åtgärder för att förhind-
ra att personer med inflytande i företaget 
genomför privata transaktioner, om dessa kan 
leda till intressekonflikter eller om personen i 
fråga har insiderinformation eller konfidenti-
ell information om företagets kunder. Para-
grafens 1, 3 och 4 mom. motsvarar 34 § i la-
gen om värdepappersföretag. 

Paragrafens 2 mom. är nytt i förhållande 
till den gällande lagen. Enligt förslaget ska 
värdepappersföretaget för det första bevara 

information om privata transaktioner. Denna 
skyldighet regleras för närvarande genom Fi-
nansinspektionens föreskrifter. Finansinspek-
tionen kan be om och granska informationen 
i samband med sin tillsyn. 

Dessutom förutsätts i momentet att värde-
pappersföretaget årligen rapporterar till Fi-
nansinspektionen hur värdepappersföretaget 
har övervakat efterlevnaden av bestämmel-
serna om privata transaktioner och vilka åt-
gärder värdepappersföretaget har vidtagit 
ifall bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte iakttagits 

12 §. Förvärv av bestämmande inflytande i 
företag i tredjeländer. I denna paragraf före-
skrivs om värdepappersföretags skyldighet 
att på förhand informera Finansinspektionen 
om värdepappersföretaget planerar att för-
värva bestämmande inflytande i ett kreditin-
stitut, värdepappersföretag, fondbolag eller 
försäkringsbolag i tredjeländer. Paragrafen 
motsvarar 39 § i lagen om värdepappersföre-
tag.  

13 §. Ett värdepappersföretags tillhörighet 
till en utländsk finansiell företagsgrupp eller 
till ett utländskt finans- och försäkringskon-
glomerat. I denna paragraf föreskrivs under 
vilka förutsättningar ett värdepappersföretag 
får höra till en finansiell företagsgrupp eller 
till ett finans- och försäkringskonglomerat 
som ett tredjelands lag tillämpas på. Paragra-
fen motsvarar 40 § i lagen om värdepappers-
företag. 

14 §. Skyldighet att anmäla förvärv och av-
yttring av aktier. I denna paragraf föreskrivs 
om anmälningar som gäller förvärv och av-
yttring av aktier. Om en aktieköpares ägar-
andel till följd av förvärvet överskrider tio 
procent av värdepappersföretagets aktiekapi-
tal eller en i paragrafen nämnd högre inne-
havsgräns, ska köparen på förhand underrätta 
Finansinspektionen om förvärvet. På motsva-
rande sätt ska anmälan göras då ägarandelen 
sjunker under den i paragrafen nämnda grän-
sen. Paragrafen motsvarar 41 § i lagen om 
värdepappersföretag. Till paragrafens 
6 mom. har emellertid fogats grundläggande 
bestämmelser om vad som ska framgå av 
anmälan om förvärv av ägarandelar. 

15 §. Begränsning av aktieförvärv. I denna 
paragraf föreskrivs om Finansinspektionens 
rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 
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14 § genom hänvisning till 32 a och 32 b § i 
lagen om Finansinspektionen. Paragrafen 
motsvarar 42 § i lagen om värdepappersföre-
tag. 

16 §. Värdepappersföretags och holdingfö-
retags ledning. Enligt denna paragraf ska 
värdepappersföretag ledas med yrkesskick-
lighet samt enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper. Dessutom föreskrivs i paragra-
fen om behörighetsvillkor för värdepappers-
företags styrelsemedlemmar och ersättare 
samt för ledande personer. 

Viktiga målsättningar för lagstiftningen om 
värdepappersföretag och likaså för Finansin-
spektionen är att upprätthålla kundernas och 
allmänhetens förtroende för finansmarkna-
dens funktion. Centrala bestämmelser om att 
upprätthålla förtroendet gäller de krav som 
ställs på värdepappersföretags ägares och 
högsta lednings tillförlitlighet. Om ett värde-
pappersföretag bland sina ägare eller i sin 
ledning har personer vilkas goda rykte eller 
tillförlitlighet i övrigt allvarligt har blivit li-
dande av uppgifter och händelser som blivit 
som kommit ut i offentligheten, kan detta 
leda till att allmänhetens förtroende försva-
gas inte bara för företaget i fråga utan över 
huvud taget för hela branschen. Av denna an-
ledning föreslås det att bestämmelserna om 
ägarnas och den högsta ledningens tillförlit-
lighet preciseras. De föreslagna ändringarna 
gäller sådana fall där en person har dömts till 
straff för ett brott som visar att denne är 
olämplig för sitt uppdrag. I paragrafens 
2 mom. 1 punkten föreslås en strykning av 
det krav att domen ska ha vunnit laga kraft 
som ingår i lagen om värdepappersföretag. 
Också enligt grundlagsutskottets ställnings-
tagande (GrUU 15/2008 rd) kan en dom som 
inte ännu har vunnit laga kraft visa att en 
person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person kvarstå 
som medlem i ett värdepappersföretags organ 
eller anställning och invänta ett avgörande av 
en besvärsinstans. I paragrafens 3 mom. före-
slås en bestämmelse om saken. I helhetsbe-
dömningen ska enligt förslaget beaktas per-
sonens tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen samt övriga relevanta 
omständigheter. Om personens tidigare verk-
samhet varit klanderfri och t.ex. frågan om 

delaktighet i ett eventuellt brott lämnar ut-
rymme för tolkning eller är oklar, kan perso-
nen kvarstå i sitt uppdrag hos värdepappers-
företaget om det inte finns skäl som talar 
emot detta. Situationen kan vara tolkningsbar 
eller oklar t.ex. då tingsrättens dom är resul-
tatet av en omröstning. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. gör det 
emellertid inte möjligt att välja en ny person 
till styrelsemedlem, verkställande direktör el-
ler till den högsta ledningen för värdepap-
persföretaget, om personen i fråga har dömts 
till ett straff som avses i 2 mom. I dessa fall 
utgör sålunda också en dom som inte har 
vunnit laga kraft alltid ett hinder.  

Till övriga delar stämmer paragrafen över-
ens med 43 § i lagen om värdepappersföre-
tag. I likhet med den gällande paragrafen in-
nebär den föreslagna paragrafen att också 
andra omständigheter än ett sådant straff som 
avses i den föreslagna paragrafens 2 mom. 1 
punkten kan visa att en person är uppenbart 
olämplig för uppdraget. Också detta konsta-
terande förutsätter en helhetsbedömning. En 
persons olämplighet kan framgå av dennes 
verksamhet utomlands, t.ex. om en utländsk 
myndighet har ansett personen vara olämplig 
eller om denne har kopplingar till svart eko-
nomi eller till ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Också t.ex. den omständigheten 
att en person har påförts påföljdsavgift enligt 
lagen om Finansinspektionen för en särskilt 
allvarlig överträdelse eller försummelse kan 
visa att personen är uppenbart olämplig att 
höra till den högsta ledningen för ett värde-
pappersföretag. 

17 §. Skyldighet att göra insideranmälan. I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att göra insideranmälan till värdepappersföre-
taget om innehav av aktier och finansiella in-
strument. Paragrafen motsvarar 5 kap. 5 § i 
den gällande värdepappersmarknadslagen. 

Enligt paragrafens 1 mom. gäller anmäl-
ningsskyldigheten sådana aktier och finansi-
ella instrument vilkas värde bestäms på basis 
av aktier och som är föremål för handel på en 
reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i Finland. 

I paragrafens 2 mom. definieras begreppet 
insider. Insiders är för det första medlem-
marna och suppleanterna i ett värdepappers-
företags styrelse och förvaltningsråd, värde-
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pappersföretagets verkställande direktör och 
dennes ställföreträdare samtvärdepappersfö-
retagets, revisorssuppleanter och de för revi-
sionen av börsen huvudansvariga anställda 
hos en revisionssammanslutning. Insiders är 
dessutom anställda hos värdepappersföreta-
get vilka har som uppgift att göra invester-
ingsanalyser av aktier och finansiella instru-
ment som avses i 1 mom., vilkas huvudsakli-
ga uppgift består i att medverka vid erbju-
dande av investeringstjänster eller vilka på 
annat sätt regelbundet får tillgång till insider-
information om sådana aktier och finansiella 
instrument. 

I paragarafens 3 mom. föreskrivs om mot-
svarande undantag för insiders med avseende 
på kreditinstitut som tillhandahåller invester-
ingstjänster, som i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 5 kap. 5 § 2 mom. 

18 §. Insideranmälan. I denna paragraf fö-
reskrivs om insideranmälan på motsvarande 
sätt som i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 5 a §. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska en insider 
göra insideranmälan inom fjorton dagar efter 
sin utnämning till uppdraget. Enligt 3 mom. 
ska en insider informera om ändringar i upp-
gifterna inom sju dagar efter ändringen. An-
mälan ska göras oberoende av om personer i 
fråga äger de aktier och finansiella instru-
ment som avses i momentet eller inte. 

I paragrafens 2 och 5 mom. föreskrivs om 
ändringar i de uppgifter som ska lämnas i in-
sideranmälan. I paragrafens 4 mom. före-
skrivs om vissa undantag från anmälnings-
skyldigheten och i 6 mom. om förfarandet att 
hämta uppgifter ur värdeandelssystemet. 

19 §. Värdepappersföretagets insiderregis-
ter. I paragrafens 1—3 mom. föreslås be-
stämmelser om värdepappersföretags skyl-
dighet att föra ett register över insideranmäl-
ningar, om organisering av registerföringen 
samt om registeruppgifternas offentlighet. 
Enligt huvudregeln är uppgifterna offentliga. 
Fysiska personers personbeteckning och 
adress och andra fysiska personers än insi-
ders namn är dock inte offentliga. Paragra-
fens 1—3 mom. motsvarar bestämmelserna 
om börsen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 7 §. 

Paragrafens 4 mom. är ny i förhållande till 
den gällande lagstiftningen. Enligt momentet 

ska värdepappersföretaget varje år rapportera 
till Finansinspektionen hur upprätthållandet 
av insiderregistret organiserats, om övervak-
ningen av värdepappersföretagets insiders 
anmälningsskyldighet och vilka åtgärder vär-
depappersföretaget har vidtagit i sådana fall 
då bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte har iakttagits.  

Enligt 23 § 2 mom. ska Finansinspektionen 
utfärda närmare föreskrifter om rapporternas 
innehåll och om rapporteringen. Avsikten 
med bestämmelsen är dels att effektivera till-
synen över insiderregistret och dels att få ut-
redning om insiderregistrets verksamhet och 
vilka behov det tillgodoser. Bestämmelserna 
om insiderregistret ska omprövas under de 
närmaste åren. I detta syfte ska Finansinspek-
tionen göra ett sammandrag av de rapporter 
som kommer in. 

20 §. Utländska EES-värdepappersföretags 
skyldighet att vidta förberedelser. I denna pa-
ragraf föreslås en bestämmelse om utländska 
EES-värdepappersföretags i Finland etable-
rade filialers skyldighet att förbereda sig för 
undantagsförhållanden, genom en hänvisning 
till 9 § som gäller inhemska värdepappersfö-
retag. I överensstämmelse med regleringen 
som gäller utländska kreditinstitut och ut-
ländska fondbolag föreslås den skyldighet 
som avses i paragrafen dock inte gälla ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretags filial till 
den del som filialen i enlighet med lagstift-
ningen i värdepappersföretagets hemstat har 
säkerställt skötseln av sina uppgifter under 
undantagsförhållanden på motsvarande sätt 
som enligt 9 § 1 mom. och lagt fram tillräck-
lig utredning om saken för Finansinspektio-
nen. Den skyldighet att vidta förberedelser 
som avses i paragrafen gäller endast filialer 
vilka som värdepapperstjänster tillhandahål-
ler förvaring av finansiella instrument på 
motsvarande sätt som enligt 1 kap. 11 § 
9 punkten. 

21 §. Organisering av verksamheten hos fi-
lialer till tredjeländers värdepappersföretag. 
I paragrafens 1 mom. föreskrivs om tillämp-
ning av lagförslagets 7 kap. på sådana filialer 
till tredjeländers värdepappersföretag som är 
etablerade i Finland. Tillämpliga bestämmel-
ser är 4 § 3 och 4 mom. om utläggning på 
entreprenad, 5 § om förutsättningarna för ut-
läggning, 8 § om riskhantering, internkon-
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troll och annan organisering av verksamhe-
ten, 9 § om skyldighet att vidta förberedelser 
och om kostnadsersättning, 10 § om hanter-
ing av intressekonflikter och 11 § om privata 
transaktioner. Den föreslagna paragrafen er-
sätter den allmänna hänvisningen i 7 § 
2 mom. i lagen om utländska värdepappers-
företags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland till bestämmelserna om till-
handahållande av investeringstjänster och 
värdepappersförmedlares skyldigheter. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. kom-
pletterar hänvisningen i 1 mom. till 8 § om 
riskhantering. Tredjeländers värdepappersfö-
retag får i sin verksamhet i Finland inte ta så 
stora risker att filialernas kunders intressen 
äventyras. 

22 §. Ledningen för utländska värdepap-
persföretags filialer. I paragrafens 1 och 
2 mom. föreskrivs om utländska värdepap-
persföretags filialchefer och om de allmänna 
behörighetsvillkoren för dem. Momenten 
motsvarar 13 § 1 och 2 mom. i lagen om ut-
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken på chefen för en filial till 
ett tredjelands värdepappersföretag dessutom 
ska tillämpas vad som i 16 § föreskrivs om 
ett värdepappersföretags verkställande direk-
tör. Motsvarande reglering gäller enligt kre-
ditinstitutslagens 166 s § 3 mom. direktören 
för en filial till ett tredjelands kreditinstitut. 
Momentet ska inte tillämpas på direktören 
för ett utländskt EES-värdepappersföretags 
filial eftersom värdepappersföretagets hem-
stat har uteslutande behörighet att reglera 
EES-filialers administrativa struktur. 

23 §. Bemyndigande för Finansinspektio-
nens att meddela föreskrifter. I denna para-
graf föreslås bestämmelser om Finansinspek-
tionens behörighet att meddela föreskrifter 
om innehållet i en anmälan om betydande 
förändringar i avtal om utläggning på entre-
prenad enligt 4 §, om förutsättningarna för 
utläggning på entreprenad enligt 5 §, om or-
ganisering av verksamheten enligt 8 §, om 
intressekonflikter enligt 10 § och om privata 
transaktioner enligt 11 §. Det huvudsakliga 
syftet med behörigheten att meddela före-
skrifter är att genomföra direktivet om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 

finansiella instrument. I 29, 30 och 35 § i la-
gen om värdepappersföretag samt i 4 kap. 
12 § i värdepappersmarknadslagen föreskrivs 
om motsvarande befogenheter.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan Finansinspektionen utfärda närmare fö-
reskrifter om rapporter som avses i 11 § 
2 mom. och om rapporteringen till Finansin-
spektionen, om innehållet i insideranmäl-
ningar som avses i 18 § och om hur de ska 
göras, om innehållet i insiderregister som av-
ses i 19 § och hur uppgifterna ska registreras 
samt om rapporter som avses i 19 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen. Nya är bestämmelserna om rapporter 
som avses i 11 § 2 mom. och om rapporter 
som avses i 19 § 4 mom. och rapporteringen 
till Finansinspektionen. I övrigt motsvarar 
momentet 5 kap. 15 i den gällande värdepap-
persmarknadslagen. 
 
8 kap.  Bokslut och revision 

1 §. Bokslut, verksamhetsberättelser och 
delårsrapporter. Enligt denna paragraf ska 
på värdepappersföretags bokslut, verksam-
hetsberättelser och delårsrapporter samt på 
utfärdande av anvisningar, yttranden och un-
dantag på motsvarande sätt tillämpas 146—
157 § i kreditinstitutslagen. Paragrafen mot-
svarar huvudsakligen 70 § i lagen om värde-
pappersföretag. Paragrafens ordalydelse har 
emellertid preciserats. 

2 §. Revision samt särskild granskning och 
granskare. Enligt denna paragraf ska i fråga 
om värdepappersföretags revision och reviso-
rer samt i fråga om förordnande av särskild 
granskning och granskare tillämpas revi-
sionslagen (495/2007) och 158—160 § i kre-
ditinstitutslagen. Paragrafen motsvarar 71 § 
1 mom. i lagen om värdepappersföretag. 

3 §. Bemyndigande att utfärda förordning. 
Denna paragraf motsvarar 70 § i lagen om 
värdepappersföretag samt 147 § i kreditinsti-
tutslagen som det hänvisas till i den först 
nämnda paragrafen. 

4§. Bemyndigande för Finansinspektionen 
att meddela föreskrifter. Denna paragraf mot-
svarar 70 § i lagen om värdepappersföretag 
samt 147 § i kreditinstitutslagen som det 
hänvisas till i den först nämnda paragrafen. 
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9 kap. Förvaring och annan hanter-
ing av kundmedel 

1 §. Förvaring av kundmedel. Enligt para-
grafens 1 mom. ska värdepappersföretag på 
ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen 
och hanteringen av kunders finansiella in-
strument och penningmedel som har anför-
trotts företaget . Enligt paragrafens 2 mom. 
ska värdepappersföretaget då hålla sina till-
gångar klart åtskilda från kundmedlen. Enligt 
paragrafens 3 mom. ska värdepappersföretag 
på ett tillförlitligt sätt redovisa kundmedel så 
att varje kunds medel faktiskt hålls åtskilda 
från andra kunders medel. I paragrafens 
4 om. hänvisas till vad som i 10 kap. 5 § fö-
reskrivs om informationsskyldighet i sam-
band med förvaring av kundmedel. Paragra-
fen stämmer överens med principerna i vär-
depappersmarknadslagens 4 kap. 14 § 
1 mom. 

2 §. Förvaring av kunders finansiella in-
strument hos utomstående förvarare. I denna 
paragraf föreskrivs om värdepappersföretags 
skyldighet att säkerställa förvaringens tillför-
litlighet då en kunds värdepapper förvaras 
hos en utomstående förvarare. Förvararen ska 
väljas med omsorg och utgångspunkten är 
den att förvararen ska stå under offentlig till-
syn. Bestämmelsen i paragrafens 3 mom. har 
preciserats så att värdepappersföretag genom 
tillräckliga åtgärder ska säkerställa att kun-
dernas finansiella instrument som förvaras 
hos utomstående förvarare hålls åtskilda från 
värdepappersföretagets och förvararens fi-
nansiella instrument. Paragrafen motsvarar 4 
kap. 14 § 2 mom. i värdepappersmarknadsla-
gen. 

3 §. Placering av kunders penningmedel. I 
denna paragraf föreskrivs hur värdepappers-
företag ska placera kundmedel som de har i 
sin besittning. Sådana penningmedel ska pla-
ceras på konto i en centralbank eller i ett kre-
ditinstitut eller i en registrerad penningmark-
nadsfond. Dessutom föreskrivs i paragrafen 
om skyldigheten att välja kreditinstitut och 
penningmarknadsfond med omsorg och om 
skyldigheten att förvara kundmedlen åtskilda 
från värdepappersföretagets penningmedel. 
Paragrafen motsvarar 4 kap. 14 § 2 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. 

4 §. Pantsättning eller avyttring av kunders 
finansiella instrument. I denna paragraf före-
skrivs om de krav som ska ställas på värde-
pappersföretag i fråga om pantsättning eller 
avyttring av kunders finansiella instrument. 
En förutsättning för pantsättning och avytt-
ring är alltid att kunden på förhand uttryckli-
gen har gett sitt samtycke. I paragrafens 2 
mom. hänvisas till värdepapperskonton som 
avses i den föreslagna lagen om värdepap-
perskonton och till förvaltningskonton som 
avses i lagen om värdeandelskonton. I para-
grafens 3 mom. föreslås ett tillägg som inne-
bär att värdepappersföretag i fem år ska för-
vara tillräcklig information om åtgärder som 
avses i 2 mom. Till paragrafens 4 mom., en-
ligt vilket ett värdepappersföretag trots 1 och 
2 mom. får pantsätta en kunds finansiella in-
strument som säkerhet för en kunds förplik-
telser i samband med köp av finansiella in-
strument, har fogats en hänvisning till ut-
ländska clearingorganisationer. I paragrafens 
6 mom. har tagits in en informativ hänvis-
ning till lagen om finansiella säkerheter. I öv-
rigt motsvarar paragrafen 4 kap 15 § i värde-
pappersmarknadslagen. 

5 §. Bemyndigande för Finansinspektionen 
att meddela föreskrifter. Enligt denna para-
graf ska Finansinspektionen meddela de 
närmare föreskrifter om förvaring av kund-
medel som behövs för att genomföra be-
stämmelser i direktivet om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. Paragrafen motsvarar 4 kap. 14 § 
4 mom. i värdepappersmarknadslagen. I för-
slaget preciseras emellertid behörigheten att 
utfärda föreskrifter så att den uttryckligen 
gäller förfarandena. 

6 §. Revisorsutlåtande. I denna paragraf fö-
reskrivs på motsvarande sätt som i 71 § 
2 mom. i lagen om värdepappersföretag om 
värdepappersföretags skyldighet att till Fi-
nansinspektionen lämna ett revisorsutlåtande 
varav framgår om värdepappersföretagets ar-
rangemang för förvaring och hantering av 
kundmedel uppfyller kraven enligt 1—4 § 
och kraven i föreskrifter som utfärdats med 
stöd av 5 §.  

Enligt den nuvarande lagen ska utlåtande 
överlämnas en gång per år, vilket innebär att 
det inte är klart vilken period utlåtandet hän-
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för sig till. Enligt förslaget ska utlåtande ges 
för varje kalenderår. 

Om en revisor i sitt uppdrag märker att be-
stämmelser eller föreskrifter om kundmedel i 
något väsentligt avseende har överträtts vid 
förvaringen eller hanteringen av kundmedlen 
ska revisorn i enlighet med 31 § i lagen om 
Finansinspektionen omedelbart underrätta 
Finansinspektionen om saken. 

7 §. Tillämpning av vissa andra lagar. För 
tydlighetens skull föreslås att i lagen tas in 
hänvisningar till lagen om värdeandelssystem 
och clearingverksamhet, till lagen om värde-
andelskonton och till lagen om värdepap-
perskonton, med tanke på situationer där ett 
värdepappersföretag verkar som kontoförval-
tare eller förvarare. 

8 §. Tillsättning av ombud. I denna para-
graf föreslås bestämmelser om Finansinspek-
tionens skyldighet att tillsätta ett ombud i ett 
värdepappersföretag som har försatts i likvi-
dation eller konkurs och som förvarar kund-
medel. Med anledning av hänvisningen i la-
gens 1 kap. kan paragrafen tillämpas också 
på kreditinstitut och fondbolag som tillhan-
dahåller investeringstjänster. I förhållande till 
den gällande lagen är denna paragraf ny. Av-
sikten med de bestämmelser i detta kapitel 
som refereras ovan är att säkerställa att 
kundmedel förvaras på ett tillförlitligt sätt, så 
att varje kunds medel alltid hålls åtskilda från 
värdepappersföretagets medel och så att pen-
ningmedlen utan dröjsmål kan återbetalas till 
kunderna. Avsikten med att tillsätta ett om-
bud är att kundmedlen snabbare ska kunna 
återbetalas till deras ägare om värdepappers-
företaget försätts i likvidation eller konkurs. I 
fråga om konkurs ansluter sig paragrafen till 
konkurslagens (120/2004) 5 kap. 6 § enligt 
vilken egendom som tillhör en utomstående 
och som gäldenären har i sin besittning inte 
ingår i konkursboet, om den kan avskiljas 
från gäldenärens egendom. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska ett ombud 
som avses ovan tillsättas om det inte med be-
aktande av värdepappersföretagets art och 
omfattning är uppenbart onödigt. Finansin-
spektionen ska överväga om det med beak-
tande av likvidations- eller konkursboets till-
stånd, förvaringssättet för de finansiella in-
strumenten och övriga kundmedel samt med 
beaktande av övriga omständigheter är nöd-

vändigt att tillsätta ett ombud. Huvudregeln 
är att ett ombud ska tillsättas. Om boet emel-
lertid är litet och det är enkelt att särskilja 
kundmedlen och återbetala dem till kunderna 
finns det ingen anledning att öka boets kost-
nader genom att utse ett ombud. 

Ett ombud ska tillsättas också i en situation 
där värdepappersföretaget annars har blivit 
insolvent, under förutsättning att insolvensen 
inte är tillfällig. Finansinspektionen ska be-
döma om insolvensen är tillfällig eller inte. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
ett ombud kan tillsättas efter att ett värde-
pappersföretag blivit insolvent, trots att det 
t.ex. inte ännu finns något domstolsbeslut på 
att värdepappersföretag ska försättas i kon-
kurs. På detta sätt är det möjligt att bäst 
skydda kundernas intressen och säkerställa 
att kundmedlen återbetalas så snabbt som 
möjligt. 

Ett värdepappersföretags verksamhet kan 
vara så omfattande och komplicerad att det 
krävs särskilda avtalsarrangemang eller till-
fällig extern finansiering för att kundmedlen 
ska kunna återbetalas snabbt. Av denna an-
ledning föreslås i paragrafens 2 mom. en be-
stämmelse enligt vilken utredningsmannen 
för ett värdepappersföretag som är försatt i 
likvidation och boförvaltaren för ett värde-
pappersföretag som är försatt i konkurs har 
rätt att på yrkande eller med samtycke av 
ombudet ingå och säga upp avtal samt att ta 
kredit för snabb återbetalning av kundmedel. 
De övriga borgenärernas ställning får inte 
äventyras genom krediten. 

9 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
förvaring och annan hantering av kundmedel 
samt bestämmelserna om tillsättning av om-
bud på filialer till värdepappersföretag i 
tredjeländer. Enligt denna paragraf ska vad 
som ovan i kapitlet föreskrivs om förvaring 
och annan hantering av kundmedel samt om 
tillsättning av ombud, på motsvarande sätt 
tillämpas på filialer till värdepappersföretag i 
tredjeländer. Paragrafen ersätter den allmän-
na hänvisningen i 7 § 2 mom. i lagen om ut-
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland, till be-
stämmelserna om tillhandahållande av inve-
steringstjänster och om värdepappersförmed-
lares skyldigheter. 
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DEL III FÖRFARANDEN OCH ER-
SÄTTNINGSFONDEN 

10 kap. Förfaranden i kundförhållan-
den 

1 §. Klassificering av kunder och avtal om 
kunders ställning. Denna paragraf innehåller 
huvudsakligen bestämmelser som motsvarar 
1 kap. 4 a § i värdepappersmarknadslagen, 
vari föreskrivs om klassificering av kunder 
som icke-professionella kunder, professionel-
la kunder eller godtagbara parter. Vidare in-
nehåller paragrafen bestämmelser om hur 
och i vilka situationer klassificeringen kan 
ändras. I paragrafens 3 mom. har regleringen 
i enlighet med direktivet om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument preciserats så att ett värdepap-
persföretag antingen på eget initiativ eller på 
begäran av kunden kan behandla en profes-
sionell kund som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 
1—5 punkten som en icke-professionell 
kund. 

Paragrafens 6 mom. är ny i förhållande till 
den nuvarande lagen. Enligt momentet har 
emittenten och andra som erbjuder värde-
papper rätt att få veta värdepappersföretagets 
klassificering av en kund i fråga om ett visst 
värdepapper. Eftersom kundförhållandet och 
klassificeringen är sekretessbelagd informa-
tion förutsätts i momentet att kunden har gett 
sitt samtycke till utlämnande av informatio-
nen. Eftersom emittenten och andra som er-
bjuder värdepapper och personer som hand-
lar för deras räkning i enlighet med bestäm-
melserna om kvalificerade placerare måste 
kunna förvissa sig om att den som erbjuder 
investeringstjänsterna har klassificerat kun-
den som en professionell kund eller en god-
tagbar motpart. Momentet är baserat på arti-
kel 1.2 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 
om ändring av prospektdirektivet och öppen-
hetsdirektivet, varmed artikel 2.1 e i pro-
spektdirektivet har ändrats. Enligt ändringen 
ska värdepappersföretag och kreditinstitut på 
begäran meddela emittenten sin klassifice-
ring, utan att detta påverkar tillämpningen av 
relevant lagstiftning om dataskydd. 

2 §. Allmänna principer vid tillhandahål-
lande och marknadsföring av investerings-

tjänster och sidotjänster. I denna paragraf fö-
reskrivs om de allmänna principer som ska 
tillämpas vid tillhandahållande av invester-
ingstjänster och sidotjänster samt vid mark-
nadsföring. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska tillhanda-
hållare av investeringstjänster och sidotjäns-
ter handla hederligt, opartiskt och professio-
nellt samt på ett sätt som är förenligt med 
kundernas intressen. Paragrafen motsvarar 
artikel 19.1 i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument och ersätter första me-
ningen i 4 kap. 1 § 1 mom. i värdepappers-
marknadslagen där det föreskrivs att vid han-
del med värdepapper samt vid tillhandahål-
lande av investeringstjänster och sidotjänster 
inte får tillämpas förfaranden som strider mot 
god sed eller annars är otillbörliga. 

Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmel-
ser om motivationsprogram som motsvarar 
artikel 26.1 i direktivet om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. Momentet kompletterar principerna 
i paragrafens 1 mom. Bestämmelser om mo-
tivationsprogram ingår för närvarande i Fi-
nansinspektionens föreskrifter, men på grund 
av ärendets betydelse och i syfte att förbättra 
lagens tydlighet föreslås att regleringen tas in 
i lagen. Enligt momentet är huvudregeln den 
att ett värdepappersföretag inte i samband 
med att det tillhandahåller investeringstjäns-
ter och sidotjänster får betala avgifter eller ge 
arvoden eller andra förmåner till tredje part 
eller dennes representant och inte heller ta 
emot avgifter, arvoden eller övriga förmåner 
av tredje part eller av dennes representant. 
Avgifter, arvoden och andra förmåner får 
emellertid betalas, ges eller tas emot om föl-
jande förutsättningar är uppfyllda. För det 
första ska kunden innan investeringstjänster-
na eller sidotjänsterna tillhandahålls ha fått 
heltäckande och tydlig information om avgif-
ternas, arvodenas eller de övriga förmånernas 
karaktär och belopp eller om grunderna för 
dem. För det andra är syftet med avgifterna, 
arvodena eller de övriga förmånerna att för-
bättra kvaliteten på de tjänster som tillhanda-
hålls kunden, och betalningen av avgifterna 
eller arvodena eller de övriga förmånerna får 
inte strida mot kundens intressen. Bestäm-
melserna ska gälla också andra förmåner än 
pengar som ges till eller fås av en tredje part 
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eller dennes representant i samband med till-
handahållande av investerings- eller 
sidotjänster.  

Paragrafens 3 mom. är baserat på artikel 
26.2 i direktivet om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instru-
ment. Enligt det föreslagna momentet kan in-
formation som avses i 2 mom. 1 punkten ges 
kunden som en sammanfattning, om kunden 
på begäran kan få kompletterande informa-
tion. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar 4 kap. 1 § 2 
mom. i värdepappersmarknadslagen. Enligt 
det föreslagna momentet får investerings-
tjänster och sidotjänster inte marknadsföras 
med osann eller vilseledande information. Av 
marknadsföringen måste framgå att dess syf-
te är kommersiellt. Dessutom föreslås att i 
momentet nämns motsvarande princip som i 
2 kap. 1 § 2 mom. i värdepappersmarknads-
lagen om rättelse av osann eller vilseledande 
marknadsinformation. 

I paragrafens 5 mom. hänvisas till bestäm-
melsen om marknadsföring som berör inve-
sterarskyddet.  Bestämmelser om marknads-
föring finns också bl.a. i den föreslagna vär-
depappersmarknadslagen. Exempelvis i den 
föreslagna värdepappersmarknadslagens 1 
kap. 3 § föreskrivs om förbud mot att i sam-
band med marknadsföring av finansiella in-
strument ge osann eller vilseledande infor-
mation. 

På tillhandahållandet av investeringstjäns-
ter till konsumenter ska utöver den föreslag-
na lagen tillämpas konsumentskyddslagen. 
Det är närmast fråga om att tillämpa konsu-
mentskyddslagens 2—4 och 6 a kap. I kon-
sumentskyddslagens 2 kap. föreskrivs om 
marknadsföring samt om förfaranden i kund-
relationer, i 3 kap. om reglering av avtals-
villkor, i 4 kap. om jämkning och tolkning av 
avtal och i 6 a kap. om distansförsäljning av 
finansiella tjänster och finansiella instrument. 
Konsumentskyddslagens bestämmelser utgör 
tillsammans med lagförslaget en helhet som 
reglerar konsumentförhållandena i samband 
med investeringstjänster. Det närmare förhål-
landet mellan konsumentskyddslagen och 
lagförslaget blir beroende av rättspraxis och 
allmänna lagtolkningsprinciper. När det gäll-
er konsumentförhållanden måste lagen om 
investeringstjänster betraktas som en special-

lag i förhållande till konsumentskyddslagen. 
I enlighet med allmänna lagtolkningsprinci-
per är en speciallag primär i förhållande till 
en allmän lag. Det måste t.ex. ingås ett skrift-
ligt avtal om tillhandahållande av invester-
ingstjänster enligt lagförslagets 10 kap. 3 §. 
Paragrafens bestämmelser måste iakttas trots 
att konsumentskyddslagen inte förutsätter 
något skriftligt avtal. 

3 §. Avtal om investeringstjänster. I denna 
paragraf föreskrivs om formkrav för avtal om 
tillhandahållande av investeringstjänster och 
om förbud mot avtalsvillkor som strider mot 
god sed eller är oskäliga. Paragrafen motsva-
rar 4 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. 
Huvudregeln är den att avtal ska ingås skrift-
ligen. Detta gäller emellertid inte situationer 
där kunden endast ges investeringsrådgiv-
ning. Kravet på skriftligt avtal gäller inte hel-
ler tillhandahållande av investeringstjänster 
till professionella kunder. För tydlighetens 
skull föreslås det emellertid att i lagen hänvi-
sas till att i annan lag kan föreskrivas också 
om avtal med professionella kunder. Sådana 
bestämmelser ingår t.ex. i den föreslagna la-
gen om värdepapperskonton. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
är det förbjudet att i avtal om investerings-
tjänster ta in villkor som strider mot god sed 
eller är oskäliga från kundens synpunkt. För-
budet bibehölls i värdepappersmarknadsla-
gen i samband med att direktivet om mark-
nader för finansiella instrument sattes i kraft 
nationellt. I samband med en lagändring 
1998 (522/1998) utsträcktes förbudet till att 
gälla alla typer av investeringstjänster. I re-
geringens proposition om saken (RP 56/1998 
rd) konstaterades att en värdepappersförmed-
lare ska fästa särskilt avseende vid det i be-
stämmelsen angivna förbudet, ifall avtalet 
om tillhandahållande av investeringstjänster 
är upprättat enligt ett standardformulär och 
tjänster tillhandahålls till andra än yrkesmäs-
siga investerare. Det är skäl att hålla kvar be-
stämmelsen i lagen eftersom den stämmer 
överens med allmänt accepterade avtalsrätts-
liga principer. 

4 §. Uppgifter om kunderna. Denna para-
graf innehåller i likhet med värdepappers-
marknadslagens 4 kap. 3 § bestämmelser om 
vilka uppgifter ett värdepappersföretag ska 
inhämta om en kund för att kunna tillhanda-
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hålla kunden investeringstjänster som är 
lämpliga från kundens synpunkt. I paragra-
fens 1 mom. föreskrivs om investeringsråd-
givning och kapitalförvaltning. Om kunden 
trots värdepappersföretagets begäran vägrar 
ge begärda uppgifter måste värdepappersfö-
retaget omsorgsfullt bedöma om det trots 
kundens vägran kan tillhandahålla kunden de 
begärda tjänsterna. 

Paragrafens 2 mom. ska tillämpas på till-
handahållande av andra investeringstjänster. 
Det sist nämnda momentet täcker emellertid 
inte tillhandahållande av förvaringstjänster 
för finansiella instrument. I momentet an-
vänds i fortsättningen termen sakenliga i stäl-
let för termen lämpliga, eftersom den först 
nämnda termen bättre motsvarar direktivet 
om marknader för finansiella instrument. Det 
föreslås att i momentet görs en på artikel 
35.2 i direktivet om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument  
baserad uttrycklig precisering av begreppet 
professionell kund. Detta innebär att värde-
pappersföretaget kan anta att kunden i fråga 
har behövliga erfarenheter av och kunskaper 
om sådana produkter, transaktioner och tjäns-
ter med avseende på vilka kunden har klassi-
ficerats som en professionell kund. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om undan-
tag från bestämmelserna i 2 mom. 

5 §. Värdepappersföretags informations-
skyldighet. I denna paragraf föreskrivs vilken 
information ett värdepappersföretag ska ge 
icke-professionella kunder och på vilket sätt 
informationen ska ges innan ett avtal om in-
vesteringstjänster eller sidotjänster ingås och 
innan investeringstjänsterna eller sidotjäns-
terna tillhandahålls. Paragrafen motsvarar i 
huvudsak värdepappersmarknadslagens 
4 kap. 4 §.  

Det föreslås att ordalydelsen i paragrafens 
1 mom. justeras så att den bättre stämmer 
överens med artikel 29.1 i direktivet om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 
finansiella instrument. Den information om 
avtalsvillkoren och den övriga information 
som avses i momentet ska ges i god tid innan 
avtalet ingås eller innan kunden betjänas, om 
detta sker vid en tidigare tidpunkt. Enligt den 
föreslagna paragrafens 2 mom. 2 punkten 
förutsätts det att information ges om arten av 
de finansiella instrument som tjänsterna av-

ser, vilket stämmer överens med artikel 31 i 
direktivet om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument. Enligt 
den gällande lagen ska information ges om 
finansiella instrument. I paragrafens 2 mom. 
5 punkten förutsätts det för det första, liksom 
enligt gällande lag, att kunden informeras om 
hur kundmedel förvaras samt för det andra 
också om vilka risker som är förknippade 
med förvaringen, i synnerhet då kundmedel 
förvaras hos tredje part eller på värdepap-
perskonto enligt lagen om värdepapperskon-
ton eller på förvaltningskonto enligt lagen 
om värdeandelssystem och clearingverksam-
het. I paragrafens 7 mom. ingår en grundläg-
gande bestämmelse om information som ska 
ges professionella kunder. Enligt vad som fö-
reskrivs nedan i föreslagna 15 § ska Finans-
inspektionen för att genomföra direktivet om 
marknader för finansiella instrument utfärda 
närmare föreskrifter om bl.a. om information 
till kunder. 

6 §. Omsorgsfullt utförande av order. I 
denna paragraf föreskrivs hur värdepappers-
företag ska utföra kunders order. Ett värde-
pappersföretag ska ha handelsriktlinjer för 
utförande av order. Paragrafen motsvarar 
4 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen. 

7 §. Orderhantering. I denna paragraf före-
skrivs i vilken ordning ett värdepappersföre-
tag ska utföra de order som det fått. Paragra-
fen motsvarar 4 kap. 6 § i värdepappers-
marknadslagen. 

8 §. Kundorder från andra värdepappers-
företag. I denna paragraf föreskrivs om utfö-
rande av kundorder i sådana fall då ordern 
tagits emot från ett annat värdepappersföre-
tag. Värdepappersföretaget kan då handla i 
enlighet med de uppgifter om en kund och de 
instruktioner i fråga om ordern som det fått 
av det andra värdepappersföretaget. Paragra-
fens första mening motsvarar 4 kap. 7 § i 
värdepappersmarknadslagen. Till paragrafen 
har fogats en andra mening som är baserad 
på artikel 20.2 i direktivet om marknader för 
finansiella instrument om att det värdepap-
persföretag som förmedlat uppdraget ska 
förbli ansvarigt för att rekommendationerna 
är lämpliga för kunden.  

9 §. Bevarande av uppgifter om transaktio-
ner och tjänster. I denna paragraf föreskrivs 
vilka uppgifter om transaktioner och tjänster 
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som ett värdepappersföretag ska bevara och 
hur länge. Dessutom innehåller paragrafen en 
hänvisning till förordningen om genomfö-
rande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument. Paragrafen motsvarar 36 § i 
lagen om värdepappersföretag.  

10 §. Inspelning av telefonsamtal. I denna 
paragraf föreskrivs om värdepappersföretags 
skyldighet att i dokumenteringssyfte spela in 
kundsamtal i anslutning till order som avser 
finansiella instrument. Paragrafen motsvarar 
37 § i lagen om värdepappersföretag. 

11 §. Transaktioner med godtagbara mot-
parter. I denna paragraf föreskrivs om situa-
tioner då ett värdepappersföretag kan göra 
transaktioner med en godtagbar motpart utan 
tillämpning av kapitlets 1—7 §. Begreppet 
godtagbar motpart definieras i lagförslagets 
1 kap. 19 §. 

Det föreslås att paragrafens tillämpnings-
område utvidgas så att det gäller också till-
handahållande av förvaringstjänster. Paragra-
fens 1 mom. kompletteras i överensstämmel-
se med artikel 24.1 i direktivet om marknader 
för finansiella instrument med ett omnäm-
nande om att ett värdepappersföretag får in-
leda transaktioner med godtagbara motparter 
också utan att villkoren i 1—7 § behöver till-
lämpas på sidotjänster som har direkt sam-
band med transaktionerna. I övrigt stämmer 
paragrafen överens med 1 kap. 4 b § 1 och 
3 mom. i värdepappersmarknadslagen. 

12 §. Transaktioner på en reglerad mark-
nad och på en multilateral handelsplattform. 
I denna paragraf föreskrivs att kapitlets 1—
7 § inte tillämpas när transaktioner genom-
förs mellan sådana parter som avses i para-
grafen på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. Paragrafen 
motsvarar 4 kap. 9 § i värdepappersmark-
nadslagen med den preciseringen att på 
transaktionerna inte heller ska tillämpas vad 
som i 1 § föreskrivs om klassificering av 
kunder och avtal om kunders ställning.  

13 §. Behandling av kundklagomål. I den 
gällande lagen finns det inga bestämmelser 
om hur sådana meningsskiljaktigheter mellan 
kunder och värdepappersföretag som gäller 
t.ex. investeringsrådgivning och andra frågor 
om investeringstjänster kan behandlas utan-
för domstol. Behandlingen av kundklagomål 
har i praktiken ordnats på frivillig basis. Vär-

depappersnämnden verkar i anslutning till fi-
nansbranschens avtalsbaserade konsument-
rådgivningsorganisation (FINE). Organisa-
tionen ger på begäran yttranden av rekom-
mendationskaraktär. Värdepappersnämnden 
hör också till det av kommissionen inrättade 
nätverket FIN-NET, som bl.a. hjälper kon-
sumenter i anslutning meningsskiljaktigheter 
om gränsöverskridande tillhandahållande av 
tjänster. Kommissionen gav år 1998 rekom-
mendationen 98/257/EG om principer som 
ska tillämpas på de organ som är ansvariga 
för reglering av konsumenttvister utanför 
domstol. År 2001 gav kommissionen dessut-
om rekommendationen 2001/310/EG om 
principer som ska tillämpas på extrajudiciella 
organ som deltar i reglering av konsument-
tvister som görs upp i godo. 

Alla värdepappersföretag som har driftstäl-
le i Finland har emellertid inte förbundit sig 
till Värdepappersnämndens verksamhet, vil-
ket innebär att de inte deltar t.ex. i täckandet 
av nämndens kostnader eller i nämndens för-
valtning. Hösten 2010 ändrade nämnden vis-
serligen sitt reglemente så att den kan åta sig 
att behandla också meningsskiljaktigheter 
mellan värdepappersföretag som inte är 
bundna till nämndens verksamhet och sådana 
värdepappersföretags kunder. Det är emeller-
tid osäkert om alla värdepappersföretag 
kommer att delta i finansieringen av nämn-
dens verksamhet eller i nämndens verksam-
het i övrigt. 

Med tanke på skyddet av värdepappersföre-
tagens kunder skulle det vara ytterst viktigt 
att samtliga värdepappersföretag förbinder 
sig till Värdepappersnämndens verksamhet. 
Vissa fall som aktualiserats i samband med 
den senaste finanskrisen visar att kunderna 
har ett stort behov av den investeringsrådgiv-
ning som erbjuds dem och av att få en tillför-
litlig opartisk aktörs bedömning av menings-
skiljaktigheter om investeringstjänster. Den-
na möjlighet borde alla kunder ha, med un-
dantag för storföretag och andra professio-
nella kunder som har ekonomiska och andra 
förutsättningar att själva tillgodose sitt 
skyddsbehov.  

Enligt artikel 10 i direktivet om genomfö-
rande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument ska medlemsstaterna kräva 
att värdepappersföretagen inför, tillämpar 
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och upprätthåller effektiva och öppna förfa-
randen för en rimlig och snabb hantering av 
klagomål från icke-professionella kunder, el-
ler presumtiva icke-professionella kunder, 
och bevarar uppgifter om varje klagomål och 
de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa det-
ta. Artikeln har satts i kraft genom Finansin-
spektionens föreskrifter. På grund av ären-
dets betydelse är det motiverat att ta in re-
gleringen i lagen. 

Det föreslås att situationen rättas till på så 
sätt att i lagen föreskrivs om behandlingen av 
kundklagomål och om möjligheten att hän-
skjuta behandlingen av meningsskiljaktighe-
ter till organet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska värdepappersföretag ha effektiva metoder 
för att i vederbörlig ordning och så snabbt 
som möjligt behandla icke-professionella 
kunders klagomål över investerings- och 
sidotjänster. Dessutom föreskrivs i momentet 
att ett värdepappersföretag i minst fem år ska 
bevara information om kundklagomål och 
åtgärder som de föranlett.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska värdepappersföretag säkerställa att deras 
icke-professionella kunder kan hänskjuta en-
skilda meningsskiljaktigheter om tillämpning 
av denna lag till ett oavhängigt organ som 
ger rekommendationer. Sådana meningsskilj-
aktigheter kan gälla alla investeringstjänster 
som avses i 1 kap. 11 § och alla sidotjänster 
som avses i 2 kap. 3 § samt vilken som helst 
arbetstagare hos ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller sådana tjänster, t.ex. mäklare 
och analytiker. En meningsskiljaktighet kan 
ha samband med ett sådant enskilt avtalsför-
hållande som avses i 10 kap. 3 § men också 
med ett brott mot de allmänna principer som 
avses i 10 kap. 2 §. Om det mellan ett värde-
pappersföretag och en kund uppstår en sådan 
meningsskiljaktighet som avses ovan ska 
värdepappersföretaget informera kunden om 
möjligheten att hänskjuta ärendet till dom-
stol. 

Organet ska ha stadgar som tryggar en 
opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rätt-
vis behandling. 

Finansinspektionen ska varken övervaka 
organet eller t.ex. fastställa dess stadgar. Fi-
nansinspektionen ska emellertid övervaka att 
värdepappersföretagen uppfyller sina skyl-

digheter och säkerställer att dess icke-
professionella kunder har möjligheter att 
hänskjuta eventuella meningsskiljaktigheter 
till organet. Eftersom Värdepappersnämnden, 
som nämns ovan, är ett privaträttsligt organ 
som inte utövar offentlig makt kan värdepap-
persföretagen inte åläggas att förbinda sig ut-
tryckligen till Värdepappersnämndens verk-
samhet. Det är sålunda möjligt att grunda 
också något annat organ för ändamålet. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska ett värde-
pappersföretag meddela Finansinspektionen 
ett i 2 mom. avsett organs namn och kontakt-
uppgifter. På Finansinspektionens begäran 
ska värdepappersföretaget tillställa Finansin-
spektionen organets stadgar och de andra ut-
redningar som enligt vad Finansinspektionen 
bestämmer behövs för tillsynen över att be-
stämmelserna i 2 mom. iakttas. Ett värdepap-
persföretag bryter mot lagen om det inte gör 
en anmälan eller inte handlar på det sätt som 
avses i 2 mom. Finansinspektionen kan av 
denna anledning vidta sådana övervaknings-
åtgärder mot värdepappersföretaget som fö-
reskrivs i lagen om Finansinspektionen. Åt-
gärderna riktas sålunda mot värdepappersfö-
retaget och inte mot en eventuell nämnd.  

14 §. Tillämpningen av bestämmelser på 
utländska värdepappersföretag. I denna pa-
ragraf föreskrivs att vad som i 10 kap. före-
skrivs om värdepappersföretags förfaranden i 
kundförhållanden och om behandling av 
kundklagomål ska tillämpas på tredjeländers 
värdepappersföretag som tillhandahåller in-
vesteringstjänster i Finland. Dessutom ska 
bestämmelserna, med undantag för 8 § och 
13 § 1 mom., tillämpas på sådana filialer till 
utländska EES-värdepappersföretag som är 
etablerade i Finland. Dessa undantag och li-
kaså den omständigheten att EES-värde-
pappersföretag som bedriver gränsöverskri-
dande verksamhet i Finland utesluts från till-
lämpningsområdet för procedurbestämmel-
serna i 10 kap. beror på att dessa frågor i en-
lighet med direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument omfattas av lagstiftning-
en i värdepappersföretagets hemstat. Den fö-
reslagna regleringen motsvarar huvudsakli-
gen principerna i 4 c § och 7 § 2 mom. i la-
gen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land. 
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15 §. Finansinspektionens behörighet att 
meddela föreskrifter. I denna paragraf före-
slås bestämmelser om Finansinspektionens 
behörighet att meddela föreskrifter om avgif-
ter och andra förmåner som enligt 2 § ska be-
talas till eller tas emot av tredje part i sam-
band med tillhandahållandet av investerings-
tjänster och sidotjänster samt om de krav 
som ställs på information till kunderna, de 
uppgifter som kunderna enligt 4 § 1 och 
2 mom. ska ombes ge och om förfarandet vid 
begäran om uppgifter, den information som 
enligt 5 § ska ges om risker som är förenade 
med förvaringen av kundmedel och annan in-
formation till kunderna samt om informa-
tionsförfarandet, hur order enligt 6 och 7 § 
ska utföras samt om hur värdepappersföretag 
då de som investeringstjänster tillhandahåller 
kapitalförvaltning eller vidarebefordrar order 
ska förfara då de utför och hanterar kundor-
der, samt om uppgifter som ett värdepappers-
företag enligt 9 § ska bevara och om hur de 
ska bevaras. Det huvudsakliga syftet med 
behörigheten att utfärda föreskrifter är att sät-
ta i kraft de krav som framgår av direktivet 
om genomförande av direktivet om markna-
der för finansiella instrument. Motsvarande 
behörighet följer av 4 kap. 1, 3, 5 och 6 § i 
värdepappersmarknadslagen och av 36 § i la-
gen om värdepappersföretag. De nuvarande 
behörighetsbestämmelserna har komplette-
rats med ett uttryckligt omnämnande om att i 
föreskrifterna ska behandlas också frågan om 
hur kunderna ska informeras om de risker 
som är förenade med förvaringen av kund-
medel. Detta är särskilt viktigt i sådana fall 
där en icke-professionell kunds kundmedel 
förvaras i en tredje parts besittning.  
 
 
11 kap. Ersättningsfonden för investe-

rarskydd 

Det finns inget behov av att föreslå änd-
ringar i bestämmelserna om ersättningsfon-
den eller i det materiella innehållet i de där-
med sammanhängande bestämmelserna om 
inhemska värdepappersföretag. Det föreslås 
sålunda att dessa bestämmelser tas in i lag-
förslaget sådana de lyder i lagen om värde-
pappersföretag. Av denna anledning hänvisas 
i motiveringen endast till den paragraf i lagen 

om värdepappersföretag som motsvarar den 
bestämmelse som nu föreslås. Detsamma 
gäller huvudsakligen också bestämmelserna 
om utländska värdepappersföretag i lagen om 
utländska värdepappersföretags rätt att till-
handahålla investeringstjänster i Finland. I 
paragraferna beaktas att förvaringsverksam-
heten enligt förslaget blir en tillståndspliktig 
investeringstjänst samt bl.a. att laghänvis-
ningarna korrigerats så att de motsvarar lag-
förslaget. 

Kommissionen lade sommaren 2010 fram 
ett förslag, KOM 2010(371) slutlig, om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (97/9/EG) om system för ersättning till 
investerare. Parlamentet och rådet håller för 
närvarande på att genomföra förslaget. I 
samband med att ändringen i direktivet 
genomförs nationellt är det meningen att 
överväga om det finns också andra behov av 
att ändra bestämmelserna om ersättningsfon-
der. 

1 §. Medlemskap i ersättningsfonden. Den-
na paragraf motsvarar 47 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

2 §. Ersättningsfondens stadgar. Denna pa-
ragraf motsvarar 48 § i lagen om värdepap-
persföretag. 

3 §. Ersättningsfondens förvaltning. Denna 
paragraf motsvarar 49 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

4 §. Garantiavgifter till ersättningsfonden. 
Denna paragraf motsvarar 50 § 1—4 och 
6 mom. i lagen om värdepappersföretag. Det 
föreslås att den nämnda paragrafens 5 mom. 
överförs till 14 § 2 mom. som gäller ersätt-
ningsfondens kapital. 

5 §. Investerarskyddets omfattning. Denna 
paragraf motsvarar 52 § i lagen om värde-
pappersföretag. Till dem som avses i para-
grafens 2 mom. och inte omfattas av skyddet 
räknas också sådana godtagbara motparter 
som avses i 1 kap. 19 §, eftersom alla god-
tagbara motparter också är professionella 
kunder. 

6 §. Ersättningsskyldighetens inträde. Den-
na paragraf motsvarar 53 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

7 §. Tillgodohavanden som ersätts. Denna 
paragraf motsvarar 54 § i lagen om värde-
pappersföretag. 



 RP 32/2012 rd  
  

 

204 

8 §. Ersättning ur andra fonder. Denna pa-
ragraf motsvarar 55 § i lagen om värdepap-
persföretag. 

9 §. Betalning av investerares tillgodoha-
vanden. Denna paragraf motsvarar 56 § i la-
gen om värdepappersföretag. 

10 §. Ersättningsfondens regressrätt. Den-
na paragraf motsvarar 57 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

11 §. Information om betalningsskyldighe-
tens inträde. Denna paragraf motsvarar 58 § i 
lagen om värdepappersföretag.  

12 §. Värdepappersföretagens skyldighet 
att lämna information. Denna paragraf mot-
svarar 59 § i lagen om värdepappersföretag. 

13 §. Fondmedlemmarnas solidariska an-
svar. Denna paragraf motsvarar 60 § i lagen 
om värdepappersföretag. 

14 §. Ersättningsfondens kapital. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar 61 § i lagen om vär-
depappersföretag och 2 mom. motsvarar 50 § 
4 mom. i lagen om värdepappersföretag.  

15 §. Ersättningsfondens investeringar och 
likviditet. Denna paragraf motsvarar 62 § i 
lagen om värdepappersföretag. 

16 §. Återkallande av verksamhetstillstånd 
samt investerarnas tillgodohavanden. Denna 
paragraf motsvarar 63 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

17 §. Uteslutning ur ersättningsfonden. 
Denna paragraf motsvarar 64 § i lagen om 
värdepappersföretag. 

18 §. Tilläggsskydd för utländska EES-
värdepappersföretags filialer och komplette-
ring av skyddet. Denna paragraf motsvarar 
4 a § i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
i Finland. 

19 §. Uteslutning av ett utländskt EES-
värdepappersföretags filial ur ersättnings-
fonden. Denna paragraf motsvarar 4 b § i la-
gen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land.  

20 §. Ersättningsfondens ersättningsskyl-
dighet då ett tredjelands värdepappersföre-
tag har försatts i likvidation eller konkurs. 
Denna paragraf stämmer överens med prin-
ciperna i 8 a § i lagen om utländska värde-
pappersföretags rätt att tillhandahålla inve-
steringstjänster i Finland. Det föreslås emel-
lertid att bestämmelserna om begynnelsetid-

punkten för ersättningsfondens ersättnings-
skyldighet kompletteras så att de gäller också 
konkurser som inleds i Finland. En sådan 
konkurs är möjlig om ett tredjelands värde-
pappersföretag har filial här och om kon-
kurslagens förutsättningar annars är uppfyll-
da. 

21 §. Uteslutning av ett tredjelands värde-
pappersföretag ur ersättningsfonden. Denna 
paragraf motsvarar 8 b § i lagen om utländs-
ka värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland. 

22 §. Garantiavgifter som ska betalas av 
utländska värdepappersföretags filialer. 
Denna paragraf motsvarar 51 § i lagen om 
värdepappersföretag. 

23 §. Utländska värdepappersföretags fili-
alers skyldighet att informera om investerar-
skyddet. Denna paragraf motsvarar 13 a § i 
lagen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land. 

24 §. Rättelseyrkande och överklagande. 
Denna paragraf motsvarar 65 § i lagen om 
värdepappersföretag. För tydlighetens skyll 
föreslås det att i paragrafen uttryckligen 
nämns också att utländska värdepappersföre-
tag har möjlighet att söka ändring i ersätt-
ningsfondens beslut.  

25 §. Marknadsföringsbegränsning. Denna 
paragraf motsvarar 66 § i lagen om värde-
pappersföretag.  
 
 
DEL IV SEKRETESS, SÄRSKILDA 

BESTÄMMELSER SAMT 
PÅFÖLJDER 

12 kap. Sekretess och kundkontroll 

1 §. Tystnadsplikt. I denna paragraf före-
skrivs om tystnadsplikt för värdepappersföre-
tag och andra sammanslutningar som avses i 
paragrafen samt för medlemmarna och de an-
ställda i ersättningsfondens organ. Paragrafen 
motsvarar 67 § i lagen om värdepappersföre-
tag. 

2 §. Utlämnande av sekretessbelagd infor-
mation. I denna paragraf föreskrivs om vär-
depappersföretags och andra i 1 § avsedda 
sammanslutningars rätt och skyldighet att 
lämna ut sekretessbelagd information samt 
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om de förutsättningar under vilka informa-
tion får lämnas ut. Paragrafen motsvarar 68 § 
i lagen om värdepappersföretag. 

3 §. Kundkontroll. I denna paragraf före-
skrivs om värdepappersföretags och till dess 
finansiella företagsgrupp hörande finansiella 
instituts skyldighet att ha kännedom om sina 
kunder samt känna till deras verkliga för-
månstagare och personer som handlar för de-
ras räkning. Bestämmelserna i paragrafen 
motsvarar 69 § i lagen om värdepappersföre-
tag. Ordalydelsen i paragrafens 1 mom. har 
justerats för att bättre stämma överens med 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och av finansiering av terrorism.  

4 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
tystnadsplikt och kundkontroll på utländska 
värdepappersföretags filial. I denna paragraf 
föreskrivs om tillämpning av kapitlets be-
stämmelser på filialer till utländska värde-
pappersföretag. Bestämmelserna om kund-
kontroll ska utöver 16 § i den gällande lagen 
om utländska värdepappersföretags rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i Finland 
tillämpas på filialer. 

 
13 kap. Etablering av filialer och till-

handahållande av tjänster till 
utlandet 

1 §. Etablering av filialer i andra EES-
stater. I denna paragraf föreskrivs om ett 
anmälningsförfarande som innebär att värde-
pappersföretag kan etablera filialer i andra 
EES-stater. Paragrafen motsvarar 72 § i la-
gen om värdepappersföretag. 

2 §. Ansökan om filialetablering i tredje-
land. Enligt paragrafens 1 mom. ska värde-
pappersföretag som har för avsikt att etablera 
filial i ett tredjeland ansöka om tillstånd hos 
Finansinspektionen. Momentet motsvarar 
första meningen i 73 § 1 mom. i lagen om 
värdepappersföretag. För att få rätt att till-
handahålla investeringstjänster i ett tredje-
land ska värdepappersföretaget dessutom 
uppfylla de eventuella tillståndsvillkor som 
lagstiftningen i tredjelandet ställer. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka om-
ständigheter värdepappersföretaget ska utre-
da för Finansinspektionen för att få tillstånd 
enligt 1 mom. För det första ska värdepap-
persföretaget till ansökan foga en utredning 

om att dess behöriga organ har beslutat eta-
blera filial i ett tredjeland. För det andra ska 
det utredas om det eventuellt krävs tillstånd 
för filialetablering i enligt tredjelandets lag-
stiftning. För det tredje ska värdepappersfö-
retaget lägga fram utredning om själva filia-
len, dvs. om filialens ledning, om organise-
ringen av filialens förvaltning och verksam-
het, om filialens interna kontroll och riskhan-
tering samt om anlitande av ett eventuellt an-
slutet ombud. Dessutom ska värdepappersfö-
retag lägga fram utredning om lagstiftningen 
i etableringsstaten och om tillsynen över fili-
alen i etableringsstaten. I lagen om värde-
pappersföretag föreskrivs inte om utredning-
ar utan endast hänvisas till vad som genom 
förordning föreskrivs om utredningar. 

Enligt paragrafens 3 mom. kan genom för-
ordning av finansministeriet utfärdas be-
stämmelser om vilka kontaktuppgifter som 
ska ingå i ansökan samt närmare bestämmel-
ser om vilka utredningar som ska fogas till 
ansökan. Bemyndigandet att utfärda förord-
ning motsvarar 73 § 2 mom. i lagen om vär-
depappersföretag. 

3 §. Beviljande av tillstånd för filialetable-
ring i tredjeland. I denna paragraf föreskrivs 
under vilka förutsättningar tillstånd för filial-
etablering enligt 2 § ska beviljas och om vil-
ka villkor Finansinspektionen kan förena 
med tillståndet. Paragrafen motsvarar andra 
och tredje meningen i 73 § 1 mom. i lagen 
om värdepappersföretag. 

4 §. Tryggande av filialkunders tillgodoha-
vanden. Enligt denna paragraf ska värdepap-
persföretag meddela Finansinspektionen på 
vilket sätt de investerares tillgodohavanden 
tryggas som är kunder hos företagets filialer i 
utlandet. Paragrafen motsvarar 74 § i lagen 
om värdepappersföretag. 

5 §. Begränsning och förbjudande av filia-
lers verksamhet. I paragrafen ingår en mot 
75 § i lagen om värdepappersföretag svaran-
de hänvisning till vad som i 27 och 57 § i la-
gen om Finansinspektionen föreskrivs om 
begränsning och förbjudande av verksamhet. 

6 §. Tillhandahållande av tjänster till ut-
landet. Enligt paragrafens 1 mom. ska ett 
värdepappersföretag på förhand anmäla till 
Finansinspektionen om värdepappersföreta-
get har för avsikt att tillhandahålla invester-
ingstjänster eller sidotjänster till utlandet 
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utan att etablera någon filial. Av anmälan ska 
framgå vilken typ av tjänster det är meningen 
att tillhandahålla i den gränsöverskridande 
verksamheten, i vilken stat tjänsterna ska 
tillhandahållas samt hur det är meningen att 
ordna verksamheten. I paragrafens 2 mom. 
föreskrivs närmare om anmälningsförfaran-
det då tjänster tillhandahålls till en annan 
EES-stat och då det är fråga om att tillhanda-
hålla andra tjänster enligt 1 mom. än ordnan-
de av multilateral handel. I paragrafens 
3 mom. föreskrivs hur anmälan ska göras då 
ett värdepappersföretag har för avsikt att er-
bjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och 
andra som är etablerade i en annan EES-stat 
möjlighet att direkt delta i multilateral han-
del. I paragrafens 4 mom. föreskrivs hur an-
mälan ska göras när det är fråga om ändring-
ar i de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. 
Paragrafen motsvarar 76 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

7 §. Flyttning av säte till en annan EES-
stat. Denna paragraf innehåller motsvarande 
bestämmelser som i 77 § i lagen om värde-
pappersföretag. Bestämmelserna gäller flytt-
ning av säte till en annan EES-stat i enlighet 
med Europabolagsförordningen. 

8 §. Fusion och delning som berör en an-
nan EES-stat. Denna paragraf innehåller 
motsvarande bestämmelser som 78 § i lagen 
om värdepappersföretag om situationer där 
ett värdepappersföretag deltar i gränsöver-
skridande fusion eller delning inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. 

9 §. Utredning om ersättningsfonden. Den-
na paragraf har samband med tillämpningen 
av 7 och 8 §. Om ett värdepappersföretags 
säte flyttas till en annan EES-stat eller om det 
övertagande bolaget vid en fusion eller del-
ning är registrerat eller kommer att registre-
ras i en annan EES-stat, ska värdepappersfö-
retaget sammanställa en utredning över er-
sättningssystemet för investerare och under-
rätta investerare som eventuellt faller utanför 
skyddet. Paragrafen motsvarar 79 § i lagen 
om värdepappersföretag. 

10 §. Skyldighet att underrätta Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
samt Europeiska kommissionen. I denna pa-
ragraf föreslås en bestämmelse om Finansin-
spektionens skyldighet att rapportera till Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyn-

digheten och till Europeiska kommissionen 
om Finansinspektionen får vetskap om att 
finländska värdepappersföretag har haft all-
männa svårigheter i tredjeländer i samband 
med etablering eller tillhandahållande av 
tjänster. Paragrafen motsvarar 79 a § i lagen 
om värdepappersföretag. 
 
14 kap Särskilda bestämmelser om 

utländska värdepappersföre-
tag 

1 §. Anteckningar i handelsregistret. I den-
na paragraf hänvisas till handelsregisterla-
gens (129/1979) bestämmelse om utländska 
värdepappersföretags skyldighet att anmäla 
utländska värdepappersföretags filialer till 
handelsregistret. Paragrafen motsvarar 
166 r § 1 mom. i kreditinstitutslagen. Be-
stämmelsen gäller utländska kreditinstitut. 

2 §. Delgivning. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om när stämning eller annan 
delgivning anses ha tillställts ett utländskt 
värdepappersföretag. Syftet med paragrafen 
är att precisera och förtydliga den allmänna 
lagens bestämmelser om delgivning. Paragra-
fen motsvarar 166 t § i kreditinstitutslagen. 
Bestämmelsen som gäller utländska kreditin-
stitut. 

Enligt paragrafens 1 mom. anses stämning 
eller annan delgivning ha tillställts ett ut-
ländskt värdepappersföretag när den har del-
getts en person som har rätt att ensam eller 
tillsammans med någon annan företräda vär-
depappersföretaget. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om delgivning då firmatecknaren inte 
är införd i handelsregistret. Delgivningen kan 
då ske genom att handlingarna överlämnas 
till någon av företagets anställda eller, om en 
sådan person inte påträffas, till polismyndig-
heten på den ort där värdepappersföretagets 
filial är etablerad, med iakttagande dessutom 
av 11 kap. 7 § 2—4 mom. i rättegångsbalken. 

3 §. Skadeståndsskyldighet för utländska 
värdepappersföretag och för chefen för en fi-
lial. I paragrafens 1 mom. föreslås en be-
stämmelse om utländska värdepappersföre-
tags skadeståndsskyldighet. Någon sådan be-
stämmelse finns inte i lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland, utan utländska 
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värdepappersföretags skadeståndsskyldighet 
bestäms för närvarande enligt någon grund 
som eventuellt nämns i en annan lag och en-
ligt de allmänna skadeståndsrättsliga princi-
perna. Detta räcker inte, utan t.ex. med tanke 
på kundskyddet borde ett utländskt värde-
pappersföretag huvudsakligen enligt samma 
principer som finländska värdepappersföre-
tag vara skyldigt att ersätta skador som det 
orsakat. I momentet föreslås en bestämmelse 
om att vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. före-
skrivs om värdepappersföretag gäller också 
utländska värdepappersföretags skyldighet 
att ersätta skada som vållats filialkunder och 
andra personer.  

Dessutom föreslås att den nämnda be-
stämmelsen om skadeståndsskyldighet i för-
sta meningen i 1 mom. ska tillämpas också 
på företag till vilket ett tredjelands värdepap-
persföretag har lagt ut en sådan betydande 
funktion på entreprenad som avses i 7 kap. 
4 §. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om utländska värdepappersföretags fi-
lialchefers skadeståndsskyldighet. Momentet 
motsvarar huvudsakligen 13 § 3 mom. i la-
gen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land och kreditinstitutslagens 166 u § 1 mom. 
som gäller utländska kreditinstitut. Det är 
skäl att hålla kvar bestämmelserna om ersätt-
ningsansvar i lagen eftersom en filialchef an-
svarar för filialens verksamhet i Finland och 
företräder det utländska värdepappersföreta-
get i rättsförhållanden som härrör från filia-
lens verksamhet. Då ett utländskt värdepap-
persföretag på förhand känner till bestäm-
melserna om skadeståndsskyldighet kan detta 
beaktas genom att företaget till filialchef ut-
ser en tillräckligt erfaren och kompetent per-
son, genom att till filialens förfogande ställs 
tillräckliga resurser för tryggande av investe-
rarnas intressen samt vid behov t.ex. genom 
att företaget tar en ansvarsförsäkring för fili-
alchefen.  

Både med tanke på kundskyddet och med 
tanke på en effektiv tillsyn är det viktigt att 
ett utländskt värdepappersföretag utser en 
ansvarig person till ledningen för sin filial 
och att detta uppdrag förenas med ska-
deståndsskyldighet. Chefen för ett utländskt 
värdepappersföretags filial är enligt förslaget 

skyldig att ersätta skada som filialchefen or-
sakat i sitt uppdrag genom överträdelse av 
andra bestämmelser i denna lag än de be-
stämmelser i 7, 9, 10 eller 12 kap. som 
nämns i paragrafens 2 mom. eller genom 
överträdelse av föreskrifter som utfärdats 
med stöd av denna lag. En filialchefs ska-
deståndsansvar är, frånsett presumtionen om 
vållande, detsamma som ett finländskt vär-
depappersföretags styrelseledamots eller 
verkställande direktörs skadeståndsansvar 
enligt 17 kap. 2 §. Det föreslås ingen be-
stämmelse om denna presumtion i fråga om 
filialchefer, eftersom en filialchefs rättsliga 
ställning inte i alla avseenden motsvarar t.ex. 
en verkställande direktörs. Den skadelidande 
måste sålunda i allmänhet visa att filialdirek-
tören har orsakat skadan uppsåtligen eller av 
vållande.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken i fråga om jämkning av 
skadestånd samt fördelning av skadestånds-
ansvaret mellan två eller flera skadestånds-
skyldiga gäller vad som föreskrivs i 2 och 
6 kap. i skadeståndslagen.  

 
15 kap.  Administrativa påföljder 

1 §. Ordningsavgift. I denna paragraf före-
slås att sådana bestämmelser som avses i 
38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansin-
spektionen och för vilka vid försummelse el-
ler överträdelse påförs ordningsavgift, är 
7 kap. 17—19 § om insideranmälan och insi-
derregister. Förslaget motsvarar 39 § 1 mom. 
2 punkten i den gällande lagen om Finansin-
spektionen. 

2 §. Påföljdsavgift. I paragrafens 1 mom. 
nämns de bestämmelser i lagförslaget som, 
om ett värdepappersföretag eller en annan 
tillhandahållare av investeringstjänster för-
summar att iaktta eller överträder dem, leder 
till att företaget eller tillhandahållaren i en-
lighet med lagen om Finansinspektionen på-
förs påföljdsavgift. De centrala kraven gäl-
lande ett värdepappersföretags ekonomi, 
riskhanteringssystem och andra system samt 
verksamhetsprinciper ingår i lagförslagets 6, 
7, 9, 10 och 12 kap., som nämns i paragrafen. 
Överträdelse av dessa bestämmelser är ägnad 
att äventyra stabiliteten i värdepappersföreta-
gets verksamhet och kundernas intressen. I 
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överensstämmelse med den föreslagna vär-
depappersmarknadslagen är det också viktigt 
att säkerställa att marknadsföringen av inve-
steringstjänster och sidotjänster till kunder 
inte innehåller osanna eller vilseledande 
uppgifter. Av dessa skäl måste en tillräckligt 
sträng administrativ påföljd kunna påföras 
för överträdelse av bestämmelserna, utöver 
de övriga påföljder som föreskrivs i lagen om 
Finansinspektionen. 

Artikel 51 i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument förutsätter att medlems-
staterna i enlighet med sin nationella lagstift-
ning kan sörja för att lämpliga administrativa 
åtgärder kan vidtas mot, eller administrativa 
sanktioner beslutas för, ansvariga personer, 
när bestämmelser som antagits vid genomfö-
randet av detta direktiv inte har följts. Med-
lemsstaterna ska se till att sådana åtgärder är 
effektiva, proportionerliga och avskräckande. 
En påföljdsavgift som kan bedömas ha en be-
tydande allmänpreventiv verkan skulle på ett 
synnerligen beaktansvärt sätt komplettera de 
åtgärder som för närvarande kan vidtas inom 
ramen för den offentliga tillsynen. 

De nämnda lagbestämmelserna innehåller i 
allmänhet en huvudregel om hur stor kapital-
bas och vilka system ett tillsynsobjekt ska ha 
eller hur tillsynsobjektet i övrigt ska agera. 
De lagstadgade förpliktelsernas närmare in-
nehåll fastställs i allmänhet i Finansinspek-
tionens föreskrifter. I vissa fall innehåller 
tekniska standarder som utfärdats med stöd 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument eller också kompletterar kommis-
sionens övriga förordningar och beslut be-
stämmelser i Finlands lag som utfärdats med 
stöd av direktivet. I paragrafens 2 mom. före-
slås en uttrycklig bestämmelse enligt vilken 
påföljdavgift kan påföras också en tillhanda-
hållare av investeringstjänster som bryter 
mot nationella normer eller EU-normer som 
kompletterar bestämmelser som nämns i 1 
mom. Det är fråga om en förtydligande be-
stämmelse eftersom det i princip måste anses 
vara fråga om ett lagbrott då en person bryter 
mot en närmare föreskrift som utfärdats med 
stöd av lag. Betydelsen av en norm som av-
ses i den föreslagna paragrafens 2 mom. ska 
beaktas vid bedömningen av vilken påföljd 
som ska påföras i det enskilda fallet eller om 

det finns förutsättningar att inte påföra någon 
påföljd över huvud taget. 

Finansinspektionens föreskrifter samt 
kommissionens förordningar och beslut som 
nämns ovan ändras ofta. Inom EU har man 
först på senaste tid börjat bereda och utfärda 
tekniska standarder. På lagnivå är det inte 
ändamålsenligt eller i praktiken ens möjligt 
att fastslå vilka enskilda normer i Finansin-
spektionens föreskrifter eller kommissionens 
förordningar som är av det slaget att överträ-
delse av dem kan leda till administrativa på-
följder. Varje värdepappersföretag är skyl-
digt att ge akt på hur bindande normer ändras 
och att utreda hur företaget eventuellt måste 
anpassa sin verksamhet till de ändrade nor-
merna. Frågan om Finansinspektionens före-
skrifter eller kommissionens förordningar el-
ler beslut kompletterar de bestämmelser i 
denna lag som nämns i paragrafens 1 mom. 
måste avgöras i tillsynspraxis och i sista hand 
av en besvärsinstans. 

Det blir antagligen nödvändigt att utvidga 
tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
påföljdsavgift avsevärt, om kommissionens 
förslag av den 20 oktober 2011 om revide-
ring av direktivet om marknader för finansi-
ella instrument genomförs så som föreslagits. 
I samband med att den nya EU-lagstiftningen  
genomförs nationellt blir det också aktuellt 
att ta ställning till frågan om när en gärning 
eller försummelse ska leda till en administra-
tiv påföljd respektive till ett straffrättsligt 
straff. 

3 §. Bestämmande och verkställighet av 
administrativa påföljder. Denna paragraf in-
nehåller en hänvisning till lagen om Finans-
inspektionen i vars 4 kap. föreskrivs om på-
förande, offentliggörande, verkställighet och 
behandling av administrativa påföljder i 
marknadsdomstolen. 
 
16 kap. Skadestånds- och straffbe-

stämmelser 

1 §. Skadeståndsskyldighet. I denna para-
graf föreslås skadeståndsbestämmelser som 
är noggrannare än den nuvarande lagen och 
som också beaktar de ändringar som gjorts i 
aktiebolagslagen och bl.a. i kreditinstitutslag-
stiftningen. 
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Det föreslås att de principer bibehålls som 
ingår i den nuvarande lagen om värdepap-
persföretag och som ingick i 1996 års upp-
hävda lag om värdepappersföretag 
(579/1996) samt i den föregående lagen om 
värdepappersförmedlingsrörelse (499/1989, 
nedan 1989 års VPFL). Enligt principerna 
gäller det lagstadgade ersättningsansvaret 
också skador som orsakats i avtalsförhållan-
den. Vidare ska s.k. ren förmögenhetsskada 
som inte har samband med person- eller sak-
skador ersättas utan att det föreligger sådana 
synnerligen vägande skäl som föreskrivs i 
skadeståndslagen och i lagen ska med avvi-
kelse från aktiebolagslagen föreskrivas också 
om ersättning för skador som orsakats av bo-
lag. Den allmänna principen i fråga om av-
talsansvar är att den som orsakat en skada 
slipper ansvar endast genom att visa att han 
eller hon har handlat omsorgsfullt. 

I regeringens proposition (RP 234/1988 rd) 
om 1989 års VPFL anfördes som motivering 
till att regleringen togs in i lagen att tryggan-
det av en värdepappersförmedlingsrörelses 
verksamhet och även kundskyddsaspekter 
kräver att värdepappersförmedlingsrörelsens 
organ har ett relativt omfattande ansvar för 
skada som organen orsakar värdepappers-
förmedlingsrörelsen själv eller en kund. Av 
denna anledning föreslogs i motiveringen en 
bestämmelse om skadestånd för överträdelse 
av lagen eller av bestämmelser eller före-
skrifter som utfärdas med stöd av den.  

Av 1989 års VPFL eller av den nuvarande 
lagen om värdepappersföretag framgår emel-
lertid inte klart vilka som omfattas av den 
lagstadgade skadeståndsskyldigheten. Det fö-
reslås att denna brist avhjälps genom nog-
grannare bestämmelser om skadeståndsskyl-
digheten.  

I paragrafens 1 mom. föreslås en bestäm-
melse om värdepappersföretags och ersätt-
ningsfondens skyldighet att ersätta skada 
som de vållat. Avsikten med att placera dessa 
bestämmelser i paragrafens 1 mom. är att un-
derstryka att skadeståndsyrkanden som sam-
manhänger med tillhandahållande av inve-
steringstjänster och sidotjänster i första hand 
bör riktas till själva värdepappersföretaget 
och inte t.ex. till dess högsta ledning. 

En förutsättning för att skadeståndsskyl-
digheten ska uppkomma är att värdepappers-

företaget eller ersättningsfonden uppsåtligen 
eller av oaktsamhet  har vållat värdepappers-
företagets kunder eller andra skada genom 
överträdelse av denna lag eller bestämmelser 
eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 
den, EU-förordningar som utfärdats med stöd 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument eller förfaranden som strider mot 
ersättningsfondens stadgar. Momentet gäller 
bl.a. ersättning för skada som värdepappers-
företag har vållat sina kunder i samband med 
tillhandahållande av investeringstjänster. 
Skadeståndsskyldighet uppkommer oberoen-
de av om man i värdepappersföretagets orga-
nisation kan peka ut en person som handlat 
på ett klandervärt sätt eller inte.  

Presumtionen om vållande sammanhänger 
väsentligen med frågan om fördelning av be-
visbördan i detta avseende. Det finns ingen 
anledning att försöka reglera fördelningen av 
bevisbördan för sådant vållande som avses i 
1 mom. genom en uttrycklig bestämmelse, 
utan denna fråga kan fortsättningsvis avgöras 
enligt de allmänna principer som förekom-
mer i rättspraxis och utifrån omständigheter-
na i respektive skadesituation. Också i det 
fall att presumtionen om vållande enligt 
2 mom. skulle omfatta ett värdepappersföre-
tags styrelseledamot och verkställande direk-
tör, men däremot inte själva värdepappersfö-
retaget, betyder detta inte att bevisbördan för 
frågan om vållande enligt 1 mom. alltid skul-
le vila på den skadelidande part som kräver 
ersättning. Exempelvis en överträdelse av en 
detaljerad reglering som gäller ett värdepap-
persföretags uttryckligen fastställda förplik-
telser leder i praktiken ofta till en omvänd 
bevisbörda när det gäller frågan om vållande. 

EU:s förordningar, exempelvis kommissio-
nens förordningar, är förpliktande och ska 
som sådana tillämpas i alla medlemsstater. 
Med stöd av direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument har för närvarande ut-
färdats endast en EU-förordning, dvs. för-
ordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument som 
nämns i lagförslagets 1 kap. 8 §. I framtiden 
kommer det att i större utsträckning utfärdas 
direkt förpliktande EU-författningar, framför 
allt av den anledningen att kommissionen 
kan utfärda förordningar och beslut också om 
tekniska standarder. Kommissionens ökade 
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behörighet beror på att direktivet om mark-
nader för finansiella instrument har ändrats 
genom Europaparlamentets och rådets direk-
tiv Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/78/EU om ändring av direktiven 
98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 
2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 
2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller be-
fogenheterna för Europeiska tillsynsmyndig-
heten (Europeiska bankmyndigheten), Euro-
peiska tillsynsmyndigheten (Europeiska för-
säkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) 
och Europeiska tillsynsmyndigheten (Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten), nedan ändringsdirektivet. I de fall 
som nämns i ändringsdirektivets artikel 6 kan 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn eller genomförande. 
Samtidigt har till kommissionen överförts 
rätten att godkänna dessa tekniska standarder 
som bindande i enlighet med artiklarna 10—
14 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten).  

I aktiebolagslagens 22 kap. 1 § föreskriv 
om aktiebolags styrelseledamöters och verk-
ställande direktörs skadeståndsskyldighet. 
Dessa bestämmelser ska tillämpas också på 
värdepappersföretag eftersom dessa antingen 
är aktiebolag eller europabolag. Exempelvis 
ersättning för skada som orsakats genom 
överträdelse av bolagsordningen ska be-
stämmas enligt aktiebolagslagen. Enligt den 
föreslagna paragrafens 2 mom. görs en sådan 
komplettering att ett värdepappersföretags 
styrelsemedlemmars och verkställande direk-
törs skadeståndsskyldighet ska omfatta också 
skador som de har vållat genom överträdelse 
av den föreslagna lagen om investerings-
tjänster, med nedan nämnda undantag, eller 
genom överträdelse av föreskrifter som ut-
färdats med stöd av lagen om investerings-
tjänster. 

I den föreslagna lagen om investerings-
tjänster ingår också bestämmelser som inte 
har någon motsvarighet i aktiebolagslagen. 
Det är inte är skäligt att för överträdelse av 
dem föreskriva att ett värdepappersföretags 
ledning ska ha ett personligt skadeståndsan-

svar. Sådana bestämmelser kan anses vara 
7 kap. 10 § 1 och 2 mom. om hantering av 
konfliktsituationer, 9 kap. 2—4 § om förva-
ring av kunders finansiella instrument hos 
utomstående förvarare, placering av kunders 
penningmedel samt pantsättning eller avytt-
ring av kunders finansiella instrument, mer-
parten av bestämmelserna i 10 kap., dvs. de 
som gäller förfarandena i kundförhållanden, 
samt 12 kap. 1 och 2 § och 3 § 1 och 3 mom. 
om tystnadsplikt och kundkontroll. 

Skadeståndsansvar kan däremot uppkom-
ma t.ex. vid överträdelse av 7 kap. 10 § 
3 mom. samt vissa bestämmelser i 9, 10 och 
12 kap. Som exempel kan nämnas 9 kap. 1 §, 
10 kap. 1 § 7 mom., 6 § 2 mom. och 13 § 
samt 12 kap. 3 § 2 mom. Enligt lagförslagets 
7 kap. 10 § 3 mom. ska ett värdepappersföre-
tag ha principer för identifiering och före-
byggande av intressekonflikter. Enligt lag-
förslagets 9 kap. 1 § ska värdepappersföretag 
organisera förvaringen och hanteringen av 
kundmedel på ett tillförlitligt sätt. Enligt 
10 kap. 1 § 7 mom. ska ett värdepappersföre-
tag följa interna instruktioner om klassifice-
ring av kunder och om förfarandet i detta av-
seende. Enligt 10 kap. 6 § 2 mom. ska ett 
värdepappersföretag ha handelsriktlinjer för 
utförandet av order. Enligt lagförslagets 
10 kap. 13 § ska värdepappersföretag ha ef-
fektiva metoder för att i vederbörlig ordning 
och så snabbt som möjligt behandla icke-
professionella kunders klagomål över inve-
sterings- och sidotjänster. Dessutom ska vär-
depappersföretag för sina icke-professionella 
säkerställa en möjlighet att hänskjuta me-
ningsskiljaktigheter mellan kunder och vär-
depappersföretag om tillämpning av denna 
lag till ett oavhängigt organ som ger rekom-
mendationer. Enligt 12 kap. 3 § 2 mom. ska 
värdepappersföretag och finansiella institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp ha 
tillräckliga riskhanteringssystem för att be-
döma de risker som kunderna medför för 
dess verksamhet. De bestämmelser som 
nämns ovan i detta stycke har en central be-
tydelse för organiseringen av ett värdepap-
persföretags verksamhet och de är av en så-
dan karaktär att styrelsen och verkställande 
direktören måste fästa särskilt avseende vid 
att de iakttas, utöver bl.a. bestämmelserna i 
6—8 kap.  
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Om t.ex. en person som är anställd vid ett 
värdepappersföretag har handlat i strid med 
de allmänna principer som avses i 10 kap. 2 § 
och detta har medfört skada för en kund, är 
det skäl att i enlighet med 1 mom. inte rikta 
ersättningsansvaret mot värdepappersföreta-
gets ledning utan mot själva företaget. Om 
däremot värdepappersföretagets ledning sam-
tidigt har försummat att iaktta andra bestäm-
melser, exempelvis att ordna företagets verk-
samhet på ett sakenligt och tillförlitligt sätt (6 
kap. 2 § 1 mom. i aktiebolagslagen och 7 
kap. 8 § i lagen om investeringstjänster) och 
om det finns ett orsakssamband mellan för-
summelsen och den skada som uppkommit, 
kan ledningens skadeståndsansvar bedömas i 
samband med påföljderna för överträdelse av 
10 kap. 2 §.  

Om t.ex. de bestämmelser om ett värde-
pappersföretags finansiella stabilitet som av-
ses i 6 kap. har överträtts är det inte skäl att 
utesluta styrelsemedlemmarnas eller verk-
ställande direktörens skadeståndsskyldighet. 
Bestämmelserna om finansiell stabilitet och, 
med undantag för de i paragrafens 2 mom. 
nämnda bestämmelserna om förfaranden och 
övriga kundförhållanden i 7, 9, 10 och 12 
kap., också de övriga bestämmelserna i den 
föreslagna lagen om investeringstjänster ut-
gör tillsammans med aktiebolagslagens be-
stämmelser en helhet vars delar det inte är 
motiverat att särbehandla vid bedömningen 
av ledningens skadeståndsansvar. Det är ock-
så skäl att beakta att enbart uppkomsten av 
en skada inte innebär att ledningen blir er-
sättningsskyldig. 

För att en styrelsemedlem och den verkstäl-
lande direktören ska bli skadeståndsskyldig 
förutsätts det att 

- värdepappersföretaget, en aktieägare eller 
någon annan har vållats skada, 

- skadan har orsakats i samband med en 
styrelsemedlems eller verkställande direktö-
rens uppdrag, 

- skadan har vållats uppsåtligen eller av 
oaktsamhet , 

- skadan har orsakats genom överträdelse 
av andra bestämmelser i denna lag än de i 
2 mom. nämnda bestämmelserna i 7, 9, 10 el-
ler 12 kap. eller genom överträdelse av före-
skrifter som utfärdats med stöd av denna lag, 
och att 

- det finns ett orsakssamband mellan gär-
ningen eller försummelsen och skadan. 

Enligt andra meningen i paragrafens 
2 mom. anses en skada ha orsakats av oakt-
samhet om inte den som är ansvarig för för-
farandet visar att han eller hon har handlat 
omsorgsfullt. Denna presumtion om vållande 
är ny och ingår inte i den nuvarande lagen 
om värdepappersföretag. En motsvarande 
presumtion, som visserligen har ett mera om-
fattande tillämpningsområde, ingår bl.a. i 
kreditinstitutslagen. I kreditinstitutslagens 
167 § 3 mom. föreskrivs att om skadan har 
orsakats genom överträdelse av författningar 
som avses i paragrafens 2 mom. eller be-
stämmelser i bolagsordningen eller stadgar-
na, anses den ha orsakats av oaktsamhet, om 
inte den som är ansvarig för förfarandet visar 
att han eller hon har iakttagit omsorgsfullhet. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. inne-
bär inte att en styrelsemedlem eller verkstäl-
lande direktören blir skyldig att ersätta skada 
som vållats genom överträdelse av föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av lagen om inve-
steringstjänster eller EU-förordningar som 
utfärdats med stöd av direktivet om markna-
der för finansiella instrument. Detta beror på 
att Finansinspektionens föreskrifter och t.ex. 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument ut-
gör ett omfattande, detaljerat och i många av-
seenden tekniskt regelverk och att det sålun-
da inte är skäligt att utsträcka ersättningsan-
svaret till nämnda personer. I synnerhet sty-
relsemedlemmarna kan inte förutsättas känna 
till alla detaljer i det omfattande tekniska re-
gelverket. Däremot skulle värdepappersföre-
taget självt enligt 1 mom. vara ansvarigt ock-
så för ersättande av skador som vållats ge-
nom förfarande som strider mot Finansin-
spektionens föreskrifter eller mot EU-
förordningar som utfärdats med stöd av di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment. Det kan i praktiken förekomma situa-
tioner där Finansinspektionens föreskrifter 
preciserar lagtolkningen och det är sålunda 
inte alltid lätt att urskilja till vilken del en 
tolkningsdetalj följer av lagen eller enbart av 
en föreskrift som meddelats av Finansinspek-
tionen, t.ex. när det är fråga genomförande av 
bestämmelser i direktivet om genomförande 
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av direktivet om marknader för finansiella 
instrument.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om värdepappersföretags aktieägares 
skadeståndsskyldighet som i huvudsak mot-
svarar aktiebolagslagen och kreditinstitutsla-
gen. I bestämmelsen beaktas de begränsning-
ar i fråga om styrelsemedlemmars och verk-
ställande direktörens skadeståndsskyldighet 
som nämns i 2 mom. Ett värdepappersföre-
tags aktieägare är skyldiga att ersätta skada 
som de genom att medverka till överträdelse 
av andra bestämmelser i denna lag än de som 
nämns i momentets andra mening eller be-
stämmelser som utfärdats med stöd av dem 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat 
värdepappersföretaget, aktieägare eller andra. 
En förutsättning för tillämpning av momentet 
är att skadan har vållats uttryckligen i egen-
skap av aktieägare eller genom utövande av 
rättigheter som tillkommer aktieägare. Om 
t.ex. en anställd som äger aktier i värdepap-
persföretaget har vållat skada i egenskap av 
anställd, blir det inte fråga om att tillämpa 3 
mom. 

Paragrafens 4 mom. gäller på motsvarande 
sätt som 1 mom. också ersättning för skada 
som vållats av den till vilken värdepappersfö-
retaget har lagt ut tillhandahållande av inve-
steringstjänster eller någon annan för inve-
steringstjänsterna betydande funktion på ent-
reprenad. Den som bedriver den utlagda 
verksamheten är då ansvarig för att ersätta 
vållad skada. Enligt lagförslagets 7 kap. 4 § 1 
mom. ansvarar ett värdepappersföretag för att 
fullgöra förpliktelser som följer av denna lag, 
oberoende av om den lagt ut funktioner på 
entreprenad. Den skadelidande kan sålunda 
rikta krav som gäller uppfyllande av förplik-
telser som följer av den föreslagna lagen om 
investeringstjänster direkt mot värdepappers-
företaget. 

Dessutom föreslås i momentet en hänvis-
ning till 7 kap. 7 § 1 mom. enligt vilket ett 
anknutet ombud verkar under värdepappers-
företagets ansvar. I regel är sålunda värde-
pappersföretaget skyldigt att ersätta skada 
som ett anknutet ombud i sitt uppdrag har 
vållat värdepappersföretagets kunder. Be-
stämmelsen hindrar inte att den skadelidande 
kräver ersättning direkt av det anknutna om-
budet. 

När det gäller frågor om värdepappersföre-
tags ansvar för skador som vållats av ett an-
knutet ombud kan sålunda i kompletterande 
syfte tillämpas de allmänna principerna för 
bemyndigande och kommission. Om ett vär-
depappersföretag har ersatt skada som ett an-
knutet ombud har vållat en kund har värde-
pappersföretaget möjlighet att återkräva er-
sättningsbeloppet av det anknutna ombudet, 
om de inte sinsemellan har avtalat något an-
nat. Om ett anknutet ombud har överskridit 
sin behörighet genom att ingå avtal med en 
kund och om den skadelidande kunden är 
medveten om detta, är avtalet inte bindande 
för värdepappersföretaget och det blir inte 
heller skyldig att ersätta kunden för skadan. 

I paragrafens 5 mom. hänvisas till ska-
deståndslagen. Liksom enligt aktiebolagsla-
gen ska i fråga om jämkning av skadestånd 
iakttas skadeståndslagens 2 kap. och i fråga 
om fördelning av skadeståndsansvaret mellan 
två eller flera ersättningsskyldiga iakttas ska-
deståndslagens 6 kap. 

2 §. Investeringstjänstbrott. I denna para-
graf föreskrivs om gärningar som uppfyller 
rekvisiten för investeringstjänstbrott och om 
straffet för sådana gärningar. Det föreslås 
vara straffbart att t.ex. uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet tillhandahålla investerings-
tjänster utan verksamhetstillstånd eller utan 
därmed jämförbar auktorisation. Paragrafen 
motsvarar 81 § i lagen om värdepappersföre-
tag. 

Det föreslås att i lagen inte tas med den be-
stämmelse om investeringstjänstförseelse 
som ingår i 82 § i lagen om värdepappersfö-
retag, eftersom den nämnda paragrafens för-
hållande till 81 § är oklart och paragrafernas 
rekvisit överlappar varandra. 

3 §. Brott mot tystnadsplikten. Det föreslås 
att den som bryter mot tystnadsplikten enligt 
12 kap. 1 § ska dömas till straff enligt 
38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om strängare 
straff för gärningen inte föreskrivs någon an-
nanstans i lag. Paragrafen motsvarar 83 § i 
lagen om värdepappersföretag. 

4 §. Brott mot bestämmelserna om finansi-
ering av förvärv av värdepappersföretags 
egna aktier. Enligt denna paragraf ska den 
dömas till straff som uppsåtligen bryter mot 
vad som i 7 kap. 3 § föreskrivs om lån och 
säkerhet eller om emottagande av egna eller 
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moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, 
debenturer eller därmed jämförbara åtagan-
den som pant. Paragrafen motsvarar 84 § i 
lagen om värdepappersföretag. 

5 §. Brott mot bestämmelserna om förvärv 
och överlåtelse av värdepappersföretags ak-
tier. I denna paragraf föreskrivs om straff för 
överträdelse av bestämmelserna om förvärv 
och överlåtelse av aktier i värdepappersföre-
tag. Paragrafen motsvarar 85 § i lagen om 
värdepappersföretag. 

6 §. Värdepappersföretags bokföringsför-
seelse. I denna paragraf föreskrivs om gär-
ningar som uppfyller rekvisiten för värde-
pappersföretags bokföringsförseelse och om 
straff för sådana gärningar. Paragrafen mot-
svarar till sitt innehåll 86 § i lagen om värde-
pappersföretag.  
 
17 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser 

1 §. Ikraftträdande. I denna paragrafs 1 
mom. föreskrivs om tidpunkten då den före-
slagna lagen ska träda i kraft. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att genom 
den föreslagna lagen upphävs lagen om vär-
depappersföretag och lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland samt de änd-
ringar som gjorts i dessa lagar. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om att de förordningar förblir ikraft 
som statsrådet och finansministeriet har ut-
färdat med stöd av de lagar som upphävs. Så-
lunda kan förordningarna ändras eller förny-
as på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 
En omständighet som talar för det föreslagna 
förfarandet är också att en del av förordning-
arna har utfärdats med stöd av andra lagar än 
de som upphävs. 

I paragrafens 3 mom. avses följande för-
ordningar: 

1) Statsrådets förordning om de anmäl-
ningar som gäller förvärv och överlåtelse av 
ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäk-
ringsbolag och finans- och försäkringskon-
glomerats holdingsammanslutningar 
(231/2009), 

2) Finansministeriets förordning om beräk-
ning av kapitalkrav och om begränsning av 

exponeringar mot kunder för kreditinstitut 
och värdepappersföretag samt för finans- och 
försäkringskonglomerat (1373/2010) 

3) Finansministeriets förordning om de ut-
redningar som ska fogas till ett värdepappers-
företags ansökan om verksamhetstillstånd 
(937/2007), 

4) Finansministeriets förordning om bok-
slut, koncernbokslut och verksamhetsberät-
telse i kreditinstitut och värdepappersföretag 
(150/2007) och 

5) Finansministeriets förordning om kredit-
instituts och värdepappersföretags ersätt-
ningssystem (1372/2010). 

Bemyndiganden att utfärda förordningar 
ingår i lagförslagets  

- 7 kap. 14 § 7 mom. (1 punkten ovan), 
- 6 kap. 3 § (2 punkten), 
- 3 kap. 1 § 3 mom., 5 kap. 1 § 4 mom. och 

13 kap. 2 § 3 mom. (3 punkten), 
- 8 kap. 3 § (4 punkten), och i 
- 6 kap. 3 § (5 punkten). 
På motsvarande sätt är det ändamålsenligt 

att Finansinspektionens föreskrifter som ut-
färdats med stöd av de lagar som upphävs 
förblir i kraft. Samma föreskrifter gäller i 
allmänhet flera grupper av tillsynsobjekt, så-
som kreditinstitut, värdepappersföretag och 
fondbolag. Det är inte ändamålsenligt att 
ålägga Finansinspektionen att utfärda helt 
nya anvisningar endast med anledning av att 
en ny lag stiftas. Det räcker i ett sådant fall 
att Finansinspektionen ändrar de nuvarande 
delar av föreskrifterna som gäller värdepap-
persföretag så att de motsvarar den nya la-
gens krav. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs att om det 
i annan lagstiftning hänvisas till en lag som 
upphävs eller om annars avses en bestäm-
melse i en lag som upphävs, ska i stället för 
den tillämpas motsvarande bestämmelse i 
den föreslagna lagen. 

2 §. Övergångsbestämmelser. I paragrafens 
1 mom. föreslås för tydlighetens skull en be-
stämmelse om att värdepappersföretag och 
tredjeländers värdepappersföretag som när 
den föreslagna lagen träder i kraft är auktori-
serade med stöd av lagar som upphävs, fort-
farande har rätt att i enlighet med auktorisa-
tionen tillhandahålla investeringstjänster och 
sidotjänster. Utländska EES-värdepappers-
företags rätt att tillhandahålla investerings-
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tjänster inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet är för sin del baserad på auktori-
sation som de fått i hemlandet. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken ett värdepappersföretag 
inom sex månader efter att lagen trätt i kraft 
ska klassificera sina kunder på ett sätt som 
motsvarar de krav som framgår av 1 kap. 
18 §. Den viktigaste ändringen gäller kom-
muner som inte i enlighet med direktivet om 
marknader för finansiella instrument direkt 
med stöd av lag kan klassificeras som profes-
sionella kunder. 

Inhemska värdepappersföretag och tredje-
länders värdepappersföretag har enligt sitt 
verksamhetstillstånd utöver investerings-
tjänster kunnat tillhandahålla bl.a. förvaring 
av finansiella instrument som sidotjänster. 
Förslaget innebär att förvaring av finansiella 
instrument i allmänhet blir tillståndspliktiga 
investeringstjänster. I paragrafens 3 mom. fö-
reslås en bestämmelse om att sådana värde-
pappersföretag efter att lagen trätt i kraft inte 
behöver ansöka om tillstånd för förvaring av 
finansiella instrument. Däremot ska Finans-
inspektionen enligt förslaget på tjänstens 
vägnar göra en anteckning om denna rätt i 
registret över värdepappersföretag. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs om en sex månaders övergångstid som 
räknas från det att lagen trätt i kraft. Inom 
denna övergångstid ska värdepappersföretag 
som avses i 3 mom. justera sitt aktiekapital 
så att det stämmer överens med det krav på 
730 000 euro som föreskrivs i 6 kap. 1 § 
1 mom. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska värdepap-
persföretag inom tre månader efter att lagen 
trätt i kraft meddela Finansinspektionen till 
vilket oavhängigt organ deras kunder kan 
hänskjuta meningsskiljaktigheter om till-
lämpning av lagen. 

I paragrafens 6 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken tillståndsansökningar som 
är anhängiga när den föreslagna lagen träder 
i kraft ska kompletteras i enlighet med de 
krav som denna lag ställer. Bestämmelsen 
har en egentlig betydelse endast i fråga om 
tredjeländers värdepappersföretag eftersom 
grunderna för beviljande av verksamhetstill-
stånd för sådana företag ska preciseras i en-
lighet med den föreslagna lagen. 

1.3 Lag om handel med finansiella in-
strument 

DEL I ALLMÄNNA BESTÄM-
MELSER 

1 kap. Tillämpningsområde och defi-
nitioner 

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf 
föreskrivs om lagens tillämpningsområde. 
Det föreslås att lagen ska tillämpas på ord-
nande av handel med finansiella instrument 
som definieras i 2 § och på offentliggörande 
av information om handel med finansiella in-
strument. Med ordnande av handel avses i 
lagens del II marknadsplatser för börsverk-
samhet enligt 2 kap., dvs. upprätthållande av 
en reglerad marknad, drivande av multilate-
rala handelsplattformar enligt lagens 4 kap. 
och interna transaktioner enligt lagens 5 kap. 
I lagens del III föreskrivs om skyldigheten att 
offentliggöra information om handel med fi-
nansiella instrument. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. är en 
informativ bestämmelse enligt vilken lagen 
ska tillämpas också på utländska organisatio-
ner som motsvarar börser, enligt vad som fö-
reskrivs i 3 kap. 

2 §. Definitioner. I denna paragraf före-
skrivs om de definitioner som används i la-
gen. Enligt paragrafens 1 punkt avses med fi-
nansiella instrument finansiella instrument 
enligt 1 kap. 10 § i lagen om investerings-
tjänster, dvs. bl.a. värdepapper och olika de-
rivatinstrument. Enligt paragrafens 2 punkt 
avses värdepapper enligt 2 kap. § 1 i värde-
pappersmarknadslagen. Enligt paragrafens 
3 punkt avses med derivatinstrument finansi-
ella instrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 3—
9 punkten i lagen om investeringstjänster. 

Enligt paragrafens 4 punkt avses med börs 
ett finländskt aktiebolag som bedriver börs-
verksamhet i enlighet med lagens 2 kap. 

Enligt paragrafens 5 punkt avses med börs-
verksamhet drivande av en reglerad marknad 
i Finland. 

Enligt paragrafens 6 punkt avses med re-
glerad marknad ett multilateralt handelsförfa-
rande som drivs av en börs eller av en mark-
nadsplatsoperatör som driver motsvarande 
marknad i någon annan EES-stat. Denna de-
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finition motsvarar definitionen av offentlig 
handel i 1 kap. 3 § i den gällande värdepap-
persmarknadslagen, dock så att den föreslag-
na definitionen täcker också reglerade mark-
nader i andra EES-stater. 

Begreppet reglerad marknad har en central 
betydelse i Europeiska unionens regelverk. 
Tillämpningen av flera andra direktiv om 
värdepappersmarknaden, exempelvis mark-
nadsmissbruksdirektivet, prospektdirektivet, 
direktivet om uppköpserbjudanden och öp-
penhetsdirektivet är på ett avgörande sätt be-
roende av om finansiella instrument har ta-
gits upp till handel på en reglerad marknad. 
Vid tillämpningen av de internationella 
IFRS-standarderna har det dessutom betydel-
se om ett bolags värdepapper är föremål för 
handel på en reglerad marknad. En sådan re-
glerad marknad som avses i lagen kan upp-
rätthållas endast av en börs som auktoriserats 
i enlighet med denna lag eller av en motsva-
rande marknadsaktör i någon annan EES-stat. 

Enligt paragrafens 7 punkt avses med mul-
tilateral handelsplattform ett multilateralt 
handelsförfarande som är av ett annat slag än 
enligt 6 punkten och som drivs av en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 
handel eller av en motsvarande marknads-
platsoperatör i någon annan EES-stat. Defini-
tionen motsvarar definitionen av begreppet 
multilateral handel i värdepappersmarknads-
lagens 1 kap. 3 a §, dock så att den föreslag-
na definitionen täcker också multilaterala 
handelsplattformar som verkar i andra EES-
stater. 

Både handel på en reglerad marknad och 
handel på en multilateral handelsplattform är 
multilaterala handelsförfaranden. I ett sådant 
handelsförfarande sammanförs tredjeparters 
sälj- och köpbud. På en multilateral handels-
plattform sammanförs köp- och säljbud på 
finansiella instrument eller inbjudningar till 
erbjudande i enlighet med regler som upprät-
tats av en marknadsplatsoperatör så att detta 
leder till bindande avslut. 

Med begreppet marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel avses enligt para-
grafens 8 punkt börser, värdepappersföretag 
och filialer till tredjeländers värdepappersfö-
retag enligt lagen om investeringstjänster 
samt sådana kreditinstitut och filialer till 
tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinsti-

tutslagen som i Finland driver en multilateral 
handelsplattform i enlighet med lagens 4 kap. 
Definitionen täcker inte värdepappersföretag 
och kreditinstitut som fått verksamhetstill-
stånd inom EES, eftersom de i enlighet med 
direktivets artiklar 31 och 32 kan driva multi-
laterala handelsplattformar i andra EES-stater 
med stöd av verksamhetstillstånd som bevil-
jats av hemstaten. Exempelvis en filial till ett 
kreditinstitut i Finland som driver en multila-
teral handelsplattform ska verka enligt lag-
stiftningen i sin hemstat. 

Med tillhandahållare av investeringstjänster 
avses enligt paragrafens 9 punkt värdepap-
persföretag och utländska värdepappersföre-
tag som avses i lagen om investeringstjäns-
ter, kreditinstitut och utländska kreditinstitut 
som avses i kreditinstitutslagen och tillhan-
dahåller investeringstjänster samt sådana 
fondbolag och utländska fondbolag som en-
ligt lagen om fondbolag tillhandahåller inve-
steringstjänster. 

Enligt paragrafens 10 punkt avses med be-
greppet handelspart sådana tillhandahållare 
av investeringstjänster och andra personer 
som en börs eller en marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel har auktorise-
rat att bedriva handel på en viss marknad. 

Med systematisk internhandlare avses en-
ligt paragrafens 11 punkt tillhandahållare av 
investeringstjänster som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt utför kundor-
der utanför en reglerad marknad och utanför 
en multilateral handelsplattform genom att 
handla för egen räkning i enlighet med för-
ordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument som 
nämns i 4 §. Definitionen motsvarar den de-
finition som ingår i den gällande värdepap-
persmarknadslagen 1 kap. 4 § 3 mom.  

I paragrafens 12 punkt föreslås en defini-
tion av begreppet EES-stat. 

I paragrafens 13 punkt föreslås en defini-
tion av begreppet tredjeland. 

I paragrafens 14 punkt föreslås en defini-
tion av Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. 

3 §. Annan lagstiftning som är tillämplig 
på börser. I denna paragraf konstateras att på 
börser ska tillämpas aktiebolagslagen, om 
inte något annat följer av denna lag eller av 
annan lagstiftning om börser. 
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4 §. Europeiska unionens lagstiftning. Pa-
ragrafen innehåller en informativ bestämmel-
se om lagens hänvisningar till EU-
lagstiftning. Den innehåller också de benäm-
ningar som används i lagen. Enligt paragra-
fens 1 punkt hänvisas i lagen till direktivet 
om marknader för finansiella instrument. En-
ligt paragrafens 2 punkt hänvisas i lagen till 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument nr 
1287/2006. 

Enligt paragrafens 3 punkt hänvisas i lagen 
också till rådets förordning (EG) nr 
2157/2001 om stadga för europabolag, om 
vilken i lagen används benämningen europa-
bolagsförordningen och enligt paragrafens 
4 punkt hänvisas i lagen till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2001/34/EG om upp-
tagande av värdepapper till officiell notering 
och om uppgifter som skall offentliggöras 
beträffande sådana värdepapper. I lagen an-
vänds benämningen direktivet om börslistor.   

 
DEL II MARKNADSPLATSER FÖR 

FINANSIELLA INSTRU-
MENT 

2 kap. Börsverksamhet 

 
Verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och 
verksamhet. 

 
1 §. Tillstånd för börsverksamhet samt hu-

vudkontor. I paragrafens 1 mom. föreskrivs 
om tillstånd för börsverksamhet, dvs. för 
upprätthållande av en reglerad marknad. Till-
stånd beviljas enligt förslaget av finansmini-
steriet. Paragrafens 1 mom. motsvarar 3 kap. 
1 § i den gällande värdepappersmarknadsla-
gen där det föreskrivs om koncession för 
fondbörsverksamhet och 2 kap. 1 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988, nedan optionshandelsla-
gen) där det föreskrivs om koncessionstvång 
för optionsföretag som bedriver optionsföre-
tagsverksamhet. Bestämmelsen om tillstånd 
för börsverksamhet är baserad på artikel 36 i 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. I den föreslagna paragrafens 
2 mom. konstateras att en börs ska ha huvud-
kontor i Finland.  

2 §. Firma. Enligt denna paragraf förbjuds 
andra företag än börser att i sin firma eller 
annars för att beskriva sin verksamhet an-
vända ordet eller sammansättningsleden 
fondbörs eller derivatbörs. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 kap. 2 §, dock så att förbudet 
utsträcks till att gälla också användning av 
termen derivatbörs. 

3 §. Ansökan om verksamhetstillstånd. 
Denna paragraf motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 kap. 3 § 1 mom. 
och optionshandelslagens 2 kap. 1 a § 1 och 
5 mom., dock så att den föreslagna bestäm-
melsen preciserar vilka utredningar som ska 
fogas till ansökan om verksamhetstillstånd. 

Enligt paragrafens 1 mom. kan finansmini-
steriet på ansökan bevilja ett finländskt ak-
tiebolag tillstånd att bedriva börsverksamhet. 
Tillstånd kan sökas också för ett nybildat bo-
lags räkning. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs på lagnivå 
vilka utredningar som ska fogas till ansökan 
om verksamhetstillstånd utöver vad som fö-
reskrivs i värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 3 §. Till ansökan ska fogas en plan för 
den börsverksamhet som ansökan avser samt 
för eventuell annan verksamhet som ansluter 
sig till börsverksamheten. Dessutom ska sö-
kanden till ansökan om verksamhetstillstånd 
foga en ansökan om fastställelse av börsens 
regler enligt 24 §. Av ansökan ska framgå det 
sökande bolaget med adress- och kontakt-
uppgifter samt uppgifter om driftställe. Dess-
utom ska till ansökan fogas tillräckliga ut-
redningar och beskrivningar av det sökande 
bolagets bolagsstruktur, ägande, ledning och 
revisorer samt en beskrivning av hur bolagets 
interna kontroll och riskhantering är ordnad. 
Om sökanden hör till en koncern ska till an-
sökan fogas en tillräcklig beskrivning också 
av koncernen. I ansökan ska också beskrivas 
hur hanteringen av eventuella intressekon-
flikter och bindningar är ordnad. Börser spe-
lar en viktig roll för en effektiv finansiell al-
lokering. Med beaktande av deras roll i detta 
avseende måste det sökande bolaget vara 
solvent och dess likviditet och övriga eko-
nomiska verksamhetsförutsättningar bör lig-
ga på en tillräckligt hög nivå i förhållande till 
verksamheten. Börsen måste också lämna in 
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en utredning om hur den ska ordna tillsyn en-
ligt 18 §. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om 
verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bo-
lags räkning ska till ansökan dessutom fogas 
tillräckliga utredningar om sökanden. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska sökanden på 
begäran av finansministeriet tillställa mini-
steriet de tilläggsutredningar som behövs för 
att verksamhetstillstånd ska kunna beviljas. 

4 §. Förutsättningar för beviljande av 
verksamhetstillstånd. Sökanden och den pla-
nerade verksamheten ska enligt paragrafen 
uppfylla de krav för bedrivande av börsverk-
samhet som anges i denna lag och i bestäm-
melser och föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av den. Finansministeriet ska bevilja sö-
kande verksamhetstillstånd om förutsättning-
arna är uppfyllda. Enligt paragrafen får 
ägande i en börs inte äventyra dess verksam-
het enligt försiktiga och sunda affärsprinci-
per.  

I paragrafen har strukits hänvisningen till 
börsens grundare, eftersom den nuvarande 
aktiebolagslagen inte längre innehåller några 
bestämmelser om grundare. 

5 §. Betydande ägares tillförlitlighet. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om aktieägarnas tillförlitlighet. Kravet på till-
förlitlighet gäller aktieägare som direkt eller 
indirekt äger minst tio procent av en börs ak-
tiekapital eller en andel som medför minst tio 
procent av det röstetal som aktierna medför. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka om-
ständigheter som ska beaktas vid bedöm-
ningen av tillförlitligheten. Bestämmelsen 
motsvarar 3 kap. 4 § i lagen om investerings-
tjänster och 2 kap. 4 § i lagen om värdean-
delssystem och clearingverksamhet. En ak-
tieägare anses inte vara tillförlitlig, om denne 
under de fem senaste åren före bedömningen 
har dömts till fängelsestraff eller under de tre 
senaste åren före bedömningen till bötesstraff 
för brott som kan anses visa att personen är 
uppenbart olämplig att äga en börs eller om 
personen annars genom sin tidigare verk-
samhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
att äga en börs. 

Ett centralt syfte med börslagstiftningen är 
att upprätthålla investerarnas och allmänhe-
tens förtroende för värdepappersmarknadens 
funktion. Ett viktigt element i bestämmelser-

na som ska upprätthålla förtroendet är kraven 
på att en börs betydande ägare (minst tio pro-
cent) ska vara tillförlitliga. Om det bland en 
börs betydande ägare finns personer vilkas 
goda rykte eller tillförlitlighet i övrigt har 
blivit allvarligt lidande av uppgifter och hän-
delser som kommit ut i offentligheten kan 
följden vara att allmänhetens förtroende för-
svagas inte bara mot börsen i fråga utan ock-
så i större utsträckning mot värdepappers-
marknaden. Av denna anledning föreslås att 
bestämmelserna om betydande ägares tillför-
litlighet förenhetligas i överensstämmelse 
med de bestämmelser om förutsättningarna 
för verksamhetstillstånd som ingår i lagen 
om investeringstjänster. I enlighet med lagen 
om investeringstjänster behöver en dom inte 
ha vunnit laga kraft. Också enligt grundlags-
utskottets ställningstagande (GrUU 15/2008 
rd) kan en dom som inte ännu har vunnit laga 
kraft visa att en person är olämplig.  

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta den dömde att 
fortsätta utöva den beslutanderätt som till-
kommer ägare och invänta ett avgörande av 
följande instans efter ett överklagande. Ett 
förslag om saken ingår i paragrafens 3 mom. 
I helhetsbedömningen ska enligt förslaget 
beaktas den dömdes tidigare verksamhet, de 
omständigheter som lett till domen och en 
helhetsbedömning av övriga relevanta om-
ständigheter. Om den dömdes tidigare verk-
samhet har varit klanderfri och det är tolk-
ningsbart eller oklart om denne t.ex. har varit 
delaktig i ett eventuellt brott, kan den dömde 
fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i 
börsen om inte något annat talar emot detta. 
Det kan vara fråga om tolkningsbarhet eller 
oklarhet t.ex. då tingsrättens dom är resultatet 
av en omröstning. 

Bestämmelsen gör det emellertid inte möj-
ligt för en ny person att ha ett betydande 
ägande om personen i fråga har dömts till ett 
sådant straff som avses i 2 mom. I sådana fall 
innebär också en dom som inte har vunnit 
laga kraft alltid att den dömde inte kan be-
traktas som en tillförlitlig ägare.  

Förslaget innebär vidare att också andra 
omständigheter än ett sådant straff som avses 
i den föreslagna paragrafens 3 mom. kan visa 
att personen i fråga är uppenbart olämplig att 
vara ägare. Också detta förutsätter enligt för-
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slaget en helhetsbedömning. En persons 
olämplighet kan framgå av dennes verksam-
het utomlands, t.ex. om en utländsk myndig-
het har ansett personen vara olämplig eller 
om denne har kopplingar till svart ekonomi 
eller till ekonomisk eller organiserad brotts-
lighet. Också t.ex. en sådan omständighet att 
en person har påförts en påföljdsavgift i en-
lighet med lagen om Finansinspektionen 
(878/2008) för en synnerligen allvarlig förse-
else eller försummelse, kan visa att personen 
i fråga är uppenbart olämplig att vara ägare i 
en börs. 

6 §. Tillståndsbeslut och inledande av 
börsverksamhet. I denna paragraf föreskrivs 
om tillståndsbeslut och om inledande av 
börsverksamhet. Paragrafens 1 och 3 mom. 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 kap. 3 § 5—8 mom. samt op-
tionshandelslagens 2 kap. 2 § 1, 3 och 
4 mom.  

Med avvikelse från den gällande värdepap-
persmarknadslagen konstateras i paragrafens 
2 mom. att finansministeriet innan det avgör 
ärendet ska be Finansinspektionen och dess-
utom Finlands Bank ge yttranden om ansö-
kan. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om inle-
dande av börsverksamhet. Verksamheten kan 
inledas omedelbart efter att tillstånd har be-
viljats och börsreglerna fastställts, om inte 
finansministeriet har uppställt särskilda vill-
kor. Om tillstånd har beviljats för ett nybildat 
bolag kan verksamheten dock inledas först 
efter att börsen har registrerats. 

7 §. Verksamhetstillstånd för europabolag. 
I denna paragraf föreskrivs om beviljande av 
verksamhetstillstånd för europabolag. Para-
grafen motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 kap. 4 § och options-
handelslagens 3 kap. 2 § 5 mom. 

8 §. Registrering av verksamhetstillstånd. I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att anmäla verksamhetstillstånd för registre-
ring. Paragrafen motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 kap. 5 §. Mot-
svarande bestämmelse finns inte i options-
handelslagen. 

9 §. Ekonomiska verksamhetsförutsättning-
ar. I denna paragraf föreskrivs om en börs 
ekonomiska verksamhetsförutsättningar. Pa-
ragrafen motsvarar den gällande värdepap-

persmarknadslagens 3 kap. 15 § och options-
handelslagens 2 kap. 2 § 1 mom. samt första 
meningen i 2 mom. 

10 §. Anmälan om aktieförvärv. I denna pa-
ragraf föreskrivs om skyldigheten att under-
rätta Finansinspektionen om planer på att 
förvärva betydande ägarandelar i en börs. Pa-
ragrafen motsvarar huvudsakligen den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
6 § och optionshandelslagens 2 kap. 3 a §. 
Paragrafens hänvisning till värdepappers-
marknadslagens bestämmelse om s.k. flagg-
ningsskyldighet har justerats så att den hän-
visar till motsvarande bestämmelse i den fö-
reslagna värdepappersmarknadslagen. Den i 
paragrafens 1 mom. 3 punkten nämnda grän-
serna för uppkomsten av anmälningsskyldig-
het är ny. Den förändring i innehavet so av-
ses i lagrummet leder till anmälningsskyldig-
het om innehavet annars skulle berättiga till 
utövande av ett med ett innehav som avses i 
1 mom. 2 punkten jämförbart eller annars be-
tydande inflytande i börsens förvaltning. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar den re-
glering som gäller kreditinstitut, värdepap-
persföretag och fondbolag. Enligt den före-
slagna paragrafens 2 mom. gäller anmäl-
ningsskyldigheten också situationer där av-
sikten är att utöka en andel som avses i 1 
mom. så att den uppnår eller överskrider 20, 
30 eller 50 procent av börsens aktiekapital el-
ler röstetal eller underskrider de gränser som 
nämns ovan eller de gränser som avses i 
2 mom. Enligt paragrafens 5 mom. ska av en 
anmälan om aktieförvärv dessutom framgå 
uppgifter och utredningar om den anmäl-
ningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet 
och finansiella situation, om den anmälnings-
skyldiges ägande och andra bindningar på 
börsen, om förvärvsavtal och finansiering av 
förvärv och vid behov om syftet med ägan-
det. Kravet innebär en precisering av den gäl-
lande regleringen. Enligt paragrafens 6 mom. 
ska bestämmelsen tillämpas också på börsens 
holdingföretag.  

11 §. Förbud att förvärva aktier. I denna 
paragraf föreskrivs om Finansinspektionens 
rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 
10 §. Det föreslås att till paragrafens 1 mom. 
fogas en hänvisning till 32 a § i lagen om Fi-
nansinspektionen (878/2008). Finansinspek-
tionen kan sålunda förbjuda förvärv om in-
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nehavet av andelen skulle äventyra börsens 
verksamhet enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper eller om det finns grundad an-
ledning att misstänka att den anmälnings-
skyldige inte har ett tillräckligt gott anseende 
eller en tillräckligt god ekonomisk ställning, 
att tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
börsens ledning eller andra tillståndsvillkor 
äventyras i börsen på grund av förvärvet, att 
tillsynen över börsen och förutsättningarna 
för det därtill hörande informationsutbytet 
mellan myndigheter äventyras på grund av 
förvärvet, eller att förvärvet har samband 
med penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. 

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 
1 mom. inom tre månader efter att ha tagit 
emot en sådan ansökan som avses i 10 §.  

Den anmälningsskyldigheten får inte för-
värva aktier som avses i 10 § förrän Finans-
inspektionen har gett sitt samtycke. 

I övriga avseenden motsvarar paragrafen 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 7 § och optionshandelslagens 2 kap. 
3 b §. 

12 §. En börs bindningar. I denna paragraf 
föreskrivs om en börs bindningar. Paragrafen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 kap. 8 § och optionshandelsla-
gens 2 kap. 9 §.  

13 §. Återkallelse av verksamhetstillstånd. 
I denna paragraf föreskrivs om återkallelse 
av en börs verksamhetstillstånd. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 kap. 11 § och 
optionshandelslagens 2 kap. 3 §. Utöver vad 
som föreskrivs i den gällande värdepappers-
marknadslagen konstateras i den föreslagna 
paragrafens 2 mom. att finansministeriet in-
nan det avgör ärendet ska be Finansinspek-
tionen och dessutom Finlands Bank om ytt-
randen. Yttranden behöver inte inhämtas om 
ärendet är brådskande. Vid bedömningen ska 
beaktas t.ex. den fördröjande inverkan som 
remissförfarandet har på möjligheterna att 
avbryta verksamhet och vidare dess inverkan 
på finansmarknadens tillförlitlighet och stabi-
litet. Om återkallelsen gäller överträdelse av 
en lag, en förordning eller av föreskrifter som 
myndigheterna har utfärdat med stöd av dem, 
överträdelse av villkor för eller begränsning-
ar av verksamhetstillstånd eller överträdelse 

av börsregler eller om den gäller väsentliga 
förutsättningar för beviljande av verksam-
hetstillstånd, ska finansministeriet sätta ut en 
skälig tid inom vilken börsen ska avhjälpa de 
brister som uppdagats i verksamheten. Någon 
tidsfrist behöver inte sättas ut om det inte är 
möjligt på grund av ärendets brådskande na-
tur eller för att trygga stabiliteten och en till-
förlitlig verksamhet på värdepappersmarkna-
den. Enligt paragrafens 3 mom. ska finans-
ministeriet inhämta dels Finansinspektionens 
och dels Finlands Banks yttrande, om börsen 
själv har beslutat upphöra med sin verksam-
het. Enligt paragrafens 4 mom. kan finansmi-
nisteriet utfärda närmare föreskrifter om av-
slutande av börsverksamhet i en situation där 
verksamheten avslutas på börsens egen ansö-
kan med stöd av paragrafens 3 mom. Det kan 
vara nödvändigt att utnyttja detta bemyndi-
gande för att bl.a. värdepappersemittenters 
och investerares intressen i en sådan situation 
ska kunna beaktas i tillräcklig utsträckning. 
Dessutom har till paragrafens 4 mom. fogats 
en bestämmelse om finansministeriets skyl-
dighet att underrätta Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten om återkal-
lelse av verksamhetstillstånd. 

14 §. Avbrytande av börsverksamhet. I 
denna paragraf föreskrivs om finansministe-
riets rätt att förordna att verksamheten vid en 
börs ska avbrytas. Paragrafen motsvarar hu-
vudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 kap. 12 § och optionshan-
delslagens 2 kap. 3 § 2 och 4 mom. I be-
stämmelsens ordalydelse görs en sådan änd-
ring att ministeriet i sin prövning i större ut-
sträckning än för närvarande ska beakta att 
verksamheten på hela finansmarknaden är 
tillförlitlig och stabil.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om fi-
nansministeriets skyldighet att inhämta ytt-
randen. Denna bestämmelse är ny. 

15 §. Ledningen av en börs. I denna para-
graf föreskrivs om ledningen av en börs. Pa-
ragrafen motsvarar 7 kap. 16 § i lagen om in-
vesteringstjänster samt 2 kap. 12 § i lagen 
om värdeandelssystem och clearingverksam-
het. 

Paragrafens 2 och 3 mom. om bedömning 
av styrelsemedlemmarnas och deras ersätta-
res, verkställande direktörens och dennes 
ställföreträdares och den övriga högsta led-
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ningens tillförlitlighet motsvarar det som fö-
reskrivs i 5 §.  

Om det sker förändringar i ledningen ska 
börsen enligt den föreslagna paragrafens 
4 mom. omedelbart underrätta Finansinspek-
tionen. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs att be-
stämmelsen ska tillämpas också på börsens 
holdingföretag. 

I övrigt motsvarar paragrafen den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 16 § och 
optionshandelslagens 2 kap. 9 §.  

16 §. Annan tillåten börsverksamhet. I 
denna paragraf föreskrivs om verksamhet 
som är tillåten för en börs. Paragrafen mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 3 kap. 13 § samt optionshandelslagens 
2 kap. 4 § 1 och 4 mom. till den del som det i 
den nämnda paragrafen föreskrivs om op-
tionsbörsverksamhet. Till paragrafen har 
emellertid fogats ett omnämnande om att en 
börs utöver databehandlings- och andra tjäns-
ter i anslutning till omsättning och förvaring 
av finansiella instrument får bedriva också 
annan verksamhet som har nära samband 
med nämnda tjänster. Som sådan verksamhet 
kan betraktas t.ex. tjänster som tillhandahålls 
börsens handelsparter för att främja deras 
handel på andra marknadsplatser än börsen. 
Börsen kan emellertid inte med stöd av para-
grafen tillhandahålla investeringstjänster en-
ligt lagen om investeringstjänster, vilket 
framgår också av 2 kap. 1 och 2 § i lagen om 
investeringstjänster. 

17 §. Organisering av börsverksamhet. I 
denna paragraf föreskrivs om organisering av 
verksamheten på en börs. Paragrafen motsva-
rar huvudsakligen den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 kap. 17 § och options-
handelslagens 2 kap. 9 §. Det föreslås emel-
lertid att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. 
enligt vilket en börs ska ha verksamhetsprin-
ciper för identifiering och förebyggande av 
intressekonflikter i anslutning till börsverk-
samheten. I verksamhetsprinciperna ska 
framför allt beaktas intressekonflikter som 
kan ha relevans för en tillförlitlig skötsel av 
börsens tillsynsuppgift enligt 18 §. I be-
stämmelsen hänvisas till tillsynsskyldigheten 
enligt 18 §, eftersom en tillförlitlig och opar-
tisk skötsel av nämnda uppgift kan stå i kon-
flikt med börsens övriga målsättningar, t.ex. 

de affärsmässiga målsättningarna. I praktiken 
förutsätter bestämmelsen exempelvis att bör-
sens tillsynsverksamhet tillräckligt effektivt 
hålls isär från det affärsmässiga beslutsfat-
tandet. Bestämmelsen preciserar samtidigt 
den skyldighet att hantera olika konfliktsitua-
tioner inom börsverksamheten som följer av 
artikel 39 a i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument. Börsverksamheten ut-
gör en helhet och för bedömningen av hur 
verksamheten ska ordnas på ett ändamålsen-
ligt sätt har det sålunda en central betydelse 
att denna lags samtliga bestämmelser om 
börsverksamhet iakttas. 

18 §. En börs tillsynsuppgifter. I denna pa-
ragraf föreskrivs om en börs tillsynsskyldig-
het. Paragrafen motsvarar i materiellt hänse-
ende den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 kap. 22 § och optionshandelslagens 
2 kap. 8 § 1 mom. 1 och 3 punkten. Tillsyns-
uppgiften omfattar utöver den egentliga han-
deln också tillsyn över värdepappersemitten-
ter, exempelvis deras informationsskyldighet 
på primärmarknaden och eftermarknaden. I 
bestämmelsen föreslås en förtydligande hän-
visning till förordningen om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument, eftersom förordningen är direkt 
tillämplig och sålunda är på motsvarande sätt 
bindande som nationell lagstiftning. 

19 §. Utläggning av börsverksamhet på 
entreprenad. I denna paragraf föreskrivs om 
utläggning av börsverksamhet på entrepre-
nad. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 24 §, med undantag för dess 5 mom. 
samt optionshandelslagens 2 kap. 9 §. I para-
grafens 2 mom. föreslås emellertid precise-
ringar. Då börden lägger ut en viktig funktion 
på entreprenad är det skäl att säkerställa att 
utläggningen inte inverkar negativt på Fi-
nansinspektionens möjligheter att övervaka 
börsen och dess funktioner. Det föreslås att i 
paragrafens 2 mom. tas in en uttrycklig be-
stämmelse om saken. Det kan anses vara till 
förfång för tillsynen om Finansinspektionen 
till följd av utläggningen inte längre veder-
börligen kan övervaka börsens olika funktio-
ner. Dessutom svarar börsen fortfarande för 
sina åtaganden enligt denna lag, värdepap-
persmarkmadslagen och förordningen om 
genomförande av direktivet om marknader 
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för finansiella instrument. Med förpliktelser 
som följer av värdepappersmarknadslagen 
avses t.ex. utläggning av den centrala lag-
ringsenheten enligt värdepappersmarknads-
lagens 10 kap. 3 §. I bestämmelsen föreslås 
en förtydligande hänvisning till förordningen 
om genomförande av direktivet om markna-
der för finansiella instrument, eftersom för-
ordningen i sig är direkt tillämplig och på 
motsvarande sätt bidande som nationell lag-
stiftning. Denna ändring motsvarar huvud-
sakligen ändringen i 7 kap. 4 och 5 § i lagen 
om investeringstjänster.  

20 §. Information om utläggning på entre-
prenad. I denna paragraf föreskrivs om skyl-
digheten att informera om utläggning på ent-
reprenad. Paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 24 § 
5 mom. och optionshandelslagens 2 kap. 9 §. 
Verksamhet som har lagts ut på entreprenad 
anses utgöra en helhet tillsammans med 
verksamhet som avses i 17 §.  

21 §. Privata transaktioner. Enligt denna 
paragraf har en börs motsvarande skyldighe-
ter att vidta tillräckliga åtgärder för att för-
hindra att relevanta personer genomför priva-
ta transaktioner som de som föreskrivs i frå-
ga om värdepappersföretag i 7 kap. 11 § i la-
gen om investeringstjänster. I paragrafens 
2 mom. föreskrivs att börsen årligen ska rap-
portera privata transaktioner till Finansin-
spektionen. Börsen kan exempelvis åläggas 
att inkomma med en sammanfattande rapport 
i tabellform. Förslagets syfte är att förstärka 
skyldigheten att iaktta de bestämmelser och 
föreskrifter som berör privata transaktioner. 
Till övriga delar motsvarar paragrafen den 
gällande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
18 § och optionshandelslagens 2 kap. 9 §.  

22 §. Revision och skyldighet att sända in 
kopior av vissa dokument. I denna paragraf 
föreskrivs om revisorer och om skyldigheten 
att tillställa Finansinspektionen vissa hand-
lingar. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 19 §. Motsvarande bestämmelse finns 
inte i optionshandelslagen. Enligt paragra-
fens 1 mom. ska dock att minst en av reviso-
rerna ska vara CGR-revisor eller en CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen. Detta motsvarar vad som fö-
reskrivs bl.a. om värdepapperscentraler.  

Börsregler 
 
23 §. Börsreglernas minimiinnehåll. I den-

na paragraf föreskrivs om de minimikrav 
som ställs på börsregler. Paragrafen motsva-
rar huvudsakligen den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 kap. 14 § samt op-
tionshandelslagens 2 kap. 6 § 1 mom. och 
3 kap. 1 och 2 §. Det föreslås en strykning av 
den obehövliga bestämmelsen i den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 14 § 
1 mom. 6 punkten om hur likställdheten mel-
lan aktieägarna tryggas om aktiebolaget en-
ligt börsreglerna får bedriva handel med sina 
egna aktier på fondbörsen. Ändringen hindrar 
emellertid inte att en börs tar in föreskrifter 
om saken i sina regler. 

24 §. Fastställelse av börsregler. I denna 
paragraf föreslås en bestämmelse om faststäl-
lelse av börsregler. Börsreglerna ska faststäl-
las av finansministeriet. Paragrafen motsva-
rar den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 kap. 14 §. Paragrafen motsvarar också 
optionshandelslagens 2 kap. 6 § 2 och 
3 mom., dock så att i paragrafens 2 mom. fö-
reslås en hänvisning till Energimarknadsver-
ket som det föreskrivs om i lagen om Ener-
gimarknadsverket (507/2000). Skyldigheten 
att be Energimarknadsverket om ett yttrande 
gäller i fortsättningen också den situationen 
att ett beslut avser derivatinstrument vars un-
derliggande tillgångar utgörs av utsläppsrät-
ter. 

I paragrafens 4 mom. föreslås en bestäm-
melse om avgränsning av fastställelse av reg-
lerna. Syftet med momentet är att lätta den 
administrativa börda som fastställelseproces-
sen innebär. Enligt bestämmelsen behöver 
börsen inte ansöka om myndighetens faststäl-
lelse av regeländringar som är av mindre be-
tydelse eller av teknisk karaktär. Bedöm-
ningen ska göras från fall till fall och med 
beaktande av regeländringens inverkan på 
marknadsaktörernas och investerarnas ställ-
ning, värdepappershandelns tillförlitlighet, 
den lagstiftning som ligger till grund för re-
geländringen samt de föreskrifter och anvis-
ningar som myndigheterna utfärdat med stöd 
av den. Börsen ska emellertid sända regel-
ändringarna till finansministeriet och Finans-
inspektionen i god tid innan de träder i kraft. 
Informationen kunde ges t.ex. samtidigt som 
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börsaktörerna ombeds inkomma med kom-
mentarer till regeländringarna eller därefter. 
Ifall det uppstår oenighet om huruvida en 
ändring är av mindre betydelse eller av tek-
nisk karaktär, ska ärendet avgöras av finans-
ministeriet. 

 
Upptagande av finansiella instrument till 
handel och avslutande av handeln  

 
25 §. Upptagande av finansiella instrument 

till handel på en reglerad marknad. I denna 
paragraf föreskrivs om minimikraven för att 
finansiella instrument ska kunna tas upp till 
handel på en reglerad marknad. I 28 § före-
skrivs om notering av värdepapper på en 
börs. I börsreglerna föreskrivs närmare om 
kraven för upptagande av till handel.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar första me-
ningen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 kap. 27 § 1 mom. Paragrafens 
2 mom. motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 kap 27 §. 2 och 
3 mom. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om uppta-
gande av derivatinstrument till handel på en 
reglerad marknad. En förutsättning är att 
prisbildningen på derivatinstrumenten är till-
förlitlig, vilket bl.a. förutsätter en tillförlitlig 
prisbildning på derivatinstrumentens under-
liggande tillgångar samt tillräcklig likviditet. 
Derivatinstrumenten måste också kunna clea-
ras och avvecklas på ett tillförlitligt sätt. Be-
stämmelsen, som föreslås ersätta den relativt 
detaljerade regleringen i optionshandelsla-
gens 3 kap., är baserad på artikel 40.2 i direk-
tivet om marknader för finansiella instru-
ment. Villkoren för derivatinstrument ska i 
enlighet med 2 kap. 23 § fastställas i börsreg-
lerna. 

I paragrafens 4 mom. hänvisas för tydlighe-
tens skull till förordningen om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument där det föreskrivs närmare om 
förutsättningarna för att finansiella instru-
ment ska kunna tas upp till handel på en re-
glerad marknad. I artiklarna 35 – 37 i förord-
ningen om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument före-
skrivs i detta avseende uttryckligen om vilka 
krav som ställs för att värdepapper, andelar i 
fondföretag och derivatinstrument ska kunna 

tas upp till handel. I momentet föreslås också 
en informativ hänvisning enligt vilken det fö-
reskrivs i värdepappersmarknadslagens 3 och 
4 kap. om prospekt som ska offentliggöras 
om värdepapper innan de tas upp till handel 
på en reglerad marknad. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 27 § 
4 mom. 

I den föreslagna paragrafens 6 mom. före-
skrivs om Finansinspektionens rätt att med 
högst tio på varandra följande bankdagar åt 
gången skjuta upp handel med finansiella in-
strument. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 7 kap. 
1 a och 1 b §. 

26 §. Avslutande av handel. I denna para-
graf föreskrivs om förutsättningarna för att 
en börs ska kunna avsluta handeln med fi-
nansiella instrument.  I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs om avslutande av handeln i en si-
tuation där emittenten inte längre uppfyller 
de krav som börsreglerna ställer.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om avslu-
tande av handeln med värdepapper på ansö-
kan av emittenten, trots att emittenten upp-
fyller de krav som börsreglerna ställer. Han-
deln på en reglerad marknad sker på ansökan 
av en emittent och på basis av ett noterings-
avtal, utom när det är fråga om s.k. parallell-
notering, som innebär att handeln kan inledas 
enligt 25 § 2 mom. också utan emittentens 
medverkan, enligt marknadsoperatörens egen 
prövning. 

Paragrafen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 3 kap. 28 §, dock så 
att den föreslagna paragrafens 1 och 2 mom. 
inte hänvisar till värdepappersmarknaden 
utan mera allmänt till finansmarknaden. I op-
tionshandelslagen finns inte motsvarande be-
stämmelse. Paragrafens 1 och 3 mom. mot-
svarar artikel 41 i direktivet om marknader 
för finansiella instrument medan 2 mom. är 
en nationell bestämmelse. 

Paragrafens 1 och 3 mom. motsvarar artikel 
41 i direktivet om marknader för finansiella 
instrument och 2 mom. är en nationell be-
stämmelse. 

Enligt föreslagna 1 och 2 mom. ska börsen 
bedöma sådana betydande olägenheter för 
investerarna eller för värdepappersmarkna-
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dens funktion som eventuellt orsakas av att 
handeln avslutas. 

En fortsatt handel med finansiella instru-
ment i sådana situationer som avses i 1 mom. 
kan medföra betydande olägenheter för fi-
nansmarknadens funktion eller för investe-
rarna. Börsen ska bedöma verkningarna av 
en fortsatt eller avslutad verksamhet både för 
den reglerade marknaden i fråga och för det 
allmänna förtroendet för finansmarknaden. 
Beaktansvärda omständigheter kan t.ex. vara 
emittentens finansiell ställning eller en vä-
sentlig förändring i verksamheten, att emit-
tenten grovt har försummat sina skyldigheter 
eller något annat sådant klandervärt förfaran-
de i emittentens affärsverksamhet som kan 
äventyra en tillförlitlig handel. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. gäller 
fall där handeln är baserad på emittenten an-
sökan och noteringsavtal det är emittenten 
som ansöker om att handeln ska avslutas. 

Med investerare avses aktörer som vid 
granskningstidpunkten äger börsnoterade ak-
tier eller finansiella instrument som hänför 
sig till dem. 

Om handeln på börsen upphör leder detta 
till en väsentlig förändring av skuldebrevsin-
nehavarnas ställning, då det inte längre finns 
någon eftermarknad för värdepapperen. De-
ras ställning förändras i varje fall i någon 
mån om handeln flyttar till en annan reglerad 
marknad eller multilateral handelsplattform. 
En sådan förändring kan innebära betydande 
olägenheter för en investerare som därför 
måste ha en rimlig möjlighet att om han så 
önskar realisera sin investering innan han-
deln på börsen avslutas. 

Börsen måste från fall till fall bedöma om 
det är fråga om sådana betydande olägenhe-
ter som avses i paragrafen, exempelvis om 
handeln flyttar till en annan reglerad mark-
nad eller multilateral handelsplattform inom 
EES där investeraren kan fortsätta bedriva 
handel och motsvarande värdepappersmark-
nadslagstiftning gäller, samt på vilka villkor 
aktieägarna har möjlighet att avyttra sitt in-
nehav. 

När emittenten ansöker om att handeln ska 
avslutas ska den motivera för börsen varför 
en sådan åtgärd inte kommer att medföra be-
tydande olägenheter för investerarna eller fi-
nansmarknadens funktion. Eftersom börsen 

ska bedöma uppkomsten av eventuella olä-
genheter som en förutsättning för att avsluta 
handeln, ska sökandens plan för avslutandet i 
praktiken genom förhandlingar med börsen 
ges en sådan utformning att den enligt bör-
sens åsikt skäligen tryggar investerarnas 
ställning och också i övrigt tryggar de krav 
som börsreglerna ställer. 

Avslutande av handeln har vanligen sam-
band med att emittenten, vissa aktieägare el-
ler andra aktörer gör ett offentligt uppköps-
erbjudande. Handeln ska också avslutas först 
en rimlig tid efter att ansökan om avslutande 
har offentliggjorts, för att investerarna ska 
kunna överväga de alternativ som erbjudits, 
dvs. att antingen kvarstå som investerare 
trots att handeln avslutats eller att realisera 
sin investering. 

Emittenten ska i varje fall följa aktiebo-
lagslagen i sina förfaranden och arrange-
mang, exempelvis principen om jämlikt be-
mötande av aktieägarna och de bestämmelser 
i aktiebolagslagens 18 kap. som gäller inlö-
sen av minoritetsaktier samt villkoren för ett 
eventuellt obligationslån. Värdepappers-
marknadslagens bestämmelser gäller emit-
tenten ända till dess att handeln avslutats. 

 
Börslista 

 
27 §. Upprätthållande av börslista. I denna 

paragraf föreskrivs att en börs i enlighet med 
direktivet 2001/34/EG om börslistor kan 
upprätthålla en börslista över värdepapper 
som den har tagit upp till handel på en regle-
rad marknad. På börslistan noteras värdepap-
per som har tagits upp på en reglerad mark-
nad och på vilka tillämpas de särskilda be-
stämmelser om notering och avnotering som 
avses i 27 och 28 § och stämmer överens 
med direktivet om börslistor. En börs som 
upprätthåller en börslista ska ta in föreskrifter 
om saken i sina regler. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 29 §. 

28 §. Notering av värdepapper. I denna pa-
ragraf föreskrivs om notering av värdepapper 
på börslistan. Paragrafen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
30 §.  

29 §. Avnotering av värdepapper. I denna 
paragraf föreskrivs om avnotering av värde-
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papper från börslistan. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 31 §, dock med den ändringen att till 
paragrafens 2 mom. fogas en bestämmelse 
om börsens beslut att inte avnotera värde-
papper. 

Bestämmelsen är nationell. Avnotering av 
värdepapper kan baseras antingen på 1 eller 
2 mom. i 26 §. Enligt 28 § kan på börslistan 
finnas endast värdepapper som har noterats 
på ansökan av emittenten och handeln ska 
vara baserad på ett noteringsavtal.  Avsikten 
med den ändring som föreslås i 2 mom. är att 
understryka att inte bara börsens beslut om 
avnotering utan också dess beslut att inte av-
sluta handeln kan hänskjutas till Finansin-
spektionen för prövning. Investerarnas rätt att 
i enlighet med andra meningen i 2 mom. 
hänskjuta ärenden till Finansinspektionen fö-
reslås dock kvarstå oförändrad. Emittenten 
anses vara i behov av rättsskydd också i den 
situationen att börsen inte på emittentens an-
sökan går med på att avnotera emittentens 
värdepapper. De som investerat i emittentens 
värdepapper kan inte anses ha motsvarande 
behov av rättsskydd. 

 
 

Ordnande av handel 
 
30 §. Rätt att verka som handelspart. I 

denna paragraf föreskrivs om godkännande 
av handelsparter och om återkallande av 
godkännanden. Bestämmelsen motsvarar hu-
vudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 kap. 25 §. Paragrafens 
2 mom. godkännanden av andra personer 
med säte i en EES-stat föreslås emellertid bli 
kompletterat i enlighet med artikel 42.3 c i 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument så att börsen utöver de andra om-
ständigheter som nämns i stadgandet ska be-
akta också hur sökanden organiserat sin 
verksamhet. Enligt den justerade ordalydel-
sen i 2 mom. ska dessutom andra personer 
godkännas som handelsparter om de förut-
sättningar som nämns i lagrummet är upp-
fyllda. I fråga om prövningsrätten ska i större 
utsträckning beaktas regleringens berörings-
punkter med näringsfriheten. Enligt paragra-
fens 3 mom. får en börs godkänna också 
andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska 

tillhandahållare av investeringstjänster att 
verka som handelsparter, om sökanden upp-
fyller de krav som följer av lagen, Finansin-
spektionens föreskrifter och börsreglerna. 
Enligt paragrafens 4 mom. kan ett vägande 
skäl för återkallande av en godkännanden 
som handelspart anses vara t.ex. att denne 
har förfarit i strid med denna lag.  

31 §. Avbrytande av handel. I denna para-
graf föreskrivs om börsens skyldighet att av-
bryta handeln med finansiella instrument och 
om förfarandet då detta sker. I paragrafen fö-
reskrivs också om Finansinspektionens rätt 
och skyldighet att ålägga en börs att avbryta 
handeln med finansiella instrument samt om 
Finansinspektionens skyldighet att informera 
övriga behöriga myndigheter som motsvarar 
Finansinspektionen i EES-staterna. Handeln 
kan avbrytas på initiativ av börsen, på emit-
tentens egen begäran eller på order av Fi-
nansinspektionen. En sådan åtgärd vidtas of-
tast i situationer då man vill ge investerarna 
möjlighet att på jämbördiga villkor bedriva 
handel med finansiella instrument. 

Enligt detaljmotiveringen (RP 43/2007 rd) 
till den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 kap. 23 § kan handeln i undantagsfall 
avbrytas för en längre tid, t.ex. innan den av-
slutas, vilket innebär att bestämmelsen enligt 
motiveringen inte täcker avbrytande av han-
deln enbart på grund av en omständighet som 
väsentligt påverkar prisbildningen på värde-
papper. Sedermera har det framgått att artikel 
41 i direktivet om marknader för finansiella 
instrument, som bl.a. gäller avbrytande av 
handeln, till denna del i Finland tolkats avvi-
kande från andra EES-stater. I de andra sta-
terna anses också kortare avbrott i handeln 
vara sådana avbrott som avses i direktivet. 
Det är fråga t.ex. om att avbryta handeln då 
information som väsentligt påverkar värdet 
på ett värdepapper misstänks ha läckt ut på 
marknaden innan informationen offentlig-
gjorts. Den tolkning av direktivet som fram-
går av lagens motivering har haft som följd 
att Finansinspektionen inte varit skyldig att 
på det sätt som direktivet förutsätter informe-
ra andra behöriga myndigheter i EES-
staterna om beslut att avbryta handeln för en 
kortare tid. Eftersom besluten om att avbryta 
handeln i Finland dessutom hittills alltid har 
varit baserade på fondbörsens beslut och ef-
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tersom Finansinspektionen på grund av de 
begränsningar som följer av lagen inte har 
haft möjligheter att vid behov fatta egna be-
slut om avbrytande av handeln, har följden 
varit att enbart fondbörsens beslut inte nöd-
vändigtvis i enlighet med direktivets artikel 
41.2 har lett till att handeln med samma fi-
nansiella instrument avbrutits också på andra 
EES-staters reglerade marknader och multila-
terala handelsplattformar. Den nämnda arti-
keln förutsätter att en behörig myndighet i 
respektive stat fattar beslut om saken. Ett be-
slut som fattats av en börs leder i enlighet 
med direktivets artikel 41.1 inte ovillkorligen 
till att handeln med samma finansiella in-
strument avbryts i andra EES-stater. Den gäl-
lande regleringen kan inte anses vara till-
fredsställande eftersom den är ägnad att 
äventyra ett opartiskt bemötande av investe-
rarna. Av dessa skäl har paragrafen ändrats.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs att en börs ska avbryta handeln med 
finansiella instrument om det är nödvändigt 
på grund av förfaranden som strider mot be-
stämmelserna eller föreskrifterna om börs-
verksamhet, mot börsreglerna eller god sed 
eller på grund av annars olämpliga förfaran-
den. Paragrafen gäller sådana kortare avbrott 
i handeln som nämns ovan. Bestämmelsen 
motsvarar i sak den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 kap. 23 § 1 mom. och op-
tionshandelslagens 3 kap. 3 § 1 och 2 mom. I 
fråga om bedömningen av sådana förfaran-
den som strider mot god sed och är otillbörli-
ga enligt paragrafen gäller det som nämns 
ovan i detaljmotiveringen till värdepappers-
marknadslagens 1 kap. 2 §. Vid bedömning-
en av om det är skäl att avbryta handeln av-
ses med förfaranden som strider mot god sed 
sådana förfaranden som t.ex. strider mot 
börsreglerna eller mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om börsverksamhet. I stället 
för att handeln avbryts kan det räcka att åt-
gärder riktas endast mot den part vars förfa-
rande det är fråga om. En börs ska enligt 
2 kap. 23 § 1 mom. 2 punkten i sina regler ta 
in närmare föreskrifter om hur och på vilka 
grunder handeln kan avbrytas. Om derivatin-
strument är föremål för handel är det skäl att 
i reglerna beakta t.ex. den situationen att om-
sättningen av instrumentets underliggande 

tillgångar är utsatt för störningar eller har av-
brutits. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att en börs 
i sådana situationer som nämns i bestämmel-
sen ska avbryta handeln med finansiella in-
strument vars underliggande tillgångar utgörs 
av elektricitet eller naturgas. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande optionshandelslagens 
3 kap. 3 § 4 mom. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska en börs 
omedelbart offentliggöra ett sådant beslut om 
avbrytande av handeln som avses i 1 och 
2 mom. samt underrätta Finansinspektionen 
om saken. När det är fråga om ett beslut en-
ligt 2 mom. ska också Energimarknadsverket 
underrättas om det. Bestämmelsen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 23 § 2 mom. och optionshandelslagens 
3 kap. 3 § 2 och 4 mom.  

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs att en börs kan be Finansinspektionen 
fastställa ett sådant beslut om avbrytande av 
handeln som avses i 1 och 2 mom. Börsen 
kan fatta ett sådant beslut när det är fråga om 
att avbryta handeln i en situation som avses i 
artikel 41 i direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument. Finansinspektionen ska, 
efter att ha fått börsens begäran, utan obefo-
gat dröjsmål besluta om den ska fastställa 
börsens beslut om avbrytande av handeln. 
Bestämmelsen om detta fastställelseförfaran-
de är ny. Eftersom det är Finansinspektionen 
som fattar beslut om fastställelse ska den un-
derrätta EES-staternas behöriga myndigheter 
om sitt beslut och dessa ska i enlighet med 
direktivets artikel 41.2 för sin del avbryta 
handeln med samma finansiella instrument 
på de reglerade marknader och multinationel-
la handelsplattformar som är verksamma på 
deras områden. Om Finansinspektionen dock 
uttryckligen beslutar att inte fastställa bör-
sens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål 
fortsätta handeln med finansiella instrument. 
I en sådan situation ska Finansinspektionen 
underhandla med börsen om när handeln kan 
fortsätta. 

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs att en börs omedelbart ska offentliggö-
ra sitt beslut om att fortsätta handeln med fi-
nansiella instrument och underrätta Finansin-
spektionen om det. Om beslutet gäller deri-
vatinstrument som avses i 2 mom. ska också 
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Energimarknadsverket underrättas om beslu-
tet. Dessutom konstateras i bestämmelsen att 
om beslutet gäller finansiella instrument för 
vilka Finansinspektionen i enlighet med 
4 mom. har fastställt börsens beslut om att 
avbryta handeln, ska börsen innan handeln 
fortsätter underrätta Finansinspektionen om 
sitt beslut. 

I den föreslagna paragrafens 6 mom. före-
skrivs om Finansinspektionens rätt att ålägga 
en börs att avbryta handeln med finansiella 
instrument och om Finansinspektionens 
skyldighet att offentliggöra sitt beslut. Be-
stämmelsen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 7 kap. 1 a, 1 b och 
2 a § samt optionshandelslagens 2 kap. 3 § 
3 mom., likväl så att Finansinspektionens be-
slut i fortsättningen, utöver de omständighe-
ter som räknas upp i bestämmelsen, kan ba-
seras också på någon annan särskild orsak. 
Det kan t.ex. vara fråga om en orsak som inte 
kunnat förutses i börsreglerna eller i före-
skrifterna om börsverksamheten eller också 
om en situation som är exceptionell i jämfö-
relse med sedvanlig börsverksamhet.  

I den föreslagna paragrafens 7 mom. före-
skrivs att Finansinspektionen ska sända be-
slut som avses i 4 och 6 mom. och börsens 
beslut enligt 1 och 2 mom. för kännedom till 
EES-staternas övriga behöriga tillsynsmyn-
digheter som motsvarar Finansinspektionen.  

Den föreslagna paragrafens 8 mom. är en 
ny bestämmelse som är baserad på artikel 
41.2 i direktivet om marknader för finansiella 
instrument. I bestämmelsen föreskrivs att om 
en behörig myndighet som motsvarar Finans-
inspektionen i en EES-stat har meddelat Fi-
nansinspektionen att den har avbrutit handeln 
med finansiella instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad, och 
samma finansiella instrument är föremål för 
handel på en reglerad marknad som drivs av 
en börs, ska Finansinspektionen förbjuda 
börsen att ordna handeln under avbrottstiden. 
Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas 
om det medför betydande olägenhet för inve-
sterarna eller för finansmarknadens funktion. 

I den föreslagna paragrafens 9 mom. före-
skrivs att om Finansinspektionen i enlighet 
med 4 mom. har fastställt en börs beslut om 
att avbryta handeln eller i enlighet med 
6 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med 

finansiella instrument, ska handeln med fi-
nansiella instrument avbrytas också på andra 
reglerade marknader som drivs av börsen. 
Syftet med denna nya bestämmelse är att 
trygga ett opartiskt bemötande av investerar-
na. 

32 §. Förbud mot handel. I denna paragraf 
föreskrivs om Finansinspektionens rätt att 
förbjuda en börs att ordna handel med finan-
siella instrument. Bestämmelsen motsvarar 
huvudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 7 kap. 2 och 2 a §, likväl så 
att enligt paragrafens 1 mom. Finansinspek-
tionen i fortsättningen kan basera sitt beslut 
också på något annat särskilt skäl, utöver de 
omständigheter som räknas upp i bestämmel-
sen. I optionshandelslagen finns inte motsva-
rande bestämmelse.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. hänvi-
sas till vad som i 31 § 8 mom. föreskrivs om 
Finansinspektionens skyldighet att förbjuda 
handel med finansiella instrument. Bestäm-
melsen har den betydelsen att om en behörig 
myndighet som motsvarar Finansinspektio-
nen i en EES-stat har meddelat Finansinspek-
tionen att den förbjudit handeln med finansi-
ella instrument som är föremål för handel på 
en reglerad marknad och samma finansiella 
instrument är föremål för handel på en regle-
rad marknad som drivs av en börs, ska Fi-
nansinspektionen förbjuda börsen att ordna 
handeln. Ett sådant förbud kan emellertid 
inte utfärdas om det medför betydande olä-
genheter för investerarna eller för finans-
marknadens funktion. Bestämmelsen är base-
rad på artikel 41.2 i direktivet om marknader 
för finansiella instrument. 

33 §. Clearing och avveckling av transak-
tioner. I denna paragraf föreskrivs om de 
skyldigheter som en börs har i anslutning till 
clearing och avveckling av transaktioner. Be-
stämmelsen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 3 kap. 21 § och op-
tionshandelslagens 1 kap. 3 § 3—5 mom.  

34 §. Handelsparters rätt att välja clear-
ingorganisation. I denna paragraf föreskrivs 
om en handelsparts rätt att i transaktionsske-
det anlita också andra clearingorganisationer 
än sådana som börsen valt. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 kap. 26 §. I optionshandelsla-
gen finns ingen motsvarande bestämmelse. 
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Särskilda bestämmelser 
 
35 §. Flyttning av en börs säte inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet. I den-
na paragraf föreskrivs om flyttning av en 
börs säte inom EES. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 9 § och optionshandelslagens 2 kap. 
14 §.  

36 §. En börs deltagande i fusion eller del-
ning inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. I denna paragraf föreskrivs om 
en börs deltagande i fusion eller delning 
inom EES. Paragrafen motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 3 kap. 10 § 
och optionshandelslagens 2 kap. 15 §.  

37 §. Börsverksamhet i andra EES-stater. I 
denna paragraf föreskrivs om börsverksam-
het i andra EES-stater. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 34 § och optionshandelslagens 5 kap. 
7 a §.  

38 §. Meddelanden till andra EES-stater 
och till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. I denna paragraf före-
skrivs om finansministeriets skyldighet att 
föra en förteckning över reglerade marknader 
och om ministeriets skyldighet att sända för-
teckningen för kännedom till övriga EES-
stater och till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten för kännedom. Para-
grafens 1 mom. motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 kap. 33 § och 
optionshandelslagens 5 kap. 7 c §.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen minst en gång per år i enlighet 
med direktivet om marknader för finansiella 
instrument tillställa Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten analyser 
och information om aktier som är föremål för 
handel på en reglerad marknad. Denna be-
stämmelse är ny.  

39 §. Marknadsföring. I denna paragraf fö-
reskrivs om marknadsföring av en reglerad 
marknad. Sådan marknadsföring som avses i 
paragrafen riktas i praktiken snarare till insti-
tutioner än till konsumenter. Det föreslås där-
för att hänvisningen till konsumentskyddsla-
gen (38/1978) stryks. På marknadsföring som 
riktar sig till konsumenter ska fortsättnings-
vis tillämpas konsumentskyddslagens 2 kap. 
där det föreskrivs om marknadsföring som 

strider mot god sed och om förfaranden som 
är olämpliga från konsumentens synpunkt. 
Till övriga delar motsvarar paragrafens 
1 mom. den gällande värdepappersmarknads-
lagens 3 kap. 36 §. Motsvarande bestämmel-
se finns inte i optionshandelslagen.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om skyldigheten att korrigera mark-
nadsföring. Denna nya bestämmelse motsva-
rar 1 kap. 3 § i den nya värdepappersmark-
nadslagen.  

40 §. Handelskalender. Enligt denna para-
graf ska Finansinspektionen på sina webbsi-
dor lägga ut en kalender varav det framgår 
vilka dagar handel bedrivs på en reglerad 
marknad. Paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 32 §. I 
optionshandelslagen finns ingen motsvarande 
bestämmelse.  

41 §. Skyldighet att göra insideranmälan. I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att göra insideranmälan till börsen om inne-
hav av aktier och finansiella instrument. Pa-
ragrafen motsvarar 5 kap. 5 § i den gällande 
värdepappersmarknadslagen. 

Enligt paragrafens 1 mom. gäller anmäl-
ningsskyldigheten sådana aktier och sådana 
finansiella instrument vilkas värde bestäms 
på basis av nämnda aktier och som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 

I paragrafens 2 mom. definieras begreppet 
insider. Insiders är för det första medlem-
marna och suppleanterna i en börs styrelse, 
börsens verkställande direktör och dennes 
ställföreträdare samt börsens revisorer, revi-
sorssuppleanter och de för revisionen av bör-
sen huvudansvariga anställda hos en revi-
sionssammanslutning. Insiders är dessutom 
andra börsanställda som på grund av sin 
ställning eller sina uppgifter regelbundet har 
tillgång till insiderinformation om aktier eller 
finansiella instrument som avses i 1 mom. 

42 §. Insideranmälan. I denna paragraf fö-
reskrivs om insideranmälan på motsvarande 
sätt som i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 5 a §. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska en insider 
göra insideranmälan inom fjorton dagar efter 
sin utnämning till ett uppdrag som avses i 
41 § 2 mom. Enligt 3 mom. ska en insider 
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underrätta börsen om ändringar i uppgifterna 
inom sju dagar efter ändringen. 

I paragrafens 2 och 5 mom. föreskrivs om 
ändringar i de uppgifter som ska lämnas i in-
sideranmälan. I paragrafens 4 mom. före-
skrivs om vissa undantag från anmälnings-
skyldigheten och i 6 mom. om förfarandet att 
hämta uppgifter ur värdeandelssystemet. 

43 §. Börsens insiderregister. I paragrafens 
1—3 mom. föreslås bestämmelser om börsens 
skyldighet att föra ett register över insider-
anmälningar, om organisering av registerfö-
ringen samt om registeruppgifternas offent-
lighet. Enligt huvudregeln är uppgifterna of-
fentliga. Fysiska personers personbeteckning 
och adress och andra fysiska personers än in-
siders namn är dock inte offentliga. Paragra-
fens 1—3 mom. motsvarar bestämmelserna 
om börsen i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 7 §. 

Paragrafens 4 mom. är ny i förhållande till 
den gällande lagstiftningen. Enligt momentet 
ska börsen varje år rapportera till Finansin-
spektionen om hur upprätthållandet av insi-
derregistret organiserats, om övervakning av 
skyldigheten att göra insideranmälan och om 
vilka åtgärder börsen har vidtagit ifall be-
stämmelserna, föreskrifterna eller börsens in-
terna regler inte har iakttagits. Finansinspek-
tionen kan enligt 2 kap. 44 § 1 mom. 4 punk-
ten utfärda närmare föreskrifter om anmälans 
innehåll och hur den ska göras. Avsikten med 
bestämmelsen är dels att effektivera tillsynen 
över insiderregistret och dels att få utredning 
om insiderregistrets verksamhet och vilka 
behov de tillgodoser. Bestämmelserna om in-
siderregistret ska omprövas under de närmas-
te åren. I detta syfte ska Finansinspektionen 
göra ett sammandrag av de rapporter som 
kommer in. 

44 §. Finansinspektionens behörighet att 
utfärda föreskrifter. Enligt paragrafens 
1 mom. 1 punkten kan Finansinspektionen ut-
färda närmare föreskrifter om hur börsverk-
samhet enligt 17 § ska ordnas på ett tillförlit-
ligt sätt och vilka omständigheter som ska 
iakttas i fråga om principerna för identifie-
ring och förebyggande av intressekonflikter. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar hu-
vudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 kap. 17 § och optionshan-
delslagens 2 kap. 9 §. 

Enligt momentets 2 punkt kan Finansin-
spektionen utfärda närmare föreskrifter om 
transaktioner som avses i 21 § 1 mom. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
18 § och optionshandelslagens 2 kap. 9 §.  

I de föreskrifter som utfärdas med stöd av 
momentets 1 och 2 punkt ska emellertid be-
aktas börsverksamhetens särskilda karaktär.  

Enligt momentets 3 punkt kan Finansin-
spektionen utfärda närmare föreskrifter om 
meddelande som avses i 25 §. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 3 kap. 27 § 4 mom.  

Behörigheten att utfärda föreskrifter enligt 
momentets 4 punkt gäller innehållet i insider-
anmälningar som avses i 42 § och hur de ska 
göras. Regleringen motsvarar 5 kap. 15 § i 
den gällande värdepappersmarknadslagen. 

Behörigheten att utfärda föreskrifter enligt 
momentets 5 punkt gäller innehållet i börsens 
insiderregister enligt 43 § och hur uppgifter 
ska registreras i det. Denna bestämmelse är 
ny. 

Behörigheten att utfärda föreskrifter enligt 
momentets 6 punkt gäller rapporter som av-
ses i 43 § 4 mom. och rapportering till Fi-
nansinspektionen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
1 punkten utfärdar Finansinspektionen när-
mare föreskrifter om villkoren för utläggning 
av börsverksamhet på entreprenad enligt 
19 §. Den föreslagna bestämmelsen motsva-
rar den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 kap. 24 § 8 mom. och optionshan-
delslagens 2 kap. 9 § utom i det avseendet att 
justeringen av ordalydelsen innebär att Fi-
nansinspektionen inte längre har prövnings-
rätt när det gäller att utfärda föreskrifter. Ge-
nom ändringen samordnas de befogenheter 
att utfärda föreskrifter i anslutning med ut-
läggning av börsverksamhet på entreprenad 
som avses i 19 och 20 §. Enligt det föreslag-
na momentets 1 punkt utfärdar Finansinspek-
tionen dessutom närmare föreskrifter om in-
nehållet i meddelanden som avses i 20 §. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
24 § 5 mom. och optionshandelslagens 2 kap. 
9 §.  

Enligt paragrafens 2 mom. 2 punkten utfär-
dar Finansinspektionen närmare föreskrifter 
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om förutsättningarna för att en börs i enlighet 
med 30 § 3 mom. kan auktorisera en tillhan-
dahållare av investeringstjänster eller en an-
nan person som handelspart, om sökanden 
uppfyller de krav som ställs i lagen och i 
börsreglerna. Jämfört med den gällande vär-
depappersmarknadslagens 3 kap. 25 § 
3 mom. föreslås en sådan ändring att det är 
Finansinspektionen som i stället för finans-
ministeriet ska utfärda närmare föreskrifter 
om de nämnda villkoren. Nuvarande praxis 
har visat sig vara problematisk eftersom bör-
sen och de som tillhandahåller investerings-
tjänster inte på förhand har känt till finans-
ministeriets villkor för att börsen ska kunna 
auktorisera personer som handelsparter. Den 
behörighet att utfärda föreskrifter som Fi-
nansinspektionen föreslås få ska både börsen 
och de som tillhandahåller investeringstjäns-
ter känna till på förhand. Denna omständig-
het förbättrar regleringens förutsägbarhet och 
börsens möjligheter att auktorisera handels-
parter, samtidigt som den förbättrar markna-
dens effektivitet. Den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 kap. 25 § kompletteras 
dessutom i det avseendet att Finansinspek-
tionens rätt att få tillräcklig information om 
handelsparternas kunder och deras transak-
tioner tryggas.  

Enligt paragarafens 3 mom. ska de före-
skrifter som avses ovan i 1 mom. 1 punkten 
samt i 2 mom. 1 punkten i tillämpliga delar 
motsvara föreskrifter som enligt 7 kap. 23 § 
1 mom. 1—4 punkten och 2 mom. i lagen om 
investeringstjänster utfärdas för värdepap-
persföretag. Dessutom ska de föreskrifter 
som avses ovan i paragrafens 1 mom. 2 och 
4—6 punkten i tillämpliga delar motsvara fö-
reskrifter som enligt 7 kap. 23 § 1 mom. 
5 punkten och 2 mom. i lagen om invester-
ingstjänster utfärdas för värdepappersföretag. 

 
3 kap.  Utländska börsers verksamhet 

i Finland 

1 §. Börser i andra EES-stater. I denna pa-
ragraf föreskrivs om anmälningsskyldighet 
för marknadsplatsoperatörer som motsvarar 
en finländsk börs som fått auktorisation i en 
EES-stat. Paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 kap. 35 § 

1 och 3 mom. samt optionshandelslagens 
5 kap. 7 b § 1 och 3 mom. 

2 §. Tredjeländers börser. I denna paragraf 
föreskrivs om marknadsplatsoperatörer som 
motsvarar en finländsk börs som auktorise-
rats i ett tredjeland. Paragrafen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
35 § 2 och 3 mom. samt optionshandelsla-
gens 5 kap. 7 b § 2 och 3 mom.  

 
4 kap.  Multilaterala handelsplatt-

formar 

1 §. Marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral handel. I denna paragraf före-
skrivs att en multilateral handelsplattform i 
enlighet med 4 kap. kan drivas endast av en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel som avses i 1 kap. 2 § 8 punkten, 
dvs. av en börs, av ett värdepappersföretag 
som avses i lagen om investeringstjänster, av 
en filial till ett värdepappersföretag i ett tred-
jeland, av ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen och av en filial till ett kreditinstitut 
i ett tredjeland. I den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster föreskrivs i enlighet med 
den gällande lagen att ordnande av multilate-
ral handel är en investeringstjänst som förut-
sätter auktorisation. En börs kan dock med 
stöd av en auktorisation i enlighet med 2 kap. 
3 § driva en multilateral handelsplattform, 
vilket framgår av 2 kap. 2 § i lagen om inve-
steringstjänster. Bestämmelsen motsvarar 
huvudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 a kap. 1 § 1 mom. och 
10 kap. 1 c §, likväl så att paragrafens 
1 mom. med avvikelse från den gällande la-
gen inte längre täcker kreditinstitut och vär-
depappersföretag som fått auktorisation i en 
EES-stat, eftersom de i enlighet med artik-
larna 31 och 32 i direktivet om marknader för 
finansiella instrument kan driva en multilate-
ral handelsplattform med stöd av sin hem-
stats auktorisation och lagstiftning. 

I lagen föreslås inte någon särskild be-
stämmelse om en mäklarlista, men en i sak 
motsvarande reglering förblir i kraft. I stället 
för en mäklarlista nämns i lagen, t.ex. i 2 § 
2 mom., multilaterala handelsplattformar på 
vilka värdepapper tas upp till handel på an-
sökan av emittenten. Bestämmelsen om en 
sådan s.k. alternativ marknadsplats är inte 
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baserad på direktiven. De tilläggskrav som 
ställs på handeln är i stället baserade på na-
tionell prövning. 

2 §. Regler för multilaterala handelsplatt-
formar. Enligt paragrafens 1 mom. ska en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel upprätta och ge allmänheten till-
gång till regler om vissa omständigheter som 
nämns i momentet. Bestämmelsen motsvarar 
huvudsakligen den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 a kap. 1 § 1 mom. och 
10 kap. 1 c §, dock så att kravet att det i reg-
lerna ska föreskrivas om clearing och av-
veckling av transaktionsrelaterade förpliktel-
ser har strukits på grund av att det inte är ba-
serat på direktivet och också av den anled-
ningen att denna fråga regleras tillräckligt ut-
förligt i 6 §. Till momentet har också fogats 
en ny 5 punkt enligt vilken i reglerna ska fö-
reskrivas vilka påföljder som kan påföras 
handelsparter för överträdelse av reglerna 
och hur påföljderna bestäms. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom., där det 
föreskrivs om reglerna för multilaterala han-
delsplattformar på vilka värdepapper tas upp 
till handel på ansökan av emittenten, motsva-
rar den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 3 a kap. 11 §, dock så att i lagen inte, 
med den motivering som nämns i samband 
med 1 §, används termen mäklarlista. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 3 a kap. 2 § 2 mom. och 10 kap. 1 c §. 
Bestämmelsen har emellertid preciserats så 
att en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel ska tillställa Finansin-
spektionen reglerna och ändringarna i dem i 
god tid innan de träder i kraft, för att Finans-
inspektionen ska ha en faktisk möjlighet att 
ta ställning till reglerna och deras laglighet 
innan de träder i kraft. Enligt förslaget ska 
Finansinspektionen kontrollera att reglerna 
uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom. Enligt 
denna förtydligande bestämmelse kan kon-
trollkravet härledas också från tillsynsskyl-
digheten i 8 kap. 1 §. 

3 §. Marknadsplatsoperatörers informa-
tionsskyldighet. I denna paragraf föreskrivs 
att en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel ska tillhandahålla infor-
mation om finansiella instrument som är fö-
remål för handel eller på annat sätt se till att 

det finns tillgång till information. Den före-
slagna bestämmelsen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 3 a kap. 3 § 
och 10 kap. 1 c §.  

4 §. Upptagande av finansiella instrument 
till handel. I denna paragraf föreskrivs om 
förutsättningarna för upptagande av finansi-
ella instrument till handel. Den föreslagna 
paragrafens 1, 2 och 4 mom. motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 
3 a kap. 5 § och 10 kap. 1 c §. Den föreslag-
na paragrafens 3 mom. motsvarar den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 3 a kap. 
12 § och 10 kap. 1 c §.  

5 §. Rätt att verka som handelspart. I den-
na paragraf föreskrivs om godkännande och 
återkallande av godkännande. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvarar huvudsakligen den 
gällande värdepappersmarknadslagens 
3 a kap. 4 § och 10 kap. 1 c §. I den föreslag-
na paragrafen har gjorts preciseringar som 
motsvarar dem som nämns i detaljmotiver-
ingen till 2 kap. 30 §.  

6 §. Clearing och avveckling av transak-
tioner. I denna paragraf föreskrivs om för-
pliktelser i samband med clearing och av-
veckling av transaktioner som görs av en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 a kap. 7 § och 10 kap. 1 c §.  

7 §. Avbrytande och avslutande av handel. 
I denna paragraf föreskrivs om förutsättning-
arna för att en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel ska avbryta eller 
avsluta handeln med finansiella instrument. 
Vidare föreskrivs i paragrafen att Finansin-
spektionen kan ålägga en marknadsplatsope-
ratör som ordnar multilateral handel att av-
bryta handeln med finansiella instrument 
samt om skyldigheten att förbjuda handel. 
Den föreslagna paragrafens 1 och 2 mom. 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 3 a kap. 9 § och 10 kap. 1 c § 
medan den föreslagna paragrafens 3 mom. 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 7 kap. 1 a § 2 mom. och 1 b §, 
dock så att Finansinspektionens beslut enligt 
den föreslagna paragrafens 3 mom. kan base-
ras också på något annat särskilt tungt vä-
gande skäl, utöver de övriga omständigheter 
som räknas upp i bestämmelsen. Den före-
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slagna paragrafens 4 mom. innehåller en ny 
bestämmelse som är baserad på artikel 41.2 i 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. I bestämmelsen föreskrivs att om 
en behörig myndighet som motsvarar Finans-
inspektionen i en EES-stat har meddelat Fi-
nansinspektionen att den har avbrutit handeln 
med finansiella instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad och sam-
ma finansiella instrument är föremål för han-
del på en multilateral handelsplattform, ska 
Finansinspektionen förbjuda marknadsplats-
operatören att ordna handel på plattformen 
under avbrottet. Ett sådant förbud kan dock 
inte utfärdas om det medför betydande olä-
genhet för investerarna eller för finansmark-
nadens funktion.  

I den föreslagna paragrafens 5 mom. före-
skrivs att om Finansinspektionen i enlighet 
med 2 kap. 31 § har fastställt en börs beslut 
om att avbryta handeln eller ålagt börsen att 
avbryta handeln med finansiella instrument 
och dessa är föremål för handel på en multi-
lateral handelsplattform, ska marknadsplats-
operatören avbryta handeln med de finansiel-
la instrumenten. Syftet med denna nya be-
stämmelse är att trygga ett jämlikt bemötande 
av investerarna.  

8 §. Handelsförbud. I denna paragraf före-
skrivs om Finansinspektionens rätt att för-
bjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel att ordna handel med fi-
nansiella instrument. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar huvudsakligen den 
gällande värdepappersmarknadslagens 7 kap. 
1 a och 1 b §, dock så att Finansinspektio-
nens beslut enligt den föreslagna paragrafens 
1 mom. kan baseras också på något annat sär-
skilt tungt vägande skäl, utöver de omstän-
digheter som räknas upp i bestämmelsen. 

I den föreslagna paragrafens nya 2 mom. 
föreskrivs om Finansinspektionens skyldig-
het att förbjuda handel med finansiella in-
strument som är föremål för handel på en re-
glerad marknad, då en EES-stats behöriga 
myndighet som motsvarar Finansinspektio-
nen har underrättat Finansinspektionen om 
förbudet. Bestämmelsen är baserad på artikel 
41.2 i direktivet om marknader för finansiella 
instrument. 

9 §. Marknadsplatsoperatörers tillsyns-
uppgifter. I denna paragraf föreskrivs om de 

tillsynsuppgifter som åläggs marknadsplats-
operatörer som ordnar multilateral handel. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 
3 a kap. 8 § och 10 kap. 1 c §. 

10 §. Avbrytande av verksamhet. I paragra-
fens 1 mom. föreskrivs på motsvarande sätt 
som i lagens 2 kap. 14 § om finansministeri-
ets behörighet att ålägga en marknadsplats-
operatör som ordnar multilateral handel att 
avbryta verksamheten på en multilateral han-
delsplattform för viss tid, om det i marknads-
platsoperatörens verksamhet har konstaterats 
oskicklighet eller vårdslöshet eller om det har 
förekommit störningar i omsättningen av de 
finansiella instrument som är föremål för 
handel och det är uppenbart att en fortsatt 
verksamhet är ägnad att allvarligt skada fi-
nansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet 
eller investerarnas ställning. I denna nya pa-
ragrafs 2 mom. föreskrivs om finansministe-
riets skyldighet att höra marknadsplatsopera-
tören.  

11 §. Marknadsföring. I denna paragraf fö-
reskrivs om marknadsföring av multilaterala 
handelsplattformar. Det föreslås att i denna 
paragraf på motsvarande sätt som i 2 kap. 
39 § stryks hänvisningen till konsument-
skyddslagen. Den föreslagna paragrafens 
1 mom. motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 3 a kap. 10 § och 
10 kap. 1 c §. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om skyldigheten att korrigera mark-
nadsföringen. Denna nya bestämmelse mot-
svarar 2 kap. 39 § och 1 kap. 3 § i förslaget 
till ny värdepappersmarknadslag. 

12 §. Finansinspektionens behörighet att 
utfärda föreskrifter. Finansinspektionen ut-
färdar närmare föreskrifter om förutsättning-
arna för att en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel ska kunna god-
känna en person som avses i 5 § 3 mom. som 
handelspart, om sökanden uppfyller de krav 
som föreskrivs i lagen och i reglerna för den 
multilaterala handelsplattformen. 

Ytterligare en förutsättning är att Finansin-
spektionens rätt att få information tryggas i 
tillräcklig utsträckning. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
huvudsakligen värdepappersmarknadslagens 
3 a kap. 4 § och 10 kap. 1 c §. I paragrafen 
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har gjorts motsvarande ändringar som enligt 
detaljmotiveringen till 2 kap. 44 § 2 mom. 
2 punkten. 

 
5 kap. Interna transaktioner 

1 §. Anmälningsskyldighet. I denna para-
graf föreskrivs att en tillhandahållare av in-
vesteringstjänster som verkar som systema-
tisk internhandlare är skyldig att göra för-
handsanmälan till Finansinspektionen. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 4 kap. 
10 § 1 mom.  

2 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf 
föreskrivs om tillämpningsområdet för kapit-
lets 3—5 §. Den föreslagna paragrafen mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 4 kap. 10 § 2 och 3 mom., dock så att 
i första meningen i den föreslagna paragra-
fens 2 mom. tas in en bestämmelse enligt vil-
ken det finns en likvid marknad enligt 
1 mom. för aktier om handeln med dem upp-
fyller de krav som ställs i artiklarna 22.1 a 
och b i förordningen om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. Härav följer att finansministeriets 
förordning om en akties likvida marknad 
(941/2007) kan upphävas. 

3 §. Offentliggörande av bud. I denna pa-
ragraf föreskrivs om systematiska intern-
handlares skyldighet att offentliggöra bin-
dande köp- eller säljbud för aktier. Paragra-
fen motsvarar den gällande värdepappers-
marknadslagens 4 kap. 10 § 4 mom.  

4 §. Utförande av order. I denna paragraf 
föreskrivs om systematiska internhandlares 
skyldigheter i anslutning till utförande av 
kunders order. Den föreslagna paragrafens 
2—6 mom. motsvarar den gällande värde-
pappersmarknadslagens 4 kap. 10 § 5—9 
mom. I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
hänvisas till den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster och definitionen av profes-
sionella respektive icke-professionella kun-
der. För tydlighetens skull nämns i bestäm-
melsen också att för systematiska internhand-
lare gäller vid utförande av kundorder också 
de skyldigheter som föreskrivs i lagen om 
investeringstjänster, t.ex. i 10 kap. 6 § om ut-
förande av kundorder. 

5 §. Kundförhållanden. I denna paragraf 
föreskrivs om systematiska internhandlares 
kundförhållanden. Paragrafen motsvarar den 
gällande värdepappersmarknadslagens 4 kap. 
10 § 10 och 11 mom. 

6 §. Avbrytande och förbjudande av han-
del. I denna paragraf föreskrivs om avbry-
tande och förbjudande av handel. Bestäm-
melsen är ny. I paragrafens 1 och 2 mom. fö-
reskrivs om Finansinspektionens rätt att 
ålägga en systematisk internhandlare att av-
bryta interna transaktioner med aktier och att 
förbjuda en systematisk internhandlare att 
ordna interna transaktioner med aktier.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att om Finansinspektionen i enlighet 
med 2 kap. 31 § har fastställt börsens beslut 
om att avbryta handeln eller ålagt börsen att 
avbryta handeln med aktier och dessa är fö-
remål för interna transaktioner, ska den sys-
tematiska internhandlaren avbryta handeln 
med aktierna i fråga. Syftet med bestämmel-
sen är att trygga ett opartiskt bemötande av 
investerarna.  

 
DEL III ÖPPENHET I HANDELN 

MED FINANSIELLA IN-
STRUMENT 

6 kap. Informationsskyldighet för 
börser och för marknads-
platsoperatörer som ordnar 
multilateral handel 

1 §. Aktier som är föremål för handel på en 
reglerad marknad. I denna paragraf före-
skrivs om börser och marknadsplatsoperatö-
rer som ordnar multilateral handel med aktier 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad och deras skyldighet att offentliggö-
ra information om köp- och säljbud. Paragra-
fen motsvarar den gällande värdepappers-
marknadslagens 3 kap. 20 § 2—6 mom. och 
3 a kap. 6 § 2—6 mom., dock så att sådana 
tillstånd som avses i den föreslagna paragra-
fens 4 mom. ska beviljas av Finansinspektio-
nen i stället för av finansministeriet. 

2 §. Övriga finansiella instrument. I denna 
paragraf föreskrivs att börser och marknads-
platsoperatörer som ordnar multilateral han-
del ska offentliggöra information om andra 
värdepapper än finansiella instrument som 
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avses i 1 §. Bestämmelsen motsvarar den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 3 kap. 
20 § 1 mom. och 3 a kap. 6 § 1 mom.  

 
7 kap.  Informationsskyldighet för 

tillhandahållare av invester-
ingstjänster 

1 §. Skyldighet att offentliggöra limiterade 
order. I denna paragraf föreskrivs att tillhan-
dahållare av investeringstjänster är skyldiga 
att offentliggöra limiterade order. Vidare fö-
reskrivs om undantag i detta avseende. Para-
grafen motsvarar den gällande värdepap-
persmarknadslagens 4 kap. 8 och 9 §. 

2 §. Information om aktieköp som tillhan-
dahållare av investeringstjänster är skyldiga 
att offentliggöra. I denna paragraf föreskrivs 
att tillhandahållare av investeringstjänster 
som utanför en reglerad marknad eller en 
multilateral handelsplattform genomför 
transaktioner med aktier som är föremål för 
offentlig handel på en reglerad marknad är 
skyldiga att offentliggöra information om 
handeln. Paragrafen motsvarar den gällande 
värdepappersmarknadslagens 4 kap. 11 §. 

3 §. Interna transaktioner. Denna paragraf 
innehåller en informativ hänvisning enligt 
vilken på skyldigheten att offentliggöra bud i 
samband med interna transaktioner ska till-
lämpas bestämmelserna i 5 kap.  

 
DEL IV SÄRSKILDA BESTÄM-

MELSER 

8 kap. Tillsyn och tystnadsplikt 

 
1 §. Tillsyn. I denna paragraf föreskrivs om 

tillsyn över att lagen efterlevs. Enligt be-
stämmelsen ska Finansinspektionen utöva 
tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
och börsregler som fastställts med stöd av 
denna lag.  

2 §. Tillsyn över råvaruderivatmarknaden. 
I paragrafens 1 mom. föreskrivs om Finans-
inspektionens skyldighet att bedriva ett än-
damålsenligt samarbete med Energimark-
nadsverket, som bl.a. har till uppgift att främ-
ja elmarknadens och naturgasmarknadens 
funktion samt övervaka efterlevnaden av la-

gen om utsläppshandel (683/2004). Elmark-
naden regleras i elmarknadslagen (386/1995) 
och naturgasmarknaden i naturgasmarknads-
lagen (508/2000). Den samarbetsskyldighet 
som avses i bestämmelsen gäller framför allt 
den situationen att en börs handlar med deri-
vatinstrument vars underliggande tillgångar 
består av elektricitet, naturgas eller utsläpps-
rätter.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs särskilt att Finansinspektionen, innan 
den vidtar åtgärder eller fattar beslut som be-
rör handel med el- eller naturgasbaserade de-
rivatinstrument, ska höra Energimarknads-
verket, om åtgärderna uppenbarligen skulle 
inverka väsentligt på el- eller naturgasmark-
nadens funktion eller leveranssäkerheten i 
fråga om el eller naturgas eller på ett enligt 
elmarknadslagen eller naturgasmarknadsla-
gen systemansvarigt företags verksamhet, om 
inte något annat följer av ärendets brådskan-
de natur. Den föreslagna bestämmelsen mot-
svarar optionshandelslagens 4 kap. 1 § 
2 mom. 

3 §. Tystnadsplikt. I denna paragraf före-
skrivs om tystnadsplikt. Paragrafen motsva-
rar den gällande värdepappersmarknadsla-
gens 7 kap. 3 § och optionshandelslagens 
5 kap 2 §.  

 
9 kap. Överklagande 

1 §. Överklagande av finansministeriets 
beslut. I denna paragraf föreskrivs om över-
klagande av beslut som Finansministeriet har 
gett med stöd av lagen. Paragrafen motsvarar 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
3 kap. 3 § 5 mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. 
samt optionshandelslagens 5 kap. 8 § 1 mom. 

2 §. Överklagande av Finansinspektionens 
beslut. I denna paragraf föreskrivs om över-
klagande av beslut som Finansinspektionen 
har utfärdat med stöd av lagen. Enligt para-
grafen bestämmelser om överklagande av be-
slut som Finansinspektionen meddelat med 
stöd av denna lag finns i förvaltningspro-
cesslagen och i 73 § i lagen om Finansin-
spektionen. Enligt den gällande värdepap-
persmarknadslagens 10 kap. 3 a § har vissa 
beslut som avses i lagen, såsom Finansin-
spektionens beslut om att ålägga en fondbörs 
att avbryta handeln, kunnat överklagas till 
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marknadsdomstolen. Enligt den föreslagna 
paragrafens 1 mom. ska förvaltningsdomsto-
len i brådskande ordning behandla sådana i 
bestämmelsen nämnda ärenden som gäller 
drivande av marknadsplatser. I övrigt mot-
svarar den föreslagna paragrafen den gällan-
de värdepappersmarknadslagens 10 kap. 3 § 
2 och 4 mom. samt optionshandelslagens 
5 kap. 8 § 2 mom. 

 
 

10 kap. Administrativa påföljder 

1 §. Ordningsavgift. I paragrafens 1 mom. 
föreslås bestämmelser om sådana mot värde-
pappersmarknadslagen stridande gärningar 
och försummelser för vilka i första hand Fi-
nansinspektionen ska påföra ordningsavgift 
enligt lagen om Finansinspektionen, om inte 
något annat följer av den nämnda lagen. Det-
ta är en ny paragraf. 

Enligt momentets 1 punkt ska Finansin-
spektionen påföra insiders eller börsen ord-
ningsavgift om de inte iakttar vad som i 
2 kap. 41—43 § föreskrivs om insideranmä-
lan och insiderregister. 

Enligt momentets 2 punkt ska Finansin-
spektionen påföra en tillhandahållare av in-
vesteringstjänster ordningsavgift om denne 
inte iakttar vad som i 5 kap. 3 § i denna lag 
föreskrivs om systematiska internhandlares 
offentliggörandeskyldighet av bud.  

Enligt momentets 3 punkt ska Finansin-
spektionen påföra en börs eller en marknads-
platsoperatör som ordnar multilateral handel 
ordningsavgift om denne inte iakttar vad som 
i lagförslagets 6 kap. 1 § föreskrivs om skyl-
dighet att offentliggöra köp- och säljbud på 
aktier, inbjudningar till erbjudanden samt ak-
tietransaktioner. 

Enligt momentets 4 punkt ska Finansin-
spektionen påföra en börs eller en marknads-
platsoperatör som ordnar multilateral handel 
ordningsavgift om denne inte iakttar vad som 
i lagförslagets 6 kap. 2 § föreskrivs om skyl-
dighet att offentliggöra köp- och säljbud, in-
bjudningar till erbjudande samt transaktioner 
som gäller andra finansiella instrument än 
sådana som avses i 6 kap. 1 §. 

Enligt momentets 5 punkt ska Finansin-
spektionen påföra en tillhandahållare av in-
vesteringstjänster ordningsavgift om denne 

inte iakttar vad som i lagförslagets 7 kap. 1 § 
föreskrivs om skyldighet att offentliggöra li-
miterade order. 

Enligt momentets 6 punkt ska Finansin-
spektionen påföra en tillhandahållare av in-
vesteringstjänster ordningsavgift om denne 
inte iakttar denna lags 7 kap. 2 § 1 mom. 
samt i anslutning därtill vad som föreskrivs i 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument om 
tillhandahållare av investeringstjänster och 
deras skyldighet att offentliggöra uppgifter 
om aktieköp. 

Syftet med bestämmelserna är att förbättra 
Finansinspektionens möjligheter att övervaka 
systematiska internhandlare samt handel som 
bedrivs av tillhandahållare av investerings-
tjänster. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan ordningsavgift påföras också för förfa-
randen som strider mot närmare bestämmel-
ser, föreskrifter och kommissionens förord-
ningar och beslut med stöd av direktivet om 
marknader för finansiella instrument, om så-
dana bestämmelser som avses i 1 mom. Med 
närmare bestämmelser avses ministeriets för-
ordningar och med föreskrifter avses bindan-
de föreskrifter som utfärdats av Finansin-
spektionen. Det är fråga om förtydligande 
bestämmelser eftersom utgångspunkten är 
den att såsom överträdelse av lagens be-
stämmelser måste anses också att en person 
bryter mot en närmare föreskrift som utfär-
dats med stöd av en reglering eller mot 
kommissionens förordningar eller beslut som 
är direkt tillämpliga nationellt. EU-
lagstiftning har också till vissa delar genom-
förts genom föreskrifter som utfärdats av Fi-
nansinspektionen. Betydelsen av överträdelse 
av normer som avses i paragrafens 2 mom. 
tas i beaktande vid bedömningen av hur 
sträng påföljd som ska påföras i varje enskilt 
fall.  

2 §. Påföljdsavgift. Avsikten med lagens 
bestämmelser om administrativa påföljder är 
att förstärka det allmänna förtroendet för 
börsverksamheten och värdepappersmarkna-
den. Påföljdsavgiften bedöms ha en avsevärd 
allmänpreventiv effekt. Påföljdsavgiften och 
ordningsavgiften kompletterar de åtgärder 
som för närvarande står till den offentliga 
tillsynens förfogande. Finansinspektionen har 
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dessutom andra befogenheter. Den kan enligt 
33 § i lagen om Finansinspektionen t.ex. ut-
färda verkställighetsförbud och enligt 39 § i 
samma lag ge offentlig varning. Den före-
slagna paragrafen är ny. 

Enligt paragrafen påförs påföljdsavgift för 
försummelser eller överträdelser av ett antal 
bestämmelser som avses i 40 § i lagen om 
Finansinspektionen.  

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § om organise-
ring av börsverksamhet är en viktig bestäm-
melse för regleringen av börsverksamheten.  
Försummelse eller överträdelse i detta avse-
ende förutsätter därför strängast möjliga ad-
ministrativa påföljd. 

Med tanke på börsverksamhetens tillförlit-
lighet är börsens tillsynsuppgift enligt 2 kap. 
18 § viktig. För försummelse att iaktta eller 
för överträdelse av bestämmelsen ska enligt 
förslaget därför påföras en påföljdsavgift.  

Enligt momentets 3 punkt ska Finansin-
spektionen påföra börsen påföljdsavgift om 
den inte iakttar vad som i 2 kap. 21 § före-
skrivs om privata transaktioner. Avsikten 
med bestämmelsen är att på ett bättre sätt 
trygga en tillförlitlig verksamhet på värde-
pappersmarknaden. 

Bestämmelserna om clearing och avveck-
ling av transaktioner har en viktig betydelse 
när det gäller att trygga tillförlitlig handel på 
en reglerad marknad. Därför måste strängast 
möjliga administrativa påföljd kunna påföras 
om en börs bryter mot bestämmelserna i 
2 kap. 33 §.  

Andra bestämmelser som om de överträds 
föreslås leda till påföljdsavgift är 4 kap. 2 § 
om regler för multilaterala handelsplattfor-
mar, 4 kap. 6 § om clearing och avveckling 
av transaktioner på multilaterala handels-
plattformar och 4 kap. 9 § om marknads-
platsoperatörers tillsynsuppgifter. Avsikten 
är att dessa påföljder bättre ska trygga en till-
förlitlig och opartisk handel på värdepap-
persmarknaden. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska liksom enligt bestämmelserna om ord-
ningsavgift påföljdsavgift kunna påföras ock-
så för förfaranden som strider mot närmare 
bestämmelser och föreskrifter samt förord-
ningar och beslut som kommissionen med 
stöd av direktivet om marknader för finansi-
ella instrument utfärdat om de bestämmelser 

som avses i 1 mom. Med närmare bestäm-
melser om regleringar avses ministeriets för-
ordningar och med föreskrifter bindande fö-
reskrifter som utfärdats av Finansinspektio-
nen. Det är fråga om förtydligande bestäm-
melser eftersom utgångspunkten är den att 
såsom överträdelse av lagens bestämmelser 
måste anses också att en person bryter mot en 
närmare föreskrift som utfärdats med stöd av 
en reglering eller mot en kommissionens för-
ordning eller beslut som är direkt tillämplig 
nationellt. EU-lagstiftning har också i stor ut-
sträckning genomförts genom föreskrifter 
som utfärdats av Finansinspektionen. Bety-
delsen av en överträdelse av en norm som 
avses i paragrafens 2 mom. tas i beaktande 
vid bedömningen av vilken påföljd som ska 
påföras i varje enskilt fall, eller vid bedöm-
ningen av förutsättningarna för att mark-
nadsdomstolen inte ska påföra någon påföljd 
alls. 

3 §. Påförande och verkställighet av admi-
nistrativa påföljder. I 4 kap. i lagen om Fi-
nansinspektionen föreskrivs om påförande, 
offentliggörande, verkställighet och behand-
ling av administrativa påföljder i marknads-
domstolen. Paragrafen är ny. 

 
 

11 kap. Skadestånds- och straffbe-
stämmelser 

1 §. Skadestånd. Denna paragraf har juste-
rats så att den motsvarar 16 kap. 1 och 4 § i 
den nya värdepappersmarknadslagen. För 
närvarande har endast kommissionens direk-
tiv om marknader för finansiella instrument 
betydelse för lagens tillämpningsområde. 

2 §. Olovligt ordnande av handel med fi-
nansiella instrument. Enligt denna paragraf 
ska den bestraffas som bedriver börsverk-
samhet och den som driver en multilateral 
handelsplattform i strid med 2 kap. 1 § och 
4 kap. 1 §. Den föreslagna paragrafen mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagens 8 kap. 2 § och optionshandelslagens 
5 kap. 3 § 1 mom. 

3 §. Brott mot tystnadsplikten. I denna pa-
ragraf föreskrivs om brott mot tystnadsplik-
ten. Paragrafen motsvarar den gällande vär-
depappersmarknadslagens 8 kap. 4 § och op-
tionshandelslagens 5 kap. 5 §.  



 RP 32/2012 rd  
  

 

236 

12 kap. Ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelser 

1 §. Ikraftträdande. Paragrafens 1 mom. 
innehåller en bestämmelse om ikraftträdan-
detidpunkten för den föreslagna lagen. Lagen 
föreslås träda i kraft den    20  . 

Enligt paragrafens 2 mom. ska den före-
slagna lagen upphäva optionshandelslagen 
jämte ändringar. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om det i 
annan lagstiftning hänvisas till den lag som 
upphävs eller om det annars avses en be-
stämmelse som upphävs, ska i stället för den 
tillämpas motsvarande bestämmelse i den fö-
reslagna lagen. 

2 §. Övergångsbestämmelser. Enligt para-
grafens 1 mom. behöver en börs som har be-
viljats verksamhetstillstånd innan denna lag 
trätt i kraft inte ansöka om nytt verksamhets-
tillstånd. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska en börs an-
passa sina regler till kraven i denna lag och 
inom sex månader från att denna lag trätt i 
kraft ansöka om Finansministeriets faststäl-
lelse för ändringarna. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 
handel inom sex månader från att denna lag 
trätt i kraft anpassa sina regler till kraven i 
den. 

 
 
 

1.4 Lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet 

DEL I ALLMÄNNA BESTÄM-
MELSER OCH DEFINITIO-
NER 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I lagen samman-
ställs den gällande lagen om värdeandelssy-
stemet med värdepappersmarknadslagens 4 a 
kap. och med optionshandelslagens bestäm-
melser om clearingverksamhet. 

I paragrafens 1 mom. föreslås en bestäm-
melse om lagens tillämpningsområde. Lagen 
ska för det första tillämpas när värdeandels-
system upprätthålls och clearingverksamhet 

bedrivs i Finland. Värdeandelssystemet ska 
upprätthållas av ett finländskt aktiebolag som 
verkar som värdepapperscentral. Också 
clearingorganisationsverksamhet kan bedri-
vas endast av ett finländskt aktiebolag. För 
det andra ska lagen tillämpas när utländska 
clearingorganisationer bedriver verksamhet 
enligt denna lag. 

Paragrafens 2 mom. är en informativ be-
stämmelse enligt vilken aktiebolagslagen ska 
tillämpas på värdepapperscentraler och clear-
ingorganisationer. 

2 §. Tillsyn. Enligt denna bestämmelse ska 
Finansinspektionen övervaka efterlevnaden 
av lagen samt bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdas med stöd av den. 

3 §. Definitioner. I denna paragraf föreslås 
bestämmelser om de definitioner som an-
vänds i lagen.  

Enligt paragrafens 1 punkt avses med vär-
deandelar sådana aktier, andelar och rättighe-
ter som nämns i 2 kap. 1 § i värdepappers-
marknadslagen och sådana andra finansiella 
instrument som avses i 1 kap. 10 § i lagen 
om investeringstjänster och därmed jämför-
bara rättigheter samt andra värdepapper som 
har anslutits till värdeandelssystemet. I det 
sistnämnda fallet är det fråga om civilrättsli-
ga värdepapper som dock inte uppfyller lik-
värdighetskriteriet och förutsättningarna för 
omsättningsbarhet på kapitalmarknaden. 
Andra värdepapper kan vara t.ex. sådana 
värdepapper med anknytning till konsum-
tionsnyttigheter eller tjänster som inte är om-
sättningsbara på kapitalmarknaden. EN rät-
tighet som är jämställbar med ett finansiellt 
instrument kan vara t.ex. ett derivatinstru-
ment som inte uppfyller definitionen på ett 
finansiellt instrument. 

Syftet med den föreslagna definitionen av 
begreppet värdeandelar är att utvidga katego-
rin av värdepapper som kan anslutas till vär-
deandelssystemet. En sådan flexibel defini-
tion av begreppet värdeandelar innebär att till 
värdeandelssystemet kan anslutas bl.a. olika 
typer av finansiella instrument och jämförba-
ra rättigheter som utvecklas i framtiden. 

Paragrafen motsvarar delvis 2 § 1 mom. i 
den nuvarande lagen om värdeandelssyste-
met.  

Enligt paragrafens 2 punkt avses med vär-
deandelssystem ett integrerat informationssy-
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stem som består av värdeandelskonton och 
därtill hörande förteckningar.  Bestämmelsen 
motsvarar 1 § i lagen om värdeandelssyste-
met.  

Definitionen av värdeandelsregister i para-
grafens 3 punkt motsvarar 2 a § 2 mom. i la-
gen om värdeandelssystemet. Med värdean-
delsregister avses ett register som förs av en 
värdepapperscentral i Finland över värdean-
delskonton, över värdeandelar som registre-
rats på värdeandelskonton samt över rättighe-
ter och skyldigheter som hänför sig till vär-
deandelskonton och värdeandelar. Enligt pa-
ragrafens 4 punkt avses med värdepappers-
central ett finländskt aktiebolag som har till-
stånd att verka som värdepapperscentral. De-
finitionen motsvarar 2 a § 1 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet. 

I paragrafens 5 punkt definieras begreppet 
central motpart. Med central motpart avses 
en organisation som på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform är 
motpart till parterna i transaktioner med fi-
nansiella instrument genom att uppträda som 
köpare för varje säljare och som säljare för 
varje köpare, och som svarar för att transak-
tioner med finansiella instrument fastställs. 

I paragrafens 6 punkt definieras begreppet 
clearingmedlem. Med clearingmedlem avses 
en organisation som har beviljats rätt att ge 
clearing av avslut och andra transaktioner 
med finansiella instrument i uppdrag åt clear-
ingorganisationer och utländska clearingor-
ganisationer. 

Med clearingverksamhet avses enligt 
7 punkten avräkning och avveckling för han-
delsparternas räkning av förpliktelser vid 
handel med finansiella instrument. Bestäm-
melsen motsvarar 1 kap. 4 § 2 mom. 1 punk-
ten i den gällande värdepappersmarknadsla-
gen. Clearingverksamhet kan anses omfatta 
också andra förpliktelser, t.ex. överföringar 
till värdeandelskonton 

Enligt definitionen i 8 punkten avses med 
begreppet clearingorganisation ett finländskt 
aktiebolag som har tillstånd att bedriva fort-
löpande yrkesmässig clearingverksamhet. 
Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 4 § 2 mom. 
2 punkten i den gällande värdepappersmark-
nadslagen och den täcker också optionsföre-
tag som i enlighet med optionshandelslagens 
2 kap. bedriver handel med optioner. 

I paragrafens 9 punkt föreslås en definition 
av begreppet kontoförvaltare som motsvarar 
definitionen av kontoförande institut i 2 b § 1 
mom. i den nuvarande lagen om värdean-
delssystemet. Med kontoförvaltare avses ett 
institut som av en värdepapperscentral har 
beviljats rätt att göra registreringar i värde-
andelsregister. 

Enligt paragrafens 10 punkt avses med ut-
läggning på entreprenad ett arrangemang 
som innebär att någon annan producerar en 
sådan funktion eller tjänst för en värdepap-
perscentral eller en clearingorganisation som 
denna annars själv skulle ha utfört. 

I paragrafens 11 punkt föreslås en defini-
tion av begreppet EES-stat. Denna bestäm-
melse är ny.  
 
 
DEL II EN VÄRDEPAPPERSCEN-

TRALS, EN CLEARING-
ORGANISATIONS, EN UT-
LÄNDSK CLEARINGOR-
GANISATIONS OCH EN 
CLEARINGMEDLEMS  

2 kap. En värdepapperscentrals 
verksamhetstillstånd, ägare, 
förvaltning och verksamhet 

Bestämmelserna om värdepapperscentra-
lers verksamhetstillstånd, ägare och förvalt-
ning är huvudsakligen nya och motsvarar de 
bestämmelser om börser som ingår i den fö-
reslagna lagen om handel med finansiella in-
strument.  

1 §. En värdepapperscentrals tillstånds-
pliktiga verksamhet och huvudkontor. Enligt 
paragrafens 1 mom. får en värdepapperscen-
tral inte bedriva verksamhet utan tillstånd av 
finansministeriet. Bestämmelsen om till-
ståndsvillkor motsvarar 12 § 1 mom. i lagen 
om värdeandelssystemet. Enligt paragrafens 
2 mom. ska en värdepapperscentral ha sitt 
huvudkontor i Finland.  

2 §. Ansökan om verksamhetstillstånd. En-
ligt paragrafens 1 mom. kan finansministeriet 
bevilja ett finländskt aktiebolag tillstånd att 
bedriva verksamhet som värdepapperscen-
tral. Verksamhetstillstånd kan sökas också 
för ett nybildat bolags räkning. Med beak-
tande av att det eventuellt finns behov av en 
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värdepapperscentral som är neutral till sin 
organisationsform pågår vid justitieministeri-
et ett projekt för revidering av lagen om an-
delslag (1488/2001). I det sammanhanget blir 
det aktuellt att på ett allmänt plan ta ställning 
till frågan om en organisationsneutral be-
handling av andelslag och aktiebolag. I för-
slaget ingår sålunda inga bestämmelser om 
andelslag som sökande av verksamhetstill-
stånd för en värdepapperscentral.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska till ansökan 
om verksamhetstillstånd fogas en plan för 
verksamheten som värdepapperscentral samt 
för eventuell annan sådan verksamhet enligt 
2 kap. 16 § som har ett nära samband med 
värdepapperscentralens verksamhet.   

På värdepapperscentralens verksamhet ska 
ställas höga tillförlitlighetskrav.  Därför är 
det skäl att i planen särskilt utreda hur värde-
papperscentralen på ett tillförlitligt sätt och 
på ett sätt som tryggar en ändamålsenlig ut-
veckling av värdeandelssystemet kan be-
handla alla värdeandelar som överförts till 
värdeandelssystemet och sköta alla uppgifter 
som nämns i 16 §. 

Dessutom ska sökanden enligt förslaget an-
söka om fastställelse av värdepapperscentra-
lens regler som avses i 23 §. I ansökan ska 
lämnas uppgifter om sökandenas bolag, in-
klusive adress- och kontaktuppgifter. Vidare 
ska till ansökan fogas tillräckliga utredningar 
och beskrivningar av sökandebolagets ägan-
de, ledning och revisorer samt en beskrivning 
av hur bolagets interna kontroll och riskhan-
tering har ordnats. Vidare ska i ansökan be-
skrivas hur eventuella intressekonflikter och 
bindningar hanteras. Värdepapperscentralen 
spelar en viktig roll för upprätthållandet av 
en fungerande finansmarknad. Med beaktan-
de av värdepapperscentralens stora betydelse 
måste sökandebolaget vara solvent och ha i 
förhållande till dess verksamhet tillräcklig 
likviditet och i övrigt tillräckliga finansiella 
verksamhetsförutsättningar. Värdepappers-
centralen ska också vara beredd på att värde-
andelssystemets funktion ska kunna fortsätta 
så länge som möjligt också under exceptio-
nella förhållanden. Dessutom ska till ansökan 
fogas utredning om hur sådan tillsyn som av-
ses i lagens 20 § har ordnats. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att om 
verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bo-

lags räkning ska till ansökan fogas tillräckli-
ga utredningar om sökanden. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska finansmini-
steriet på begäran av sökanden lämna in 
tilläggsutredningar som behövs för att bevilja 
verksamhetstillstånd. 

3 §. Förutsättningar för beviljande av 
verksamhetstillstånd. Den som ansöker om 
verksamhetstillstånd och den verksamhet 
som sökanden planerar ska enligt 1 mom. 
uppfylla de villkor för en tillförlitlig verk-
samhet som värdepapperscentral som anges i 
lagen och i bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den. Betydande 
ägare i en värdepapperscentral ska uppfylla 
de krav som föreskrivs i 4 §. 

Dessutom får ägandet i värdepapperscen-
tralen inte äventyra dess verksamhet enligt 
försiktiga och sunda affärsprinciper. 

I paragrafen har inte tagits in någon hän-
visning till värdepapperscentralens grundare, 
eftersom det i den nuvarande aktiebolagsla-
gen inte föreskrivs om grundare. 

4 §. Betydande ägares tillförlitlighet. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om en värdepapperscentrals aktieägares till-
förlitlighet. Kravet på tillförlitlighet gäller 
aktieägare som äger minst 10 procent av vär-
depapperscentralens aktiekapital eller en an-
del som medför minst tio procent av den röst-
rätt som samtliga aktier medför. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka om-
ständigheter som ska beaktas vid bedöm-
ningen av tillförlitligheten. Bestämmelsen 
motsvarar 3 kap. 4 § i den föreslagna lagen 
om investeringstjänster och 2 kap. 5 § i den 
föreslagna lagen om handel med finansiella 
instrument. En aktieägare anses inte vara till-
förlitlig om aktieägaren under de senaste fem 
åren före bedömningen har dömts till fängel-
sestraff eller under de senaste tre åren till bö-
tesstraff för brott som kan anses visa att ak-
tieägaren är uppenbart olämplig som ägare i 
värdepapperscentralen, eller om denne an-
nars genom sin tidigare verksamhet har visat 
sig vara uppenbart olämplig som ägare i vär-
depapperscentralen.  

Lagstiftningen om värdepapperscentralen 
syftar framför allt till att upprätthålla allmän-
hetens och kundernas förtroende för finans-
marknaden. Ett centralt element i bestämmel-
serna som ska upprätthålla förtroendet är 
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kravet att ett värdepappersföretags betydande 
ägare (minst 10 procent) ska vara tillförlitli-
ga. Om det bland en värdepapperscentrals 
betydande ägare finns personer vilkas goda 
rykte eller tillförlitlighet i övrigt har blivit 
allvarligt lidande på grund av uppgifter och 
händelser som kommit ut i offentligheten kan 
följden vara att allmänhetens förtroende för-
svagas inte bara mot företaget i fråga utan 
också mot hela branschen. Av denna anled-
ning föreslås att bestämmelserna om bety-
dande ägares tillförlitlighet förenhetligas med 
de paragrafer i lagen om investeringstjänster 
som gäller förutsättningarna för verksamhets-
tillstånd. Liksom enligt lagen om invester-
ingstjänster behöver domen inte ha vunnit 
laga kraft. Också enligt grundlagsutskottets 
ställningstagande (GrUU 15/2008 rd) kan en 
dom som inte ännu har vunnit laga kraft visa 
att en person är olämplig.  

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta utöva den beslutanderätt som tillkommer 
ägare i värdepapperscentralen och invänta ett 
avgörande av följande instans. Ett förslag om 
saken ingår i paragrafens 3 mom. I helhets-
bedömningen ska enligt förslaget beaktas 
personens tidigare verksamhet, de omstän-
digheter som lett till domen och övriga rele-
vanta omständigheter. Om personens tidigare 
verksamhet har varit klanderfri och det är 
tolkningsbart eller oklart om denne t.ex. har 
varit delaktig i ett eventuellt brott, kan perso-
nen i fråga fortsätta utöva beslutanderätt som 
ägare i värdepapperscentralen om inte något 
annat talar emot detta. Det kan vara fråga om 
tolkningsbarhet eller oklarhet t.ex. då tings-
rättens dom är resultatet av en omröstning.  

Bestämmelsen gör det emellertid inte möj-
ligt för en ny person att ha ett betydande 
ägande i värdepapperscentralen, om personen 
i fråga har dömts till straff enligt 2 mom. I 
sådana fall innebär också en dom som inte 
har vunnit laga kraft alltid att personen i frå-
ga inte kan betraktas som en tillförlitlig äga-
re. 

Förslaget innebär vidare att också andra 
omständigheter än ett sådant straff som avses 
i den föreslagna paragrafens 3 mom. kan visa 
att personen i fråga är uppenbart olämplig att 
vara ägare. Också detta förutsätter enligt för-
slaget en helhetsbedömning. En persons 

olämplighet kan framgå av dennes verksam-
het utomlands, t.ex. om en utländsk myndig-
het har ansett personen vara olämplig eller 
om personen har kopplingar till svart ekono-
mi eller till ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Som ett annat exempel kan 
nämnas att personen i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen har påförts en påföljds-
avgift för en särskilt allvarlig förseelse eller 
försummelse som visar att personen i fråga är 
uppenbart olämplig som ägare i värdepap-
perscentralen. 

5 §. Tillståndsbeslut och inledande av en 
värdepapperscentrals verksamhet. I paragra-
fens 1 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken en ansökan om verksamhetstillstånd 
ska avgöras inom sex månader efter att den 
tagits emot. Tidsfristen börjar emellertid inte 
löpa om ansökan är bristfällig. Beslut om 
verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas 
inom 12 månader efter att ansökan emotta-
gits. I 8 kap. 5 § föreskrivs om sökandens rätt 
att överklaga om beslut inte har getts inom 
föreskriven tid.  

Finansministeriet ska enligt 2 mom. be Fi-
nansinspektionen och Finlands Bank yttra sig 
om ansökan.  

Finansministeriet kan förena verksamhets-
tillståndet med sådana begränsningar och 
villkor i fråga om värdepapperscentralens 
verksamhet som är nödvändiga för tillsynen 
eller för stabiliteten på Finansmarknaden. 
Enligt 3 mom. ska finansministeriet dock 
höra sökanden innan den uppställer villkoren. 

I 4 mom. föreskrivs om inledande av vär-
depapperscentralens verksamhet. Värdepap-
perscentralen kan, om inte annat följer av 
tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet 
omedelbart efter att verksamhetstillståndet 
har beviljats och värdepapperscentralens 
stadgar har fastställts. Ett nygrundat bolags 
verksamhet får dock inte inledas förrän bola-
get har registrerats.  

6 §. Verksamhetstillstånd för europabolag. 
Paragrafen om verksamhetstillstånd för euro-
pabolag motsvarar 12 § 3 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet. 

7 §. Ekonomiska verksamhetsförutsättning-
ar. I paragrafens 1 mom. föreslås en be-
stämmelse enligt vilken en värdepapperscen-
tral med beaktande av omfattningen och ar-
ten av dess verksamhet ska ha tillräckliga fi-
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nansiella förutsättningar. Momentet motsva-
rar 2 kap. 9 § 1 mom. i den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska en värdepapperscentrals till fullo inbetal-
da aktiekapital uppgå till minst fem miljoner 
euro. Detta belopp kan i allmänhet anses 
räcka för att inleda verksamheten. Kravet 
täcker också värdepapperscentralens eventu-
ella verksamhet som clearingorganisation. 
De risker som är förenade med clearingverk-
samheten kan beaktas i samband med be-
dömningen enligt 1 mom. av vilka finansiella 
resurser värdepapperscentralen ska förfoga 
över då den bedriver verksamhet. 

Enligt 3 mom. ska värdepapperscentralens 
tillgångar placeras på ett säkert och med tan-
ke på bolagets likviditet betryggande sätt. 

8 §. Anmälan om aktieförvärv. Denna be-
stämmelse motsvarar 2 kap. 10 § i den före-
slagna lagen om handel med finansiella in-
strument. I 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om att Finansinspektionen ska underrättas 
om förvärv av andelar. Om någon har för av-
sikt att i en värdepapperscentral direkt eller 
indirekt förvärva en andel som utgör minst 
10 procent av bolagets aktiekapital eller av 
det röstetal som aktierna medför eller om 
förvärvarens innehav annars berättigar denne 
att utöva inflytande som är jämförbart med 
innehav som avses ovan eller ett annars be-
tydande inflytande i värdepapperscentralens 
förvaltning, ska Finansinspektionen enligt 
denna bestämmelse på förhand underrättas 
om förvärvet.  

Skyldigheten att rapportera om förvärv ska 
enligt 2 mom. tillämpas också på situationer 
där avsikten är att utöka en andel som avses i 
1 mom. så att den uppnår eller överskrider 
20, 30 eller 50 procent av värdepapperscen-
tralens aktiekapital eller det röstetal som dess 
aktier medför. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en hänvis-
ning till värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
4 § och 9 kap. 4—7 §, som ska tillämpas vid 
beräkning av röst- och ägarandelar enligt 
1 och 2 mom.  

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs att en värdepapperscentral minst en 
gång om året ska underrätta Finansinspektio-
nen om de i 1 och 2 mom. angivna andelar-
nas ägare och om ägarandelarnas storlek, om 

värdepapperscentralen vet vilka de är. Vär-
depapperscentralen ska omedelbart underrät-
ta Finansinspektionen om sådana förändring-
ar i andelarna som har kommit till dess kän-
nedom. Dessutom ska värdepapperscentralen 
i anmälningarna lämna tillräckliga uppgifter 
om andelarnas storlek och om ägarna samt 
övriga uppgifter enligt vad Finansinspektio-
nen bestämmer. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska av en anmä-
lan om aktieförvärv dessutom framgå uppgif-
ter och utredningar om den anmälningsskyl-
dige och dennes tillförlitlighet och finansiella 
situation, om den anmälningsskyldiges ägan-
de i och andra bindningar i förhållande till 
värdepapperscentralen samt om avtal gällan-
de förvärvet, finansieringen av förvärvet och 
vid behov om syftet med ägandet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 6 mom. 
ska bestämmelsen tillämpas också på värde-
papperscentralens holdingföretag. 

9 §. Förbud att förvärva aktier. Enligt vad 
som föreskrivs i 1 mom. kan Finansinspek-
tionen med stöd av 32 a § i lagen om Finans-
inspektionen förbjuda förvärv av ägarande-
lar. Finansinspektionen kan förbjuda ett för-
värv om innehavet av andelen skulle äventy-
ra värdepapperscentralens verksamhet enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper eller om 
det finns grundad anledning att misstänka att 
den anmälningsskyldige inte har ett tillräck-
ligt gott anseende eller en tillräckligt god fi-
nansiell ställning, att tillförlitligheten eller 
lämpligheten hos värdepapperscentralens 
ledning eller andra tillståndsvillkor äventy-
ras, att tillsynen över värdepapperscentralen 
och förutsättningarna för informationsutbytet 
mellan myndigheter äventyras på grund av 
förvärvet eller att förvärvet har samband med 
penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 1 
mom. inom tre månader efter att ha tagit 
emot en anmälan enligt 8 §.  

Den anmälningsskyldige får enligt försla-
get inte förvärva aktier som avses i 8 § förrän 
Finansinspektionen har gett sitt samtycke.  

10 §. Återkallelse av verksamhetstillstånd. 
Paragrafen motsvarar huvudsakligen 
2 kap.13 § i den föreslagna lagen om handel 
med finansiella instrument. Enligt 1 mom. 
kan finansministeriet helt eller delvis återkal-
la en värdepapperscentrals verksamhetstill-
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stånd för det första om värdepapperscentra-
len i sin verksamhet väsentligt har brutit mot 
lagar, mot bestämmelser som utfärdats eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lag 
eller mot tillståndsvillkoren eller begräns-
ningen i dessa eller mot värdepapperscentra-
lens regler. För det andra kan ett verksam-
hetstillstånd återkallas om värdepapperscen-
tralen inte har haft verksamhet på sex måna-
der eller om väsentliga villkor för verksam-
hetstillståndet inte längre uppfylls. Dessutom 
kan verksamhetstillståndet återkallas om vär-
depapperscentralens verksamhet eller en del 
av den inte har inletts inom 12 månader efter 
att tillståndet beviljades eller om i värdepap-
perscentralens ansökan om verksamhetstill-
stånd lämnades i något väsentligt avseende 
felaktiga eller bristfälliga uppgifter om om-
ständigheter som är relevanta för värdepap-
perscentralens verksamhet. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om yttranden som ska inhämtas innan 
beslut fattas. Finansministeriet ska be Fin-
lands Bank och Finansinspektionen om ytt-
randen utom i det fall att ärendet är bråds-
kande. Vid bedömningen ska beaktas t.ex. i 
vilken mån remissförfarandet fördröjer åter-
kallelsen och vidare hur förfarandet påverkar 
finansmarknadens tillförlitlighet och stabili-
tet. Om återkallelsen har samband med över-
trädelse av lagar eller förordningar eller före-
skrifter som myndigheter utfärdar med stöd 
av dem, överträdelse av tillståndsvillkor eller 
begränsningar eller värdepapperscentralens 
regler eller med väsentliga förutsättningar för 
beviljande av verksamhetstillstånd, ska fi-
nansministeriet sätta ut en skälig tid inom 
vilken värdepapperscentralen ska avhjälpa de 
brister som uppdagats i verksamheten. Någon 
tidsfrist behöver emellertid inte sättas ut om 
det inte är nödvändigt på grund av ärendets 
brådskande natur eller för att trygga stabilite-
ten och en tillförlitlig verksamhet på finans-
marknaden. 

Om värdepapperscentralen har beslutat 
upphöra med sin verksamhet kan finansmini-
steriet enligt 3 mom. på ansökan återkalla 
dess verksamhetstillstånd. 

Finansministeriet kan med stöd av 4 mom. 
föreskriva hur verksamheten ska avslutas, om 
verksamhetstillståndet återkallas med stöd av 
1 eller 3 mom. 

11 §. Begränsning eller avbrytande av 
verksamheten. I paragrafens 1 mom. föreslås 
en bestämmelse om begränsning av en vär-
depapperscentrals verksamhet för viss tid 
samt om avbrytande av verksamheten för 
viss tid eller tills vidare. Enligt förslaget har 
finansministeriet rätt att fatta ett sådant beslut 
om det i verksamheten har konstaterats 
oskicklighet eller oaktsamhet eller om det 
annars har inträffat en störning i verksamhe-
ten. En förutsättning för begränsning eller 
avbrytande av verksamheten är dessutom att 
en fortsatt verksamhet uppenbarligen allvar-
ligt kan skada investerarnas eller clearing-
medlemmarnas ställning eller finansmarkna-
dens tillförlitlighet eller stabilitet. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om finansministeriets rätt att meddela 
förelägganden om organisering av verksam-
heten under ett sådant avbrott för viss tid el-
ler tills vidare som avses i 1 mom. 

Enligt 3 mom. ska finansministeriet innan 
det fattar beslut som avses i § 1 mom. höra 
värdepapperscentralen och be Finlands Bank 
och Finansinspektionen inkomma med ytt-
randen. Förfarandets nödvändighet ska be-
dömas i förhållande till hur brådskande ären-
det är. 

12 §. Ledningen av en värdepapperscen-
tral. Denna paragraf motsvarar 7 kap. 16 § i 
den föreslagna lagen om investeringstjänster 
och 2 kap. 15 § i den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. Enligt den 
föreslagna paragrafens 1 mom. ska en värde-
papperscentral ledas med yrkesskicklighet 
samt enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. Styrelsemedlemmarna och deras ersätta-
re, verkställande direktören och dennes ställ-
företrädande samt övriga som hör till den 
högsta ledningen ska vara tillförlitliga perso-
ner som inte är försatta i konkurs och vars 
handlingsbehörighet inte har begränsats. Det 
ska dessutom ha sådan allmän kännedom om 
verksamheten på värdepappersmarknaden 
som är nödvändig med beaktande av arten 
och omfattningen av värdepapperscentralens 
verksamhet samt vederbörandes uppdrag. In-
nebörden av begreppet ”övriga som hör till 
den högsta ledningen” bestäms dels enligt 
allmän praxis och dels beroende på hur vär-
depapperscentralens verksamhet är organise-
rad. Till den övriga högsta ledningen hör i 
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allmänhet medlemmarna i ledningsgruppen. 
Också en person som inte hör till lednings-
gruppen kan räknas höra till den högsta led-
ningen, om personen i fråga t.ex. ansvarar för 
någon central funktion i värdepapperscentra-
len. 

Paragrafens 2 och 3 mom. om bedömning 
av tillförlitligheten hos styrelsemedlemmarna 
och deras suppleanter, verkställande direktö-
ren och dennes ställföreträdare samt övriga 
som hör till den högsta ledningen motsvarar 
de förutsättningar som föreskrivs i 4 §. 

Enligt 4 mom. ska värdepapperscentralen 
utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen 
om förändringar i fråga om personer som av-
ses i 1 mom. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om till-
lämpning av paragrafen också på en värde-
papperscentrals holdingföretag. 

13 §. Flyttning av en värdepapperscentrals 
säte inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Denna paragraf motsvarar, med 
undantag för vissa tekniska ändringar, 14 a § 
i lagen om värdeandelssystem.  

14 §. En värdepapperscentrals deltagande 
i fusion eller delning inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Denna paragraf 
motsvarar, med undantag för vissa tekniska 
ändringar, 14 b § i lagen om värdeandelssy-
stemet. 

15 §. Organisering av en värdepapperscen-
trals verksamhet. Denna paragraf motsvarar 
2 kap. 17 § i den föreslagna lagen om handel 
med finansiella instrument och delvis 7 kap. 
8 och 10 § i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. En värdepapperscentrals 
verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt 
sätt med beaktande av arten och omfattning-
en av dess affärsverksamhet. Värdepappers-
centralen ska i alla situationer säkerställa den 
verksamhetsrelaterade riskhanteringen och 
interna kontrollen samt verksamhetens konti-
nuitet.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att en värdepapperscentral ska ha prin-
ciper för identifiering och förebyggande av 
verksamhetsrelaterade intressekonflikter och 
att i verksamhetsprinciperna ska beaktas 
framför allt konfliktsituationer som kan på-
verka en tillförlitlig skötsel av värdepappers-
centralens tillsynsuppdrag. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska 1 mom. till-
lämpas också på värdepapperscentralens hol-
dingföretag. Finansinspektionen kan bevilja 
undantag från de förpliktelser som föreskrivs 
i 1 mom. Detta förutsätter att holdingföreta-
get verkar i en annan EES-stat och där står 
under motsvarande tillsyn som enligt denna 
lag. Finansinspektionen ska då från fall till 
fall bedöma t.ex. vilken rapportering som be-
hövs. 

16 §. En värdepapperscentrals uppgifter. 
Paragrafens 1 mom. är en uppräkning av en 
värdepapperscentrals uppgifter. Till uppgif-
terna hör att svara för upprätthållandet av de 
centrala datasystem som värdeandelssyste-
mets funktion förutsätter, att upprätthålla 
värdeandelssystemet och tillhandahålla där-
med anslutna tjänster, att föra uppdaterade 
förteckningar, förteckningar över rättsinne-
havare och värdeandelar samt att tillhanda-
hålla tjänster som är nödvändiga för använd-
ningen och hanteringen av informationen i 
förteckningarna. Dessutom ska värdepap-
perscentralen övervaka att de på värdean-
delskonton registrerade värdeandelarnas an-
tal motsvarar det antal som är i omlopp inom 
värdeandelssystemet, verka som clearingor-
ganisation, sköta sådana för arrangemang 
som behövs för betalning av avkastning och 
därmed jämförbara händelser som hänför sig 
till värdeandelar, samt vidta andra åtgärder 
som värdeandelssystemets tillförlitliga funk-
tion och utveckling förutsätter och vid behov 
utfärda anvisningar om saken. Dessa be-
stämmelser motsvarar delvis 13 § i lagen om 
värdeandelssystemet. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan värdepap-
perscentralen också samla in uppgifter om 
värdeandelssystemet för det offentliga insi-
derregister som avses i 13 kap. i värdepap-
persmarknadslagen samt verka som förvarare 
enligt den föreslagna lagen om värdepap-
perskonton. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om annan 
verksamhet som värdepapperscentralen får 
bedriva. Det kan fråga om t.ex. praktiska ar-
rangemang i samband med bolags- eller bor-
genärsstämmor för emittenter av värdepapper 
som förvaras i värdeandelssystemet. Uppgif-
terna ska ha ett nära samband med de uppgif-
ter som räknas upp i 1 mom. eller med clear-
ingorganisationens uppgifter. Sådan verk-
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samhet som avses i detta moment får inte be-
drivas om den äventyrar uppgifter som avses 
i 1 mom. eller värdeandelssystemets funk-
tion. 

17 §. Internationellt samarbete. Denna be-
stämmelse motsvarar huvudsakligen 16 § i 
lagen om värdeandelssystemet. En värdepap-
perscentrals internationella samarbetsparter 
ska enligt förslaget till 1 mom. omfatta ut-
ländska börser, marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel, analys-, clearing- 
och deponeringsinstitut för värdepapper, vär-
depapperscentraler, operatörer av system 
som motsvarar värdeandelssystem samt för-
varingsinstitut. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska värdepapperscentralen föra de konton 
och förteckningar som det internationella 
samarbetet förutsätter i värdeandelsregistret. 
I värdepapperscentralens regler ska föreskri-
vas om samarbetet. 

18 §. En värdepapperscentrals bindningar. 
Det föreslås att till lagen fogas bestämmelser 
om en värdepapperscentrals bindningar. De 
föreslagna bestämmelserna motsvarar 7 kap. 
2 § i den föreslagna lagen om investerings-
tjänster och 2 kap. 12 § i den föreslagna la-
gen om handel med finansiella instrument. 

19 §. Beredskap. I denna paragraf före-
skrivs om en värdepapperscentrals skyldighet 
att ha beredskap för undantagsförhållanden. 
Paragrafen motsvarar huvudsakligen 13 a § i 
den nuvarande lagen om värdeandelssyste-
met. Bestämmelsen om Finansinspektionens 
rätt att utfärda föreskrifter om tillämpning av 
1 mom. stryks, eftersom tillsynsmyndigheten 
är behörig att utfärda föreskrifter utan något 
bemyndigande i lag. Ändringen stämmer 
överens bl.a. med bestämmelserna om kredit-
institut. 

20 §. Värdepapperscentralens tillsynsupp-
gifter. Denna paragraf motsvarar, med un-
dantag för några ändringar av teknisk natur, 
15 § 4 mom. i den nuvarande lagen om vär-
deandelssystemet. 

21 §. Utläggning av en värdepapperscen-
trals funktioner på entreprenad. Denna nya 
bestämmelse om utläggning av funktioner på 
entreprenad motsvarar till sin struktur 7 kap. 
4 § i den föreslagna lagen om investerings-
tjänster och 2 kap. 19 § i den föreslagna la-
gen om handel med finansiella instrument. 

Enligt paragrafens 1 mom. kan en värdepap-
perscentral med finansministeriets tillstånd 
lägga ut sådana betydande funktioner som 
avses i 16 § 1 mom. på entreprenad. Utlägg-
ningen på entreprenad får inte medföra olä-
genhet för värdepapperscentralens riskhan-
tering eller interna kontroll eller för skötseln 
av någon annan funktion som är viktig för 
värdepapperscentralens verksamhet eller för 
någon annan verksamhet. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om relevansbedömning av funktioner. 
En funktion är viktig för värdepapperscentra-
lens verksamhet, om ett fel eller en brist i den 
väsentligt kan försvåra efterlevnaden av la-
garna om värdepapperscentralens verksam-
het, bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av dem eller villkoren i värde-
papperscentralens verksamhetstillstånd, vär-
depapperscentralens finansiella ställning eller 
kontinuiteten i dess verksamhet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
förutsätter utläggning på entreprenad av en 
funktion som är viktig för en värdepappers-
centrals verksamhet ett skriftligt avtal varav 
framgår uppdragets innehåll och avtalets gil-
tighetstid.  

I paragrafens 4 mom. föreskrivs hur uppgif-
ter ska lämnas om den som bedriver verk-
samhet som lagts ut på entreprenad. Värde-
papperscentralen ska se till att den av entre-
prenören fortlöpande får uppgifter som be-
hövs för myndighetstillsynen över värdepap-
perscentralen, för riskhanteringen och för den 
interna kontrollen. Uppgifterna måste kunna 
vidarebefordras till finansministeriet, Fin-
lands Bank och Finansinspektionen. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om utlägg-
ning av andra betydande funktioner på entre-
prenad än sådana som avses i 16 § 1 mom. 
Sådana funktioner har samband med uppgif-
ter som avses i 16 § 2 och 3 mom. Finansin-
spektionen ska på förhand underrättas om att 
funktioner läggs ut på entreprenad.  Däremot 
behövs inte finansministeriets tillstånd i detta 
fall. 

22 §. En värdepapperscentrals regler. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 15 
§ 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet. 
Enligt paragrafens 7 punkt ska av reglerna 
framgå hur behörigheten att komplettera reg-
lerna har delats mellan styrelsen och verk-
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ställande direktören. Enligt 8 punkten ska i 
reglerna föreskrivas om ändring av reglerna 
och om meddelande om ändringar. 

I lagförslaget tas inte in bestämmelser om 
ombud för kontoförvaltare. Detta hindrar 
dock inte kontoförvaltare att fortsättningsvis 
anlita ombud. Det finns inte heller något hin-
der för att i värdepapperscentralens regler ta 
in bestämmelser om kontoförvaltares ombud. 

23 §. Fastställelse av en värdepapperscen-
trals regler. I dessa bestämmelser föreslås 
ändringar av teknisk natur. De föreslagna 
ändringarna motsvarar huvudsakligen 15 § 2 
och 3 mom. i den nuvarande lagen om värde-
andelssystemet. I 8 kap. 5 § föreskrivs om 
överklagande av finansministeriets beslut. 

24 §. Avgifter för en värdepapperscentrals 
tjänster. Denna paragraf motsvarar 10 a § i 
lagen om värdeandelssystemet. Avgifterna 
för värdepapperscentralens tjänster ska vara 
skäliga och fastställas på opartiska grunder. 
Frågan om skälighet och opartiskhet ska be-
dömas utifrån kundgrupperna och inte utifrån 
varje enskild kunds situation. I bestämmelsen 
räknas inte uttryckligen upp mot vilka kunder 
avgifterna för de producerade tjänsterna ska 
vara skäliga och opartiska. Vid bedömningen 
ska beaktas t.ex. en skälig avkastning på ka-
pitalet för produktionen av tjänsterna, moti-
verade förväntningar på avkastningen, de ris-
ker som är förenade med verksamheten samt 
effektiviteten och investeringarna. Prissätt-
ningen är opartisk om den tryggar en likvär-
dig behandling av kunder som befinner sig i 
samma ställning. Bestämmelsen gäller endast 
tjänster för vilka värdepapperscentralen är 
den enda tillhandahållaren eller har en domi-
nerande ställning på marknaden.  

Bedömningen av avgifternas skälighet kan 
lämpligen utgöra en del av den kontinuerliga 
tillsynen över värdepapperscentralens verk-
samhet och kan sålunda hänföras till Finans-
inspektionens uppgifter. Värdepapperscentra-
len ska på begäran kunna visa för Finansin-
spektionen att dess avgifter är skäliga och 
opartiska. Enligt 2 § i lagen om Konkurrens-
verket (711/1988) ska Konkurrensverket un-
dersöka konkurrensförhållandena och vidta 
åtgärder för undanröjande av deras skadliga 
verkningar. Enligt 3 § 3 mom. 6 punkten i 
lagen om Finansinspektionen ska Finansin-
spektionen dock samarbeta med Konkurrens-

verket när det gäller konkurrensärenden, ef-
tersom tillsynen över konkurrensförhållande-
na på finansmarknaden i allmänhet hör till 
Konkurrensverket. 

Bestämmelserna måste omprövas efter att 
förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om förbättrad värdepappersav-
veckling i Europeiska unionen och om vär-
depapperscentraler samt ändring av direktiv 
98/26/EU har godkänts.  

25 §. Privata transaktioner. Denna para-
graf motsvarar 7 kap. 11 § i lagen om inve-
steringstjänster och 2 kap. 21 § i lagen om 
handel med finansiella instrument. Enligt den 
föreslagna paragrafens 1 mom. ska värde-
papperscentralen vidta tillräckliga åtgärder 
för att förhindra att relevanta personer 
genomför privata transaktioner om detta kan 
orsaka intressekonflikter. Dessutom ska vär-
depapperscentralen försöka förhindra privata 
transaktioner om personerna i fråga har insi-
derinformation eller konfidentiell informa-
tion om emittenter och clearingmedlemmar 
eller om deras transaktioner. Värdepappers-
centralen ska vidta åtgärder i syfte att säker-
ställa informationens konfidentialitet. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att värde-
papperscentralen ska bevara information om 
privata transaktioner. Finansinspektionen kan 
be om och granska informationen i samband 
med sin tillsynsuppgift. 

I momentet föreskrivs dessutom att värde-
papperscentralen varje år ska rapportera till 
Finansinspektionen hur värdepapperscentra-
len har övervakat efterlevnaden av bestäm-
melserna om privata transaktioner och vilka 
åtgärder värdepapperscentralen har vidtagit 
ifall bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte iakttagits. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om tillämpning av 7 kap. 11 § i lagen 
om investeringstjänster på relevanta personer 
i värdepapperscentralen och deras privata 
transaktioner. 

26 §. Skyldighet att göra insideranmälan. I 
denna paragraf föreskrivs om skyldigheten 
att göra insideranmälan till värdepapperscen-
tralen om innehav av aktier och finansiella 
instrument. Paragrafen motsvarar delvis 
5 kap. 5 § i den gällande värdepappersmark-
nadslagen. 
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Enligt paragrafens 1 mom. gäller anmäl-
ningsskyldigheten sådana aktier och finansi-
ella instrument vilkas värde bestäms på basis 
av sådana aktier och finansiell instrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad eller på en multilateral handelsplatt-
form i Finland. 

I paragrafens 2 mom. definieras begreppet 
insider. Insiders är för det första medlem-
marna och suppleanterna i en värdepappers-
centrals styrelse och förvaltningsråd, värde-
papperscentralens verkställande direktör och 
dennes ställföreträdare samt värdepappers-
centralens revisorssuppleanter och de för re-
visionen av börsen huvudansvariga anställda 
hos en revisionssammanslutning. Insiders är 
dessutom övriga anställda hos värdepappers-
centralen vilka på grund av sin ställning eller 
sina uppgifter regelbundet får tillgång till in-
siderinformation om aktier och finansiella in-
strument som avses i 1 mom. 

27 §. Insideranmälan. I denna paragraf fö-
reskrivs om insideranmälan på motsvarande 
sätt som i den gällande värdepappersmark-
nadslagens 5 kap. 5 a §. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska en insider 
göra insideranmälan inom fjorton dagar efter 
sin utnämning till uppdraget. Enligt 3 mom. 
ska en insider informera om ändringar i upp-
gifterna inom sju dagar efter ändringen. An-
mälan ska göras oberoende av om personen i 
fråga äger de aktier och finansiella instru-
ment som avses i momentet eller inte. 

I paragrafens 2 och 5 mom. föreskrivs om 
de uppgifter som ska lämnas i insideranmä-
lan. I paragrafens 4 mom. föreskrivs om vissa 
undantag från anmälningsskyldigheten och i 
6 mom. om förfarandet att hämta uppgifter ur 
värdeandelssystemet. 

28 §. Värdepapperscentralens insiderregis-
ter. I paragrafens 1—3 mom. föreslås be-
stämmelser om en värdepapperscentrals 
skyldighet att föra ett register över insider-
anmälningar, om organisering av registerfö-
ringen samt om registeruppgifternas offent-
lighet. Enligt huvudregeln är uppgifterna of-
fentliga. Fysiska personers personbeteckning 
och adress och andra fysiska personers än in-
siders namn är dock inte offentliga. Paragra-
fens 1—3 mom. motsvarar bestämmelserna 
om värdepapperscentraler i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 7 §. 

Paragrafens 4 mom. är nytt i förhållande till 
den gällande lagstiftningen. Enligt momentet 
ska värdepapperscentralen varje år rapportera 
till Finansinspektionen hur upprätthållandet 
av insiderregistret organiserats, om övervak-
ningen av värdepapperscentralens insiders 
anmälningsskyldighet och vilka åtgärder som 
har vidtagits i sådana fall då bestämmelserna, 
föreskrifterna eller anvisningarna inte har 
iakttagits.  

Enligt 30 § 2 mom. ska Finansinspektionen 
utfärda närmare föreskrifter om rapporternas 
innehåll och om rapporteringen. Avsikten 
med bestämmelsen är dels att effektivera till-
synen över insiderregistret och dels att få ut-
redning om insiderregistrets verksamhet och 
vilka behov det tillgodoser. Bestämmelserna 
om insiderregistret ska omprövas under de 
närmaste åren. I detta syfte ska Finansinspek-
tionen göra ett sammandrag av de rapporter 
som kommer in. 

29 §. Revision och skyldighet att sända in 
kopior av vissa handlingar. I denna paragraf 
föreskrivs om värdepapperscentralers reviso-
rer och om kopior som ska sändas in till Fi-
nansinspektionen. Bestämmelsen motsvarar 
2 kap. 22 § i den föreslagna lagen om handel 
med finansiella instrument. Enligt paragra-
fens 1 mom. ska minst en av värdepappers-
centralens revisorer vara CGR-revisor eller 
en CGR-sammanslutning som avses i 2 § 
2 punkten i revisionslagen.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs vilka kopior av handlingar som ska 
sändas in till Finansinspektionen. Värdepap-
perscentralen ska utan obefogat dröjsmål till 
Finansinspektionen sända in kopior av sina 
bokslutshandlingar, revisionsberättelser och 
bolagsstämmans protokoll. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska den skyl-
dighet som föreskrivs i 2 mom. tillämpas 
också på en värdepapperscentrals holdingfö-
retag. Finansinspektionen kan dock bevilja 
undantag från skyldigheten att sända in hand-
lingar som avses i 2 mom. om holdingföreta-
get är verksamt i en annan EES-stat och där 
står under motsvarande tillsyn. 

30 §. Finansinspektionens behörighet att 
utfärda föreskrifter. Behörigheten i paragra-
fens 1 mom. avser organisering av värdepap-
perscentralens verksamhet på ett tillförlitligt 
sätt samt principerna för identifiering och fö-
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rebyggande av intressekonflikter. Bestäm-
melserna ska i tillämpliga delar motsvara 
7 kap. 23 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen 
om investeringstjänster. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan Finansinspektionen utfärda närmare fö-
reskrifter om privata transaktioner som avses 
i 25 § 1 mom., om rapporter som avses i 25 § 
2 mom. och om rapporteringen till Finansin-
spektionen, om innehållet i insideranmäl-
ningar som avses i 27 § och om hur de ska 
göras, om innehållet i insiderregister som av-
ses i 28 § och hur uppgifterna ska registreras 
samt om rapporter som avses i 28 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen. Föreskrifterna ska till tillämpliga delar 
motsvara de föreskrifter som ska utfärdas för 
värdepappersföretag med stöd av 7 kap. 23 § 
1 mom. 5 punkten och 2 mom. i den före-
slagna lagen om värdepappersföretag.  
 
 
 
3 kap.  Clearingorganisationers verk-

samhetstillstånd, ägare, för-
valtning och verksamhet 

1 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
värdepapperscentraler på clearingorganisa-
tioner. I denna paragraf föreslås en bestäm-
melse om clearingorganisationers verksam-
hetstillstånd samt om de bestämmelser om 
värdepapperscentraler som också tillämpas 
på clearingorganisationer.  

En förutsättning för att bedriva clearingor-
ganisationsverksamhet är, liksom enligt den 
gällande värdepappersmarknadslagens 
4 a kap. 1 § 1 mom., att finansministeriet be-
viljat tillstånd. I paragrafens 1 mom. före-
skrivs om detta krav. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska på en clear-
ingorganisation tillämpas vad som i 2 kap. 
1—15 § föreskrivs om värdepapperscentra-
lers verksamhetstillstånd, finansiella verk-
samhetsförutsättningar, aktieförvärv, ledning, 
begränsning och avbrytande av verksamhe-
ten, flyttning av säte, deltagande i fusion och 
delning inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet samt organisering av verksam-
heten samt i 21, 25 och 29 § om utläggning 
av funktioner på entreprenad, privata transak-
tioner och revisioner, ska tillämpas också på 

clearingorganisationer. Utöver tillämpningen 
av bestämmelserna om värdepappersinneha-
varnas verksamhetstillstånd ska en clearing-
organisation till sin tillståndsansökan foga 
tillräckliga utredningar om fördelning av 
eventuella förluster i clearingorganisationens 
verksamhet samt om hur förlustrisker ska 
täckas.  

Vad som i 2 kap 8 § 6 mom. föreskrivs om 
värdepapperscentralens holdingföretag ska 
på motsvarande sätt tillämpas på organisatio-
ner som har sådant bestämmande inflytande i 
en clearingorganisation som avses i 2 kap. 
4 § i den föreslagna värdepappersmarknads-
lagen (clearingorganisationens holdingföre-
tag). 

Dessa bestämmelser motsvarar delvis 
4 a kap. 1—3 d, 5 och 6 § i värdepappers-
marknadslagen samt 2 kap. 1—4, 14 och 
15 § i optionshandelslagen.  

2 §. En clearingorganisations verksamhet. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar delvis 4 a kap. 
5 § 1 mom. i den gällande värdepappers-
marknadslagen. Det föreslås att i bestämmel-
sen stryks hänvisningen till clearing och av-
veckling när det gäller i förordningen om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 
finansiella instrument avsedda transaktioner 
för värdepappersfinansiering samt vid trans-
aktioner inom multilateral handel, eftersom 
den motsvaras av den ändrade definitionen 
av begreppen clearingverksamhet och värde-
andelar. Dessutom föreslås en strykning av 
hänvisningen till optionsföretagsverksamhet, 
eftersom det föreslås att optionshandelslagen 
upphävs. I det föreslagna momentet tas in en 
ny 4 punkt om clearingmedlemmars rätt att 
verka som central motpart. Kommissionen 
har gett ett förslag till förordning om OTC-
derivat, centrala motparter och transaktions-
register. Förslaget kommer att gälla också 
sådana centrala motparter som avses i denna 
lag.  

Paragrafens 2 mom., som gäller clearingor-
ganisationers rätt att äga aktier eller andelar i 
andra bolag än sådana som producerar tjäns-
ter som avses i denna paragraf, motsvarar 
första meningen i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 4 a kap. 5 § 2 mom. Fi-
nansinspektionen kan bevilja undantag från 
den begränsning som nämns i bestämmelsen. 
Det föreslås att den gällande lagen preciseras 
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så att en förutsättning för undantag är att 
clearingorganisationens innehav inte äventy-
rar tillförlitligheten i dess verksamhet. 

Till åtskillnad från den gällande lagen får 
en clearingorganisation enligt 3 mom., utöver 
verksamhet som avses i denna paragraf och 
verksamhet som är tillåten för en värdepap-
perscentral, bedriva annan nära ansluten 
verksamhet. Sådan annan verksamhet får 
emellertid inte äventyra clearingorganisatio-
ners verksamhet som värdepapperscentral, 
fullgörandet av de uppgifter som avses i 1 
mom. och inte heller clearingverksamheten. 

3 §. Tryggande av verksamheten som 
clearingorganisation. Denna paragraf mot-
svarar, med undantag för vissa tekniska pre-
ciseringar, 4 a kap. 7 § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. Däremot stryks den 
uppenbart överflödiga bestämmelsen i värde-
pappersmarknadslagens 4 a kap. 12 § 2 punk-
ten, enligt vilken finansministeriet genom sitt 
beslut kan utfärda närmare föreskrifter om 
vilka bestämmelser som ska iakttas vid tryg-
gande av clearingverksamhet samt om täck-
ande av förlustrisk, eftersom clearingorgani-
sationen i fortsättningen i enlighet med 1 § i 
detta kapitel till sin tillståndsansökan ska 
foga tillräckliga utredningar om fördelning 
av eventuella förluster som uppkommer i en 
clearingorganisations verksamhet samt om 
täckande av förlustrisk. 

4 §. Clearingorganisationers regler. Denna 
paragraf motsvarar huvudsakligen 4 a kap. 
4 § 2 och 3 mom. i den gällande värdepap-
persmarknadslagen. Det föreslås att till para-
grafen fogas punkterna 19—21 om vilken 
stats lag som ska tillämpas på clearingverk-
samheten, vilka övriga villkor som ska upp-
ställas för den som bedriver clearingverk-
samheten, t.ex. vilka för clearingorganisatio-
nen uppställda förpliktelser som gäller clear-
ingmedlemmarna, samt hur reglerna ändras 
och hur clearingmedlemmarna ska informe-
ras om ändringarna. 

5 §. Fastställelse av clearingorganisatio-
ners regler. Det föreslås att finansministeriet 
ska fastställa en clearingorganisations regler. 
Denna paragrafs 1 och 2 mom. motsvarar 
4 a kap. 4 § 1 mom. i den gällande värdepap-
persmarknadslagen. Paragrafens 3 mom. 
motsvarar 4 a kap. 4 § 4 mom. i den gällande 
värdepappersmarknadslagen.  I 8 kap. 5 § fö-

reskrivs om överklagande av finansministeri-
ets beslut. 
 
 
 
4kap. Utländska clearingorganisa-

tioner 

Utländska clearingorganisationer med säte 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet 
 

Bestämmelserna i detta kapitel motsvarar, 
med undantag för vissa tekniska precisering-
ar, 4 a kap. 13—18 § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. Det föreslås att till 
bestämmelserna fogas rubriker och att hän-
visningen till den offentliga handelns tillför-
litlighet ersätts med en hänvisning till den 
reglerade marknadens eller multilaterala 
handelsplattformens tillförlitlighet. 

1 §. Tillstånd för clearingorganisationer 
från någon annan EES-stat. Denna paragraf 
motsvarar 4 a kap. 13 § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. 

2 §. Ansökan om tillstånd. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen 4 a kap. 14 § i den 
gällande värdepappersmarknadslagen. 

3 §. Förutsättningar för att bevilja tillstånd 
åt en clearingorganisation från någon annan 
EES-stat. Denna paragraf motsvarar huvud-
sakligen 4 a kap. 15 § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. De krav som ställs på 
den utländska clearingorganisationens verk-
samhet enligt hemstatens bolagsrättsliga lag-
stiftning ska väsentligen motsvara vad som i 
denna lag föreskrivs om clearingorganisa-
tionsverksamhet. Om det i bolagets hemstat 
inte finns någon nationell bolagslagstiftning, 
ska bolagslagstiftningen i respektive delstat 
eller kanton i väsentliga avseenden överens-
stämma med kraven i denna lag. 

4 §. Tillstånd för clearingorganisationer 
från andra än EES-stater. Denna paragraf 
motsvarar i tillämpliga delar 4 a kap. 16 § i 
den gällande värdepappersmarknadslagen. 
Finansministeriet kan dock av särskilda skäl 
bevilja en utländsk clearingorganisation till-
stånd att bedriva clearingorganisationsverk-
samhet i Finland utan filialetablering, om de 
förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda. 
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5 §. Förutsättningar för att bevilja tillstånd 
åt en clearingorganisation från någon annan 
än en EES-stat. Denna paragraf motsvarar 4 
a kap. 17 § i den gällande värdepappers-
marknadslagen. 

6 §. Återkallelse av tillstånd samt begräns-
ning och förbjudande av clearingverksamhet. 
Denna paragraf motsvarar 4 a kap. 18 § i den 
gällande värdepappersmarknadslagen. 
 
 
 
5 kap. Clearingmedlemmar 

1 §. Beviljande av clearingmedlemskap. 
Denna paragrafs 1 mom. motsvarar huvud-
sakligen 4 a kap. 8 § 1 mom. i den gällande 
värdepappersmarknadslagen. Det föreslås att 
momentets 5 punkt som gäller de krav på ak-
tiekapital, andelskapital eller annat motsva-
rande kapital som ska ställas på den som till-
handahåller investeringstjänster ska ändras så 
att den motsvarar 6 kap. 1 § i lagen om inve-
steringstjänster, där det föreskrivs att tillhan-
dahållarens kapital ska uppgå till minst 
730 000 euro. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar delvis 
4 a kap. 8 § 2 mom. i den gällande värdepap-
persmarknadslagen. Det föreslås att i detta 
kapitels 7 § tas in den gällande lagens hän-
visningar om tillämpning av bestämmelserna 
om marknadsmissbruk på clearingmedlem-
mar.  

Paragrafens 4 mom. motsvarar 4 a kap. 8 § 
6 mom. i den gällande värdepappersmark-
nadslagen. Det föreslås att hänvisningen till 
den föreslagna lagen om investeringstjänster 
preciseras så att på clearingmedlemmar, ut-
över vad som i 3 kap 1 § i lagen om invester-
ingstjänster föreskrivs om utredning som ska 
fogas till en tillståndsansökan, ska tillämpas 
finansministeriets förordning som utfärdas 
med stöd av bestämmelsen i fråga. 

Den behörighet att utfärda förordning som 
finansministeriet föreslås få enligt 5 mom. 
stämmer överens med 4 a kap. 12 § 3 punk-
ten i den gällande värdepappersmarknadsla-
gen. 

2 §. Återkallelse av clearingmedlemskap 
och hänskjutande av beslut till Finansinspek-
tionen. Denna paragraf motsvarar huvudsak-
ligen 4 a kap. 8 § 3 och 4 mom. i den gällan-

de värdepappersmarknadslagen. Ett clear-
ingmedlemskap kan återkallas helt eller del-
vis. Clearingorganisationen ska underrätta 
Finansinspektionen och dessutom också fi-
nansministeriet om beslut att återkalla clear-
ingmedlemskap. 

3 §. Skyldighet att ansöka om clearingmed-
lemskap. Denna paragraf stämmer överens 
med 4 a kap. 8 a § i den gällande värdepap-
persmarknadslagen. 

4 §. Tryggande av clearingmedlemmars 
ställning. Denna paragraf motsvarar huvud-
sakligen 4 a kap. 9 § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. 

5 §. Clearingmedlemmars kontrollskyldig-
het. Denna paragraf motsvarar, med undan-
tag för vissa tekniska ändringar, 4 a kap. 10 § 
i den gällande värdepappersmarknadslagen.  

6 §. Clearingorganisationers och clear-
ingmedlemmars panträtt. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen 4 a kap. 11 § i den 
gällande värdepappersmarknadslagen. 

7 §. Tillämpning av procedurbestämmel-
serna om investeringstjänster på clearing-
medlemmar. I denna paragraf sammanställs 
huvudsakligen 4 a kap. 8 § 2 och 5 mom. i 
den gällande värdepappersmarknadslagen, 
dvs. bestämmelserna om tillämpning av pro-
cedurbestämmelserna om investeringstjänster 
på clearingmedlemmar.  

Enligt paragrafens 1 mom. ska på clear-
ingmedlemmar tillämpas vad som i 7 kap. 
10 § i lagen om investeringstjänster före-
skrivs om hantering av intressekonflikter och 
i 11 § om privata transaktioner, i 9 kap. 1 § 
om värdepappersföretags skyldighet att sär-
redovisa kundmedel samt i 10 kap. 7 § om 
orderhantering.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska vad som i 14 kap. 5 § i den föreslagna 
värdepappersmarknadslagen föreskrivs om 
skyldighet att göra anmälan om marknads-
missbruk och i den nämnda lagens 16 kap. 
3 § om skadeståndsskyldighet tillämpas ock-
så på clearingmedlemmar.  

8 §. Finansinspektionens behörighet att 
meddela föreskrifter. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs om Finansinspektionens behörig-
het att utfärda föreskrifter. Bestämmelsen 
motsvarar den gällande värdepappersmark-
nadslagens 4 a kap. 8 § 5 mom. I den före-
skrivs att Finansinspektionen utfärdar närma-
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re föreskrifter om förfaranden vid hantering 
av intressekonflikter, om privata transaktio-
ner och om förfarandet vid orderhantering 
som avses i 7 § 1 mom. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen utfärda närmare föreskrifter om 
särredovisning av kundmedel på konton som 
clearingorganisationer har öppnat enligt 4 § 2 
mom. och om tryggande av kundernas ställ-
ning inom clearingverksamheten samt om 
innehållet i sådana anmälningar om mark-
nadsmissbruk som avses i 7 § 2 mom. och 
om hur anmälningarna ska göras. Syftet med 
paragrafens bestämmelser är att stärka för-
troendet för värdepappersmarknaden. 
 
 
 
DEL III VÄRDEANDELSSYSTEMET 

6 kap. Värdeandelssystemet 

1 §. Värdeandelar. Denna paragraf motsva-
rar 2 § 2 och 3 mom. i lagen om värdeandels-
systemet.  

2 §. Värdeandelskonton. Denna paragraf 
motsvarar 3 § 1 och 3 mom. i lagen om vär-
deandelssystemet.  

3 §. Förteckningar. Denna paragraf mot-
svarar huvudsakligen 4 § i den gällande la-
gen om värdeandelssystemet.  

4 §. Rätt att verka som kontoförvaltare. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 7 § 
i den gällande lagen om värdeandelssyste-
met. Det föreslås att paragrafens 1 mom. änd-
ras så att i paragrafens inledande stycke hän-
visas också till centralbankerna i EES-stater 
och till utländska clearingorganisationer. 
Dessutom föreslås att momentets hänvis-
ningar och begrepp ändras i tekniskt hänse-
ende. I momentets 2 punkt stryks hänvis-
ningen till att minst en registeransvarig ska 
utses, eftersom det i den föreslagna bestäm-
melsen redan förutsätts att kraven på juridisk 
sakkunskap och etisk standard ska uppfyllas 
och eftersom det inte längre anses vara moti-
verat att precisera bestämmelsen på lagnivå. 
Avsikten med ändringen är inte att ändra rå-
dande rättsläge. I momentets 4 punkt före-
skrivs inte längre om det egna kapitalets mi-
nimibelopp utan i stället att aktiekapitalet, 
andelskapitalet eller motsvarande kapital ska 

uppgå till minst 730 000 euro. Bestämmelsen 
motsvarar det som i den föreslagna lagen om 
investeringstjänster föreskrivs om kapital-
krav för den som tillhandahåller investerings-
tjänster. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällande 
lagens 7 § 2 mom., med undantag för änd-
ringar av teknisk natur. 

I paragrafens nya 3 mom. föreskrivs om 
värdepapperscentralens rätt att bevilja en or-
ganisation som handlar för andras räkning, 
t.ex. att en entreprenör, auktorisation att ver-
ka som kontoförvaltare. Sådan auktorisation 
kan beviljas om organisationen handlar för 
andras räkning och uppfyller de krav på kon-
toförvaltare som föreskrivs i 1 mom. 

Paragrafens 4—6 mom. motsvarar huvud-
sakligen 7 § 3—5 mom. i den gällande lagen. 

5 §. Avgörande av ärenden som gäller 
godkännande av kontoförvaltare. Denna pa-
ragraf motsvarar, med undantag för ändringar 
av teknisk natur, 7 § 6 mom. i lagen om vär-
deandelssystemet. 

6 §. Återkallelse av rätt att verka som kon-
toförvaltare. Denna paragraf motsvarar, med 
undantag för vissa ändringar av teknisk na-
tur, 9 § 1, 2, 5 och 6 mom. i lagen om värde-
andelssystemet.  

Då en kontoförvaltares auktorisation åter-
kallas måste också de krav beaktas som i 
8 kap. 1 § ställs på den som sköter förvaltar-
registrering. Om en kontoförvaltare inte då 
han sköter förvaltarregistrering i sitt avtals-
förhållande tar reda på värdeandelsägarnas 
namnuppgifter och uppgifter om försäljning 
och köp av värdeandelar, kan auktorisationen 
som kontoförvaltare återkallas. 

7 §. Begränsning av kontoförvaltares verk-
samhet. I denna paragraf föreslås vissa änd-
ringar av teknisk natur. I övrigt stämmer pa-
ragrafen överens med 9 § 3, 4 och 6 mom. i 
den gällande lagen om värdeandelssystemet.  

8 §. En värdepapperscentrals tjänster som 
kontoförvaltare. Denna paragraf motsvarar 
huvudsakligen 10 § i den gällande lagen om 
värdeandelssystemet. 

9 §. Registreringsfond. Denna paragraf 
stämmer överens med första meningen i 18 § 
1 mom. i lagen om värdeandelssystemet.  

10 §. Sekundärt ansvar för skador som ska 
ersättas av kontoförvaltare. Denna paragraf 
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motsvarar 17 § i lagen om värdeandelssyste-
met. 

11 §. Garantiavgifter. Denna paragraf mot-
svarar 18 § i lagen om värdeandelssystemet, 
med undantag för dess första mening. Det fö-
reslås att i paragrafen ändras ett tekniskt fel 
rörande den procentuella andelen av registre-
ringsfondens minimikapital. 

12 §. Garantiavgifterna och registrerings-
fondens medelsförvaltning. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken 
registreringsfonden bestämmer det minsta 
belopp som ska insamlas till registrerings-
fonden och storleken av varje kontoförvalta-
res garantiavgift. Garantiavgiften bestäms 
enligt en formel och den har inte undergått 
någon väsentlig förändring under de senaste 
åren. Enligt den gällande lagen ska beslut om 
garantiavgifterna fattas av värdepapperscen-
tralens styrelse och beslutet ska fastställas av 
finansministeriet. Registreringsfonden ska 
enligt förslaget fortsättningsvis grundas av 
värdepapperscentralens styrelse, men regi-
streringsfonden ska enligt förslaget själv fatta 
beslut om verksamheten. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om placer-
ing av registreringsfondens penningmedel 
och om avkastningen. Registreringsfondens 
penningmedel ska placeras på ett säkert sätt 
och så att fondens likviditet tryggas. Avkast-
ningen av penningmedlen ska läggas till fon-
dens kapital efter att de nödvändiga kostna-
derna för fondens förvaltning har dragits av 
från avkastningen. Avkastningen på registre-
ringsfondens kapital delas för närvarande ut 
till kontoförvaltarna. Med beaktande av regi-
streringsfondens syfte kan det anses vara mo-
tiverat att avkastningen avsätts till fonden 
och sålunda förbättrar fondens möjligheter 
att erbjuda ersättningsskydd till de kontoför-
valtare som deltar i fonden. De grunder enligt 
vilka förvaltningskostnaderna dras av mot-
svarar vad som föreskrivs i 22 § 2 mom. i la-
gen om värdeandelssystemet. I överens-
stämmelse med 21 § 2 mom. i den gällande 
lagen om värdeandelssystemet förutsätts det 
att registreringsfondens penningmedel inte 
placeras i fastigheter eller i sådana aktier el-
ler andra värdepapper som ensamma eller 
tillsammans med andra värdepapper medför 
rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en 
fastighet. 

Paragrafens 3—5 mom. motsvarar, med 
undantag för vissa ändringar av teknisk na-
tur, 21 § 3—5 mom. i lagen om värdeandels-
systemet. 

13 §. Registreringsfondens stadgar och 
förvaltning. Denna paragraf motsvarar hu-
vudsakligen 20 § i den nuvarande lagen om 
värdeandelssystemet. Enligt den föreslagna 
paragrafens 1 mom. ska registreringsfondens 
stadgar på ansökan fastställas av finansmini-
steriet. Enligt den gällande lagen ska statsrå-
det fastställa stadgarna. Momentets 9 punkt 
om revisorer föreslås bli så preciserad att det 
i stadgarna ska föreskrivas hur många god-
kända revisorer eller revisionssammanslut-
ningar som ska väljas för registreringsfon-
den, hur de väljs och vilken mandatperioden 
är för revisorerna. Av stadgarna ska dessut-
om enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
10 punkten framgå hur stadgarna ändras och 
hur ändringar meddelas. 

14 §. Registreringsfondens betalningsskyl-
dighet. Denna paragraf motsvarar, med vissa 
ändringar av teknisk natur, 18 a § i lagen om 
värdeandelssystemet. 

15 §. Fordringar som ersätts. Denna para-
graf motsvarar huvudsakligen 18 b § i lagen 
om värdeandelssystemet. 

16 §. Utbetalning av ersättningar. Denna 
paragraf motsvarar, med undantag för vissa 
ändringar av teknisk natur, 18 c § i lagen om 
värdeandelssystem. 

17 §. Registreringsfondens informations-
skyldighet. Denna paragraf motsvarar huvud-
sakligen 18 d § i lagen om värdeandelssy-
stemet.  

18 §. Clearingfond. Denna paragraf mot-
svarar 19 § i lagen om värdeandelssystemet. 

19 §. Registreringsfondens avkastning och 
återbetalning av medel. Denna paragraf mot-
svarar 22 § i lagen om värdeandelssystemet. 
Det föreslås att i detta kapitels 12 § tas in 
motsvarande bestämmelse som i den gällan-
de paragrafens 2 mom.  

20 §. Hänskjutande till Finansinspektionen. 
Denna paragraf motsvarar, med undantag för 
vissa ändringar av teknisk natur, 22 a § i la-
gen om värdeandelssystemet.  
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7 kap. Överföring av värdepapper 
och finansiella instrument till 
värdeandelssystemet 

1 §. Aktier, andelar och placeringsfondan-
delar. Denna paragraf motsvarar huvudsakli-
gen 25 §, 26 b § 1 mom. och 26 d § i den nu-
varande lagen om värdeandelssystemet. Det 
föreslås att i lagen tas in motsvarande förbud 
som i den gällande lagens 25 § 2 mom. enligt 
vilket en aktie eller andel som ensam eller 
tillsammans med andra aktier eller andelar 
medför rätt att besitta en viss bostad eller del 
av en fastighet dock inte får överföras till 
värdeandelssystemet. I lagen om bostadsak-
tiebolag föreskrivs inte heller, till åtskillnad 
från aktiebolagslagens 4 kap., om överföring 
av aktier till värdeandelssystemet. 

2 §. Vissa värdepapper och finansiella in-
strument. Denna paragraf motsvarar, med 
undantag för vissa ändringar av teknisk na-
tur, 26 och 26 a § i lagen om värdeandelssy-
stemet. Dessutom har i fråga om paragrafens 
tillämpningsområde beaktats definitionen av 
värdeandelar i 1 kap. 3 § 1 punkten. 

3 §. Utländska värdepapper. Denna para-
graf motsvarar 26 b § 2 och 3 mom. i den 
nuvarande lagen om värdeandelssystemet. 

4 §. Emissionskonto. Denna paragraf mot-
svarar, med undantag för vissa ändringar av 
teknisk natur, 27 § i den nuvarande lagen om 
värdeandelssystemet. 

5 §. Avförande av värdepapper och finan-
siella instrument från värdeandelssystemet. 
Denna nya paragraf gäller avförande av vär-
depapper och finansiella instrument från vär-
deandelssystemet på ansökan av emittenten 
eller enligt värdepapperscentralens beslut.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om emit-
tentens rätt att ansöka om att värdepapper ska 
avföras från värdeandelssystemet. Momentet 
gäller i enlighet med 1—3 § i detta kapitel 
värdepapper som överförts till värdeandels-
systemet. Enligt den gällande regleringen är 
det inte entydigt möjligt att avföra värdepap-
per som överförts till värdeandelssystemet 
och detta har i praktiken medfört problema-
tiska situationer där emittenters värdepapper 
i onödan har hållits kvar i värdeandelssyste-
met. Värdepapperscentralen får enligt försla-
get dock inte avföra värdepapper eller finan-
siella instrument om deras rättsinnehavares 

rättigheter äventyras. Emittenten ska i sam-
band med begäran om avförande av värde-
pappren och de finansiella instrumenten visa 
för värdepapperscentralen att de rättigheter 
som tillkommer rättsinnehavarna i fråga inte 
äventyras. Om emittenten är ett aktiebolag 
ska på dess rätt att avföra värdepapper från 
värdeandelssystemet tillämpas 4 kap. 11 § i 
aktiebolagslagen. Rättsinnehavarnas rättighe-
ter är då tryggade och värdepapperen kan av-
föras från värdeandelssystemet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan värdepapper och finansiella instrument 
avföras från värdeandelssystemet också på 
initiativ av värdepapperscentralen. Värde-
papperscentralen får avföra värdepapper och 
finansiella instrument om emittenten är in-
solvent eller väsentligen har åsidosatt sina 
åtaganden i anslutning till värdeandelssyste-
met. Vidare kan värdepapperscentralen avfö-
ra värdepapper eller finansiella instrument 
också av något annat jämförbart, synnerligen 
vägande skäl. Detta kan komma i fråga t.ex. 
då värdepapperen eller de finansiella instru-
menten har strukits i en länk mellan interna-
tionella värdepapperscentraler eller då ett 
förvaringsavtal mellan kontoinnehavaren och 
en annan förvarare har sagts upp eller upp-
hävts. Värdepapperscentralen ska förvissa sig 
om att rättsinnehavarnas rättigheter inte 
äventyras. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om värde-
papperscentralens skyldighet att för Finans-
inspektionen lägga fram en utredning om av-
förandet av värdepapper och finansiella in-
strument ur värdeandelssystemet och om 
grunderna för detta. Finansinspektionen ska 
behandla värdepapperscentralens meddelan-
de inom tre månader efter att ha fått det. 
Värdepapper och finansiella instrument får 
inte avföras från värdeandelssystemet förrän 
Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig att de avförs. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
ska i värdepapperscentralens regler föreskri-
vas närmare om hur värdepapper och finansi-
ella instrument avförs från värdeandelssy-
stemet.  

Enligt den föreslagna paragrafens 5 mom. 
ska paragrafens bestämmelser om finansiella 
instrument på motsvarande sätt tillämpas på 
rättigheter som kan jämställas med sådana fi-
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nansiella instrument som avses i 1 kap. 3 § 1 
punkten. 
 
DEL IV SÄRSKILDA BESTÄM-

MELSER 

8 kap. Särskilda bestämmelser 

1 §. Förvaltarregistrering. Paragrafens 
1 mom. motsvarar huvudsakligen 28 § 
1 mom. i den gällande lagen om värdeandels-
systemet. Det föreslås att endast momentets 
sista mening stryks som onödigt begränsan-
de, dvs. meningen om finansministeriets rätt 
att begränsa förvaltarregistrering av värdean-
delar som inte är föremål för offentlighandel 
i utlandet. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar, med undan-
tag för ändringar i hänvisningarna, 28 § 2 
mom. i den gällande lagen om värdeandels-
systemet. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar, med undan-
tag för ändringar i hänvisningarna, 28 § 3 
mom. i den gällande lagen om värdeandels-
systemet. 

2 §. Tystnadsplikt. Denna paragraf motsva-
rar huvudsakligen 29 § i lagen om värdean-
delssystemet samt 7 kap. 3 § 1 mom. i den 
gällande värdepappersmarknadslagen.  

3 §. Informationsskyldighet. Denna para-
graf motsvarar delvis 29 a § i lagen om vär-
deandelssystemet. Det föreslås att kretsen av 
dem som är skyldiga att ge information ut-
vidgas så att den utöver kontoförvaltare och 
värdepapperscentralen omfattar clearingmed-
lemmar, clearingorganisationer och de som 
sköter förvaltarregistrering. I paragrafen kon-
stateras för klarhetens skull att skyldigheten 
eller rätten att lämna ut uppgifter gäller trots 
vad som i övrigt föreskrivs om sekretessbe-
läggning av dokument och information. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar vad som i 
kreditinstitutslagens 142 § 1 mom. föreskrivs 
om att lämna upplysningar till företag som 
hör till samma koncern eller samma finansi-
ella företagsgrupp för kundbetjäning och an-
nan skötsel av kundförhållanden. För med-
lemmarna av företagets förvaltningsorgan 
och för företagets anställda gäller tystnads-
plikt enligt 1 mom. eller motsvarande tyst-
nadsplikt. 

4 §. Kundkontroll. Denna paragraf motsva-
rar huvudsakligen 29 b § i lagen om värde-
andelssystemet.  

5 §. Överklagande av finansministeriets 
beslut. Denna paragraf motsvarar 9 kap. 1 § i 
den föreslagna lagen om handel med finansi-
ella instrument. Enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. får beslut som finansministe-
riet utfärdat överklagas genom besvär till 
högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om besvär 
över att sökanden inte fått beslut inom utsatt 
tid. Överklagandet kan gälla auktorisation av 
en värdepapperscentral eller en clearingorga-
nisation, fastställelse av värdepapperscentra-
lens eller clearingorganisationens regler eller 
auktorisation av en utländsk clearingorgani-
sation. Det anses då vara fråga om avslag på 
ansökan. Sådana besvär får anföras till dess 
att beslut har getts. Finansministeriet ska un-
derrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om 
detta har getts efter att besvär anförts. I öv-
rigt föreskrivs det i förvaltningsprocesslagen 
om anförande och behandling av besvär.  

6 §. Överklagande av Finansinspektionens 
beslut. Denna paragraf motsvarar första me-
ningen i 9 kap. 2 § i den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. Beslut 
som Finansinspektionen har gett med stöd av 
denna lag får överklagas genom besvär till 
Helsingfors förvaltningsdomstol, enligt vad 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
och 73 § i lagen om Finansinspektionen.  

7 §. Skadestånd. Denna paragraf har anpas-
sats till 16 kap. 1 och 4 § i den föreslagna 
värdepappersmarknadslagen. Det finns änså-
länge inga EU-förordningar som berör lagens 
tillämpningsområde. 

8 §. Ordningsavgift. I denna paragraf före-
slås att ordningsavgift ska kunna påföras för 
överträdelse av bestämmelserna om insider-
anmälan och insiderregister i 2 kap. 26—
28 §. Förslaget motsvarar gällande 39 § 
1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspek-
tionen. 

9 §. Påföljdsavgift. I den föreslagna para-
grafen räknas upp de bestämmelser i lagför-
slaget för vilka, om de inte iakttas eller om 
de överträds, påförs påföljdsavgift i enlighet 
med 40 § i lagen om Finansinspektionen.  
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Med tanke på tillförlitligheten i värdepap-
perscentralens verksamhet är 2 kap. 15 § vik-
tig för organiseringen av verksamheten. En-
ligt den nyss nämnda paragrafen kan på-
följdsavgift påföras för försummelse att iakt-
ta eller för överträdelse av bestämmelserna 
om de förpliktelser som avses i den föreslag-
na paragrafen. Värdepapperscentralen sköter 
i enlighet med lagens 2 kap. 16 § gemen-
samma uppgifter inom värdeandelssystemet 
och denna paragraf utgör tillsammans med 
2 kap. 15 § en helhet. Försummelse eller 
överträdelse av de centrala bestämmelserna i 
16 § innebär sålunda också en försummelse 
av förpliktelsen att ordna verksamheten i en-
lighet med 15 §. Som sådana viktiga uppgif-
ter som det här är fråga om anses åtminstone 
upprätthållande av det centrala datasystemet, 
upprätthållande av de förteckningar som av-
ses i 6 kap. 3 § i denna lag och i 3 och 4 § i 
lagen om värdeandelskonton samt övervak-
ning av att antalet värdeandelar som noterats 
på värdeandelskonton motsvarar antalet vär-
deandelar som är i omlopp inom värdean-
delssystemet.  

En viktig uppgift som är jämförbar med 
värdepapperscentralens skyldighet att ordna 
sin egen verksamhet är enligt 2 kap. 20 § 
dess tillsynsuppgift. Försummelse att iaktta 
eller överträdelse av bestämmelsen om denna 
skyldighet ska enligt förslaget sanktioneras 
med en påföljdsavgift. 

Syftet med de lagförslagets 2 kap. 25 § och 
3 kap. 1 § om privata transaktioner är att 
främja förtroendet för värdepapperscentralen 
och clearingorganisationen. Enligt förslaget 
kan påföljdsavgift påföras för överträdelse 
eller försummelse att iaktta de nämnda be-
stämmelserna. 

Bestämmelserna i lagförslagets 3 kap. 3 § 
3—5 mom. om tryggande av clearingorgani-
sationens verksamhet har en så central bety-
delse för organisationernas verksamhet att 
påföljdsavgift måste kunna påföras för för-
summelse att iaktta eller för överträdelse av 
också dem.  

Lagförslagets 8 kap. 4 § om kundkontroll 
innebär en väsentlig förpliktelse när det gäll-
er kontoförvaltarens och värdepapperscentra-
lens verksamhet. Om kontoförvaltaren eller 
värdepapperscentralen inte har adekvata 
riskhanteringssystem för att bedöma kundre-

laterade risker, är det fråga om en så bety-
dande brist i verksamheten att påföljdsavgift 
bör påföras för försummelse att iaktta eller 
för överträdelse av bestämmelserna i fråga. 

Vad som i paragrafen föreskrivs om lagför-
slagets bestämmelser ska tillämpas också på 
närmare bestämmelser och föreskrifter om 
dem. Med närmare bestämmelser och före-
skrifter avses finansministeriets förordningar 
och med föreskrifter avses Finansinspektio-
nens föreskrifter. Utgångspunkten är den att 
överträdelse av en närmare föreskrift som ut-
färdats med stöd av denna bestämmelse ock-
så innebär överträdelse av en uttrycklig lag-
bestämmelse. 

10 §. Påförande och verkställighet av ad-
ministrativa påföljder. I 4 kap. i lagen om 
Finansinspektionen föreskrivs om påförande, 
offentliggörande, verkställighet och behand-
ling av administrativa påföljder vid mark-
nadsdomstolen. 

11 §. Brott mot tystnadsplikten. Denna pa-
ragraf motsvarar 30 § i lagen om värdean-
delssystemet.  

12 §. Olovligt bedrivande av verksamhet 
som clearingorganisation. Denna paragraf 
motsvarar 8 kap. 2 a § i den gällande värde-
pappersmarknadslagen. 

13 §. Olovligt bedrivande av verksamhet 
som värdepapperscentral. I denna paragraf 
föreskrivs att olovligt bedrivande av värde-
papperscentralverksamhet ska straffas på 
motsvarande sätt som t.ex. olovligt bedrivan-
de av handel med finansiella instrument en-
ligt 11 kap. 2 § i den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. Den som 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedri-
ver värdepapperscentralverksamhet ska en-
ligt den föreslagna paragrafen, om gärningen 
inte är ringa eller om inte strängare straff för 
den föreskrivs någon annanstans i lag, för 
olovligt bedrivande av värdepapperscentral-
verksamhet dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

14 §. Finansinspektionens behörighet att 
meddela föreskrifter. Enligt 1 mom. i denna 
paragraf kan Finansinspektionen utfärda 
närmare föreskrifter om hur uppgifter enligt 
1 § 3 mom. ska meddelas om värdeandelars 
ägare och om identifiering av dem samt om 
intern bokföring av förvaltarregistrerade vär-
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deandelar som noterats på värdeandelskonton 
enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen dessutom meddela närmare före-
skrifter om förfaranden för identifiering av 
kunder enligt 4 § 1 mom. och om riskhanter-
ing enligt 2 mom. 

15 §. Ikraftträdande. I paragrafens 1 mom. 
föreskrivs om den tidpunkt då den föreslagna 
lagen ska träda i kraft.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska den före-
slagna lagen upphäva lagen om värdeandels-
systemet och de ändringar som gjorts i den. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att om det i annan lagstiftning hänvi-
sas till en lag som upphävs eller annars avses 
en bestämmelse i en lag som upphävs, ska i 
stället för den tillämpas motsvarande be-
stämmelse i denna lag. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan föreskrifter 
som Finansinspektionen meddelat med stöd 
av den lag som upphävs, i tillämpliga delar 
tillämpas i sex månader efter att lagen trätt i 
kraft, om de inte strider mot denna lag. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får enligt 5 mom. efter att lagen stad-
fästs vidtas redan innan lagen träder i kraft. 

16 §. Övergångsbestämmelser. Enligt den-
na paragrafs 1 mom. behöver värdepappers-
centraler och clearingorganisationer som be-
viljats verksamhetstillstånd innan denna lag 
trätt i kraft och utländska clearingorganisa-
tioner, som innan lagen trätt i kraft beviljats 
tillstånd att bedriva clearingorganisations-
verksamhet i Finland, inte ansöka om nytt 
verksamhetstillstånd. 

Enligt 2 mom. ska värdepapperscentralen 
ändra sina regler i överensstämmelse med 
denna lag och inom sex månader efter att 
denna lag trätt i kraft ansöka om finansmini-
steriets fastställelse av ändringar i reglerna. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska värdepap-
perscentralen ända till dess att Finansinspek-
tionens insiderregister har inrättats i enlighet 
med den nya värdepappersmarknadslagen 
upprätthålla datasystem för insiderregistret 
enligt den nuvarande värdepappersmarknads-
lagen ännu efter att lagen trätt i kraft. Försla-
get sammanhänger med den föreslagna vär-
depappersmarknadslagens 19 kap. 7 § 1 
mom. enligt vilket Finansinspektionen ska 
inrätta ett offentligt insiderregister som avses 

i 13 kap. 4 § vid en tidpunkt som bestäms 
genom förordning av finansministeriet. 

 
 

1.5 Lag om värdepapperskonton 

Lagen om värdepapperskonton är ny och 
gäller förvaring av värdepapper, dvs. avtals-
baserad förvaltning för kunders räkning då 
värdepapperen har definierats som generiska 
objekt, enligt slag och antal. Förvararen är då 
skyldig att föra konton över värdepapper som 
den förvarar för sina kunders räkning, dvs. 
konton vilkas anteckningar skulle ha rättslig 
relevans bl.a. för kontoinnehavarens rättsliga 
ställning och för sakrättsliga frågor i tredje-
mansförhållanden. 

Lagen behövs t.ex. med tanke på situatio-
ner där investerarnas värdeandelar finns på 
ett förvaltningskonto som avses i lagen om 
värdepapperskonton och som kontoinnehava-
ren förvaltar för sina utländska och i vissa 
fall också för sina finländska kunders räk-
ning. Det blir då fråga om att tillämpa den fö-
reslagna lagen på förvararens s.k. underredo-
visning av sina kunders rättigheter i Finland. 
Vissa juridiska frågor som gäller kundernas 
rättigheter är för närvarande oreglerade och i 
många avseenden oklara. Lagen förtydligar 
omsättningen av rättigheterna i fråga och an-
vändningen av rättigheterna som säkerhet 
samt kundernas ställning bl.a. i sådana fall då 
förvararen blir insolvent.  

Lagen behövs också då t.ex. en finländsk 
investerare investerar i utländska värdepap-
per via en förvarare som är verksam i Fin-
land. Typiskt för den situationen är att förva-
raren då fortfarande har rättigheter med avse-
ende på värdepapper gentemot en annan, i 
allmänhet utländsk förvarare. Vid s.k. fler-
stegsförvaltning av värdepapper kan det bli 
fråga om en kedja som består av flera förva-
rare. Till den del som en sådan kedja av för-
varare berör de rättigheter som tillkommer 
kunderna av en i Finland verksam förvarare 
gäller i fråga om behovet av reglering det 
som anförs ovan.  

I lagförslaget föreskrivs i väsentliga avse-
enden om frågor som hänför sig till den i all-
männa motiveringen nämnda konventionen 
Geneva Securities Convention och till kom-
missionens utkast till direktiv om värdepap-
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perslagstiftning. Avsikten är att utforma för-
slaget så att det uppfyller de centrala kraven i 
konventionen och direktivutkastet, trots att 
konventionen inte har genomförts och inte är 
bindande för Finland och trots att inte heller 
direktivförslaget ännu har utfärdats.  
 
1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 
1 mom. föreslås en informativ bestämmelse 
om frågor i anslutning till lagens tillämp-
ningsområde. Samtidigt föreslås att i momen-
tet tas in bestämmelser om lagens internatio-
nellprivaträttsliga tillämpningsområde.  

Den föreslagna lagen gäller värdepappers-
konton som ska föras då värdepapper förva-
ras samt rättsverkningarna av anteckningar 
på sådana konton. Dessutom ska i lagen före-
skrivas om förvararens skyldigheter i vissa 
avseenden, dvs. om förpliktelser i anslutning 
till förvaring av värdepapper och kontobe-
sked samt om kontoinnehavarnas skydd när 
insolvensförfarande inleds mot förvararen.  

I lagen föreskrivs framför allt om civilrätts-
liga frågor i anslutning till förvaring av vär-
depapper, bl.a. om kundernas rättsliga ställ-
ning och om frågor av sakrättslig natur som 
berör kundernas rättigheter. I annan lagstift-
ning föreskrivs om rätten att bedriva förva-
ring enligt denna lag och likaså i vilken ut-
sträckning det är tillåtet att bedriva förvaring. 
Bestämmelser om saken finns bl.a. i den fö-
reslagna lagen om investeringstjänster, i den 
föreslagna lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet samt i lagen om 
värdeandelskonton. Också t.ex. aktiebolags-
lagen begränsar de facto förvaringen efter-
som huvudregeln enligt aktiebolagslagen är 
att det inte är möjligt att i aktieboken och i 
aktieägarförteckningen anteckna förvarare i 
stället för aktieägare. Lagförslaget medför 
ingen ändring t.ex. i fråga om de begräns-
ningar som gäller möjligheten att registrera 
finländska investerares värdeandelar på ett 
sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § i 
lagen om värdeandelskonton och att förval-
tarregistrera värdeandelarna. Om finländska 
ägares värdeandelar å andra sidan i strid med 
förbudet har registrerats på ett förvaltnings-
konto kan den lag som det nu är fråga om 
vara tillämplig. 

Eftersom lagens bestämmelser är special-
bestämmelser åsidosätter de allmänna civil-
rättsliga bestämmelser som står i konflikt 
med dem. Exempelvis i vissa typer av sak-
rättsliga kollisionssituationer har anteckning-
ar på värdepapperskonton en central betydel-
se i motsats till en underrättelse om överlå-
telse, dvs. denuntiation, som regleras i lagen 
om skuldebrev. I annat fall kunde motsva-
rande principer eventuellt tillämpas. Olika 
kontoinnehavares rättigheter avseende vär-
depapper som gemensamt förvaras för deras 
räkning – exempelvis värdeandelar på ett 
förvaltningskonto som förvaltas av samma 
förvarare – ska inte heller bedömas i enlighet 
med lagen om vissa samäganderättsförhål-
landen (180/1958).  

Lagen ska tillämpas då förvaringen av vär-
depapper bedrivs i Finland. Detta motsvarar 
den allmänt godtagna uppfattningen om de 
internationellprivaträttsliga lagvalsbestäm-
melser som ska iakttas när det gäller sådana 
frågor som regleras i lagförslaget. Det anses 
nämligen att den ort där ett värdepapperskon-
to förs har en avgörande betydelse för lagva-
let i ärenden som hör till tillämpningsområ-
det för den föreslagna lagen, dvs. uttryckt på 
ett annat sätt, den ort där den kontoförande 
förvararen finns (place of the relevant inter-
mediary approach, den s.k. PRIMA-regeln). 
Det är utgångspunkten bl.a. för kommissio-
nens förslag till direktiv om värdepappers-
lagstiftning.  

För bedömningen av om värdepapper för-
varas i Finland eller utomlands har det inte 
någon avgörande betydelse var exempelvis 
fysiska värdepapper de facto förvaras, var de 
dataservrar är belägna som används för upp-
rätthållande av värdepapperskonton samt 
andra liknande omständigheter, utan i stället 
från vilken ort förvararen tillhandahåller 
tjänster. Det är av en central betydelse från 
vilket land kundförhållandena sköts. Om för-
vararen har verksamhet i flera länder ska den 
förslagna lagen tillämpas i det fall att kund-
förhållandena sköts från ett verksamhetsställe 
som är beläget i Finland. Om kundförhållan-
dena däremot sköts från ett verksamhetsställe 
som finns utomlands ska den föreslagna la-
gen inte tillämpas trots att förvaringsverk-
samhet är riktad till Finland, utan i så fall blir 
det fråga om att tillämpa den andra statens 



 RP 32/2012 rd  
  

 

256 

lag. Frågan om vilken lag som är tillämplig 
ska bestämmas utifrån objektiva kriterier och 
inte t.ex. enligt vad parterna avtalat om lag-
valet. Detta beror bl.a. på att i lagen före-
skrivs om rättsförhållanden som är relevanta 
för tredjemansställning. Detta innebär i prak-
tiken att lagen ska tillämpas på förvarare som 
är verksamma i Finland så att de här har an-
tingen sitt huvudkontor eller en filial där för-
varingsverksamheten bedrivs (kundförhål-
landena sköts).  

Finsk lag ska tillämpas på värdepapper som 
förvaras i Finland uttryckligen när det är frå-
ga om frågor av det slag som regleras i lag-
förslaget. I övrigt är det möjligt att en annan 
stats lag tillämpas t.ex. på den grunden att 
parterna har avtalat att den andra statens lag 
ska tillämpas på avtalsförhållandet mellan 
dem.  

Det är dessutom skäl att observera att till-
lämpningen av lagens 11 och 12 § gäller en-
dast sådana insolvensförfaranden och likvi-
dationsförfaranden enligt finsk lag som 
nämns i paragraferna, dvs. förfaranden som 
finsk lag också annars ska tillämpas på. När 
det är fråga om exempelvis förlustdelning 
mellan kontoinnehavare i ett utländskt insol-
vensförfarande eller något annat sådant ut-
ländsk förfarande kommer sannolikt den 
andra statens lag att tillämpas också till den 
del som det är fråga om rättigheter som an-
nars hör till tillämpningsområdet för finsk 
lag. Det kan å andra sidan bli fråga om att 
tillämpa de principer som framgår av lagför-
slagets 11 § vid ett insolvensförfarande enligt 
finsk lag också på sådana kontoinnehavares 
rättigheter vilkas rättsliga ställning annars 
bestäms i enlighet med utländsk lag.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om en viktig precisering av lagens till-
lämpningsområde. Enligt momentet ska la-
gens bestämmelser om värdepapper tillämpas 
på värdepapper som avses i värdepappers-
marknadslagens och i tillämpliga delar också 
på andra sådana finansiella instrument som 
avses i 1 kap. 10 § i lagen om investerings-
tjänster. Behovet av den föreslagna lagstift-
ningen sammanhänger med finansiella in-
strument av det nämnda slaget, vilka kan 
vara föremål för omfattande omsättning. I la-
gen nämns i första hand värdepapper och an-
vänds bl.a. benämningen ”värdepapperskon-

to”, eftersom värdepapper i praktiken har en 
central betydelse för tillämpningen av lagen. 
Lagens terminologi stämmer sålunda överens 
också med sådana internationella förebilder 
som Geneva Securities Convention och ut-
kastet till direktiv om värdepapperslagstift-
ning. 

Enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i den föreslagna 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet ska bestämmelserna om vär-
depapper på motsvarande sätt och i tillämpli-
ga delar tillämpas på värdeandelar. Begrep-
pet finansiella instrument som används i la-
gen om investeringstjänster gäller för sin del 
bl.a. finansiella instrument i form av värde-
andelar. Lagens tillämpningsområde kommer 
sålunda att omfatta också värdepapper och 
andra finansiella instrument i form av värde-
andelar. Såsom ovan konstateras kan lagen 
tillämpas i den typiska situationen att värde-
andelar för kunders räkning hålls på ett så-
dant förvaltningskonto som avses i 5 a § i la-
gen om värdeandelskonton. Lagen kan då 
tillämpas på kontoinnehavarens underredo-
visning av sina kunders rättigheter samt på 
rättigheter som är baserade på underredovis-
ningen.  

Begreppet värdepapper som används i vär-
depappersmarknadslagen omfattar också ut-
ländska värdepapper. På motsvarande sätt 
omfattar begreppet finansiella instrument 
som används i lagen om investeringstjänster 
bl.a. utländska finansiella instrument. En an-
nan sådan typisk situation som redan nämnts 
ovan och där den föreslagna lagen ska till-
lämpas är den att en i Finland verksam förva-
rare som har rätt till utländska värdepapper 
som finns på en annan – i allmänhet utländsk 
– förvarares konto, har underredovisning 
över sina egna kunders rätt till värdepapperen 
i fråga. Lagen kan då tillämpas på underre-
dovisningen i fråga och på de rättigheter som 
baserar sig på den, medan lagen i den andra 
staten tillämpas på förvararens rätt i förhål-
lande till den andra, i utlandet verksamma 
förvararen.  

Den föreslagna lagen är endast partiellt till-
lämplig på andra finansiella instrument än 
sådana värdepapper som avses i värdepap-
persmarknadslagen. Begreppet finansiella in-
strument som används i lagen om invester-
ingstjänster är synnerligen omfattande och 
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lagen om värdepapperskonton kan inte till-
lämpas t.ex. på ömsesidigt förpliktande avtal, 
eftersom de inte som sådana är överförbara 
och sålunda inte kan innehas för en annans 
räkning på det sätt som avses i denna lag.  

Också 2 § har betydelse för lagens tillämp-
ningsområde, eftersom paragrafen innehåller 
närmare definitioner av lagens centrala be-
grepp, t.ex. vad som i lagen avses med förva-
ring och förvarare.  

I paragrafens 3 mom. konstateras för tyd-
lighetens skull att särskilda bestämmelser 
gäller för värdeandelskonton som förs inom 
värdeandelssystemet. Bestämmelserna ingår i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet samt i lagen om värdeandels-
konton. Det lagförslag som det nu är fråga 
om tillämpas inte på värdeandelskonton och 
på rättsverkningarna av registreringar på vär-
deandelskonton. I det ovanstående behandlas 
lagens huvudsakliga beröringspunkter med 
bestämmelserna om värdeandelar, dvs. den 
situationen att förvaring i enlighet med denna 
lag sker genom verksamhet i egenskap av in-
nehavare av ett förvaltningskonto i enlighet 
med 5 a § i lagen om värdeandelskonton.  

2 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras de viktigaste begrepp som används i la-
gen. Såsom ovan framgår har en del av be-
greppen relevans också för omfattningen av 
lagens tillämpningsområde.  

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten avses 
med förvaring avtalsbaserad förvaltning av 
värdepapper för kunders räkning. Förvalt-
ningen innebär att värdepapperen innehas av 
förvararen på så sätt att förvararen utåt sett 
har rätt att förfoga över värdepapperen i eget 
namn, trots att förvararen handlar för en 
kunds räkning enligt ett avtal som ingåtts 
med kunden.  

Med förvaltning av värdepapper avses inte 
enbart fysisk förvaltning av värdepapper. 
Begreppet förvaltning måste numera förstås i 
vidsträckt bemärkelse, eftersom det fysiska 
innehavet inte har någon större betydelse. Ef-
tersom på värdeandelar på motsvarande sätt 
ska tillämpas vad som föreskrivs om värde-
papper är förvaltning av värdepapper enligt 
den punkt som det här är fråga om också lik-
tydig med verksamhet som förvaltare av ett 
värdeandelskonto, t.ex. ett förvaltningskonto, 
för någon annans räkning. Av paragrafens 2 

mom. följer vidare att med värdepapper som 
förvaltas av en förvarare jämställs förvara-
rens kontorätt eller motsvarande utländska 
rätt. Förvaringen är då indirekt, vilket inne-
bär att förvararen själv inte innehar värde-
papper eller värdeandelar på ett värdeandels-
konto i sitt namn. I stället har förvararen rätt 
till värdepapper gentemot en annan förvarare.  

Med förvaltning av värdepapper i enlighet 
med lagförslaget jämställs också verksamhet 
i egenskap av en sådan fondandelsförvaltare 
som avses i 9 a kap. i lagen om placerings-
fonder. Däremot är det inte fråga om förva-
ring då exempelvis ett fondbolag som avses i 
lagen om placeringsfonder upprätthåller ett 
fondandelsregister.  

Sådan förvaring som avses i lagen är av-
talsbaserad. I 10 kap. 3 och 5 § i lagen om 
investeringstjänster föreskrivs om avtalets 
form och om förvararens informationsskyl-
dighet i fråga om avtalet. De nämnda be-
stämmelserna ska tillämpas på den viktigaste 
kategorin förvarare enligt denna lag, bl.a. på 
värdepappersföretag och kreditinstitut. Enligt 
de nämnda bestämmelserna i lagen om inve-
steringstjänster ska avtal med icke-
professionella kunder ingås skriftligen eller 
på något jämförbart sätt och icke-
professionella kunder ska bl.a. i god tid på 
förhand ges tillräcklig information om de ris-
ker som är förenade med förvaringen.  

Kännetecknande för sådan förvaring som 
avses i lagen är dessutom att förvaringsob-
jektet i ett avtal ska anges som generiska ob-
jekt, vilket innebär att värdepapper och andra 
finansiella instrument specificeras enligt slag 
och antal. Härmed avses att värdepapperen 
inte i förvaringsavtalet har individualiserats 
på ett sätt som skiljer dem från andra värde-
papper av samma slag. Om däremot föremå-
let för avtalet är ett närmare preciserat värde-
papper, dvs. ett värdepapper som i juridisk-
teknisk bemärkelse definierats så att det skil-
jer sig från andra värdepapper av samma 
slag, t.ex. som ett visst numrerat aktiebrev, 
ska den föreslagna lagen inte tillämpas. I 
stället tillämpas allmänna sakrättsliga regler 
som innebär att kundens rättsliga ställning i 
förhållande till det individualiserade förmö-
genhetsobjektet i allmänhet är starkare än 
kontoinnehavarens ställning enligt lagförsla-
get. Också bankfacktjänster och andra lik-
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nande tjänster faller utanför lagens tillämp-
ningsområde.  

Enligt definitionen innebär förvaringen för-
valtning av värdepapper för kunders räkning. 
Med kunder avses vem som helst som ingår 
förvaringsavtal med en förvarare. Kunderna 
kan vara både s.k. slutinvesterare och andra 
förvarare som agerar för sina egna kunders 
räkning. Kunderna kan också vara inhemska 
eller utländska fysiska eller juridiska perso-
ner. Med tanke på tillämpningen av bestäm-
melserna i lagförslaget saknar det betydelse 
vilken typ av kunder det är fråga om. Med 
tanke på förvararens eventuella förpliktelser 
enligt lagen om investeringstjänster kan det 
däremot ha betydelse om det t.ex. är fråga 
om en professionell eller en icke-
professionell kund. 

Att förvalta värdepapper för egen räkning 
är inte liktydigt med förvaring enligt lagen. 
Lagens bestämmelser gäller allmänt taget 
inte förvararens egna värdepapper, som t.ex. 
i det fall att förvararen blir insolvent kommer 
förvararens borgenärer till godo. Lagförsla-
gets 11 § 1 mom. innehåller en presumtions-
bestämmelse som har betydelse för bedöm-
ningen av om värdepapper som innehas av en 
förvarare anses vara förvararens egna värde-
papper eller värdepapper som innehas för 
kundernas räkning.  

Inte heller en värdepapperscentrals verk-
samhet i enlighet med lagstiftningen om vär-
deandelar i anslutning till värdeandelssyste-
met eller skötsel av uppgifter som kontoför-
valtare inom värdeandelssystemet utgör för-
varing enligt den föreslagna lagen, dvs. för-
valtning av värdepapper för kunders räkning. 
I detta avseende är tillämpningsområdet för 
den föreslagna lagen snävare än t.ex. enligt 
Geneva Securities Convention som då den 
blir bindande för Finland kommer att gälla 
dels förvaring enligt den föreslagna lagen 
och dels också värdeandelssystemet såtillvida 
att en värdepapperscentral anses vara en för-
varare vars uppgifter delvis har anförtrotts 
kontoförvaltare. Det är en annan sak att vär-
depapperscentralen eller ett kontoförande in-
stitut kan bedriva också förvaring enligt den-
na lag t.ex. genom att förvalta ett konto inom 
värdeandelssystemet eller genom att verka 
som förvarare av andra värdepapper än vär-
depapper i form av värdeandelar.  

I momentets 2 punkt definieras vad som i 
lagen avses med förvarare. Eftersom en för-
varares kontoanteckningar har viktiga rätts-
verkningar som kan ha betydelse bl.a. för 
tredje mans rättsliga ställning, ska lagens be-
stämmelser enligt förslaget tillämpas endast 
på värdepapperskonton som upprätthålls av 
förvarare som uttryckligen nämns i lagen. 
Det är viktigt att förvarare som avses i lagen 
står under tillräcklig offentlig insyn. 

Med förvarare avses för det första den som 
bedriver förvaring enligt 2 kap. 1 eller 2 § i 
lagen om investeringstjänster. Det kan vara 
fråga om ett värdepappersföretag som i en-
lighet med lagen om investeringstjänster har 
fått tillstånd att tillhandahålla investerings-
tjänster. Det kan också vara fråga om ett ut-
ländskt värdepappersföretag som i enlighet 
med 4 eller 5 kap. i lagen om investerings-
tjänster har fått tillstånd eller har rätt att till-
handahålla investeringstjänster i Finland. På 
motsvarande sätt kan det vara fråga om ett 
finländskt eller utländskt kreditinstitut eller 
om ett finländskt eller utländskt fondbolag 
till den del som kreditinstitutet eller bolaget 
har rätt att bedriva förvaringsverksamhet. Ef-
tersom lagen i enlighet med 1 § 1 mom. ska 
tillämpas endast på värdepapperskonton som 
förs på grund av förvaringsverksamhet som 
bedrivs i Finland, begränsas tillämpningen av 
lagen i praktiken till utländska aktörer som 
bedriver verksamhet med inriktning på Fin-
land via en filial som etablerats här.  

Som förvarare ska enligt förslaget betraktas 
också en värdepapperscentral då den bedriver 
förvaring som avses i momentets 1 punkt i 
enlighet med 2 kap. 16 § 2 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. Såsom ovan redan konstaterats anses 
värdepapperscentralens uppgifter i anslutning 
till upprätthållande av värdeandelssystemet 
inte som verksamhet av det slag som avses i 
denna lag. 

Som förvarare ska enligt förslaget dessut-
om betraktas den som är innehavare av ett 
förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om 
värdeandelskonton. Sådana för tillämpningen 
av den föreslagna lagen viktiga förvaltare av 
förvaltningskonton är ovan nämnda inhems-
ka och utländska värdepappersföretag samt 
kreditinstitut, men som förvaltare av förvalt-
ningskonton kan verka också andra aktörer 
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som nämns i lagen, såsom framgår av 5 a § i 
lagen om värdeandelskonton samt av 6 kap. 
4 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet.  

Såsom ovan framgår innebär också förvalt-
ning av fondandelar enligt 9 a kap. i lagen 
om placeringsfonder vanligen förvaring i den 
bemärkelse som avses i lagförslaget. Sålunda 
är ett inhemskt eller utländskt värdepappers-
företag, kreditinstitut eller fondbolag och li-
kaså en värdepapperscentral en sådan förva-
rare som avses i lagförslaget också när det 
förvaltar sina kunders fondandelar i enlighet 
med 2 kap. 1 eller 2 § i lagen om invester-
ingstjänster, enligt 16 § 2 mom. i lagen om 
värdeandelssystem och clearingverksamhet 
samt enligt 57 b § i lagen om placeringsfon-
der. Å andra sidan ska som förvarare enligt 
den punkt som det nu är fråga om inte be-
traktas t.ex. förvaringsinstitut enligt lagen om 
placeringsfonder, eftersom dessa regleras en-
ligt särskilda bestämmelser i lagen om pla-
ceringsfonder.  

I momentets 3 punkt definieras begreppet 
värdepapperskonto. Det är fråga om ett konto 
som förs av en förvarare och varav framgår 
vem som är kontoinnehavare, vilka värde-
papper som förvaras för kontoinnehavarens 
räkning samt vilka rättigheter och begräns-
ningar som gäller kontoinnehavarens rätt. 
Definitionen är närmast informativ eftersom 
det föreskrivs närmare om saken i lagförsla-
gets 2 kap., i synnerhet i kapitlets 3 §.  

I momentets 4 punkt konstateras att med 
kontorätt avses kontoinnehavarens rätt till 
värdepapper. Benämningen kontorätt an-
vänds för att beskriva kontoinnehavarens 
kontoförda rättsliga ställning som en helhet. 
Nedan, i synnerhet i 4 §, föreskrivs närmare 
om kontorättens innehåll, dvs. om kontoin-
nehavarens egentliga rättigheter. Såsom 
framgår därav har innehavaren av ett värde-
papperskonto en i rättsligt hänseende något 
avvikande ställning jämfört med den som har 
värdepapper i sin besittning eller en värdean-
del på ett värdeandelskonto i sitt namn, trots 
att dessa former av värdepapperstillgångar i 
allmänhet kan jämställas med varandra i fi-
nansiell bemärkelse. Frågan behandlas när-
mare i motiveringen till 4 §. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att vid till-
lämpningen av lagen ska med värdepapper 

som förvaltas av en förvarare jämställas för-
vararens kontorätt som avser värdepapper 
hos en annan förvarare eller motsvarande rätt 
enligt ett tredjelands lagstiftning. Bestäm-
melsen har en viktig betydelse eftersom den 
utsträcker lagens tillämpningsområde också 
till s.k. indirekt förvaring, dvs. till den situa-
tionen att förvararen inte innehar värdepap-
per eller värdeandelar utan har rätt som avser 
värdepapper gentemot en annan förvarare el-
ler motsvarande utländsk aktör. I fråga om 
sådan flerstegsförvaltning av värdepapper, 
som är vanlig i internationella sammanhang, 
kan kedjan av förvarare bestå av flera förva-
rare, tills den slutar t.ex. hos en utländsk vär-
depapperscentral som förvarar fysiska värde-
papper eller som i likhet med Finlands vär-
depapperscentral för register över helt dema-
terialiserade värdepapper.  
 
 
2 kap. Värdepapperskonton och an-

teckningar som ska göras på 
dem 

3 §. Värdepapperskonto. Paragrafens 
1 mom. innehåller allmänna bestämmelser 
om värdepapperskonton. Enligt momentet 
ska en förvarare föra kundspecifika värde-
papperskonton över värdepapper som den 
förvarar. Utgångspunkten är sålunda den att 
förvararen ska föra ett separat värdepappers-
konto för var och en av sina kunder. Begrep-
pet kundspecifik ska å andra sidan förstås i 
vidsträckt bemärkelse, dvs. så att som konto-
innehavare i vissa situationer ska antecknas 
flera personer tillsammans, vilket innebär att 
de har gemensam kontorätt på det sätt som 
avses i 1 § 2 mom. i lagen om vissa sam-
äganderättsförhållanden. En sådan situation 
kan uppkomma på grund av ett avtal och 
också t.ex. till följd av ett arvsskifte.  

Ingenting hindrar att förvararen öppnar fle-
ra värdepapperskonton för samma kontoin-
nehavare. Exempelvis för en kontoinnehava-
re som själv är förvarare är det i allmänhet 
nödvändigt att ha separata konton dels för 
kundernas värdepapper och dels för sina egna 
värdepapper. Det kan också vara nödvändigt 
att t.ex. hålla värdepapper som förvaltas för 
kunder åtskilda på grund av de krav som 
skattelagstiftningen i kundernas hemland 
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ställer. En kontoinnehavare kan också annars 
ha behov av att avtala med förvararen om 
öppnande av flera värdepapperskonton i sitt 
namn. 

Enligt momentet ska värdepapperskonton 
föras på ett tillförlitligt sätt. Den närmare in-
nebörden av detta krav kommer att preciseras 
i praktiken och eventuellt i Finansinspektio-
nens föreskrifter om tekniska förfaranden, 
som det föreskrivs om i 9 §. Det är också 
skäl att understryka vikten av att den nog-
granna tidpunkten för alla anteckningar som 
anger rättigheter måste kunna utredas på ett 
tillförlitligt sätt. Detta är viktigt med tanke på 
de rättsverkningar som är förenade med kon-
toanteckningar. Bland annat frågor som gäll-
er företrädesrätt enligt lagförslagets 7 § ska i 
regel avgöras enligt vilken rätt som tidigare 
antecknats på kontot. Kontona förs i prakti-
ken med hjälp av automatisk databehandling. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs vilka an-
teckningar som ska göras på värdepappers-
konton. Momentet gäller endast de minimi-
krav som ställs på värdepapperskonton. Ing-
enting hindrar att också andra uppgifter an-
tecknas på konton, t.ex. på kontoinnehava-
rens begäran eller av andra orsaker, om detta 
anses vara ändamålsenligt.  

Enligt momentets 1 punkt ska på ett värde-
papperskonto för det första antecknas identi-
fieringsuppgifter om kontoinnehavaren. En 
fysisk eller juridisk person ska individualise-
ras t.ex. med hjälp av personbeteckning eller 
organisationsnummer så att det inte är oklart 
vem som avses. Detsamma gäller andra rätts-
innehavare, exempelvis innehavare av 
panträtt.  

Utöver de uppgifter som behövs för indivi-
dualiseringen måste förvararen naturligtvis 
ha kontaktuppgifter om kontoinnehavarna 
och andra rättsinnehavare, bl.a. adress och e-
postadress, telefonnummer och bankförbin-
delser, för att kunna uppfylla sina förpliktel-
ser enligt lag och avtal. Kontaktuppgifterna 
behöver dock inte antecknas på värdepap-
perskontot. 

Enligt momentets 2 punkt ska på ett värde-
papperskonto antecknas värdepappersslagen 
och antalen värdepapper som förvaras för 
kontoinnehavarens räkning. På så vis anges 
föremålet för förvaringen, dvs. vad kontoin-
nehavarens rätt omfattar. Såsom framgår av 

2 § 2 mom. är det inte nödvändigtvis fråga 
om fysiska värdepapper som innehas av för-
vararen själv eller ens om värdeandelar på ett 
konto i förvararens namn, utan förvaringen 
kan vara – och är ofta också i gränsöverskri-
dande situationer – på det sättet indirekt att 
förvararen gentemot en annan förvarare har 
rätt till värdepapper eller motsvarande rätt 
enligt lagen i något annat land.  

Enligt momentets 3 punkt ska på ett värde-
papperskonto antecknas också rättigheter och 
begränsningar som enligt 6 § avser kontoin-
nehavarens rätt, exempelvis panträtt, utmät-
ning eller insolvensförfarande som inletts 
mot kontoinnehavaren. I 6 § föreskrivs när-
mare om detta. 

Enligt paragrafens 3 mom. är utgångspunk-
ten den att kontoanteckningar görs på upp-
drag av kontoinnehavaren. Att anteckna ett 
värdepapper på ett värdepapperskonto base-
ras på ett avtal mellan förvararen och en 
kund som är kontoinnehavare. Utgångspunk-
ten är också den att senare kontoanteckningar 
ska göras på kontoinnehavarens uppdrag ef-
tersom det är fråga om kontoinnehavarens 
tillgångar som denne har rätt att förfoga över. 
Anteckningar som görs på uppdrag av konto-
innehavaren kan gälla t.ex. att värdepapper 
avförs från kontot (kontot debiteras) på grund 
av ett säljuppdrag eller att panträtt som kon-
toinnehavaren upplåtit enligt 6 § antecknas 
på kontot. Kontoinnehavarens behörighet att 
ge uppdrag och likaså frågor som gäller be-
myndigande och annan representation följer 
allmänna förmögenhetsrättsliga regler.  

Anteckningar kan göras också på uppdrag 
av en person som enligt någon annan lag har 
rätt att förfoga över egendomen i fråga. Det 
kan vara fråga om situationer av många olika 
slag. Panthavaren kan t.ex. ha rätt att förfoga 
över pantobjektet antingen enligt de allmän-
na bestämmelserna efter att en fordran inte 
blivit betald eller också med stöd av special-
bestämmelserna i lagen om finansiella säker-
heter. Enligt utsökningsbalken har utmät-
ningsmannen rätt att realisera utmätt egen-
dom och konkursboet har enligt konkursla-
gen rätt att realisera egendom som hör till 
konkursboet. Kontoinnehavaren kan ersättas 
av en eller flera fysiska eller juridiska perso-
ner t.ex. till följd av att kontoinnehavaren av-
lidit eller till följd av bolagsrättslig fusion el-
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ler delning. Då anteckningar görs av någon 
annan orsak än enligt kontoinnehavarens 
uppdrag innebär tillförlitlighetskravet att för-
vararen innan anteckningen görs ska kräva 
tillräcklig utredning om vederbörandes rätt 
att förfoga över tillgångarna i fråga.  

Nedan i kapitlet föreskrivs dessutom om 
anteckningar i vissa fall. I lagens 6 § 1 mom. 
föreskrivs att utmätning och säkringsåtgärder 
som avser kontorätt ska antecknas på anmä-
lan av en behörig myndighet, medan konkurs 
ska antecknas på anmälan av konkursboet. 
Vidare föreskrivs att inledande och upphö-
rande av saneringsförfarande ska antecknas 
på anmälan av utredaren. Dessutom före-
skrivs i 8 § om förvararens rätt och skyldig-
het att under vissa förutsättningar korrigera 
felaktiga kontoanteckningar.  

Anteckningar ska göras utan obefogat 
dröjsmål. En anteckning ska med andra ord 
göras omedelbart efter att grunden för den 
har uppkommit och begäran om anteckning 
har framförts samt efter att det vid behov har 
lagts fram utredning som gör det möjligt att 
kontrollera anteckningens tillförlitlighet. Or-
saken till ett befogat dröjsmål kan vara t.ex. 
en begäran om tilläggsutredning. Det är å 
andra sidan skäl att observera att ett värde-
papper enligt 10 § 1 mom. ska vara i förvara-
rens besittning innan det antecknas på värde-
papperskontot.  

4 §. Kontorätt. I denna paragraf föreskrivs 
om innehållet i kontoinnehavarens rätt. Trots 
att man i allmänhet talar om att äga värde-
papper kan en investerares rättsliga ställning 
i viss mån variera beroende av om investera-
ren har ett fysiskt värdepapper i sin besitt-
ning, har en värdeandel på sitt värdeandels-
konto eller har en sådan rätt till ett värdepap-
per som avses i lagförslaget. Den finansiella 
betydelsen av dessa olika former av innehav 
är vanligen densamma. Skillnaden ligger 
närmast i det sätt på vilket rättigheterna för-
verkligas i tekniskt hänseende och vilken 
rättsinnehavarens ställning är i vissa insol-
vensrelaterade undantagssituationer.  

I lagförslaget används benämningen konto-
rätt om en kontoinnehavarens rätt till värde-
papper. Det är i rättslig bemärkelse fråga om 
en rättslig ställning som i viss mån avviker 
från den traditionella äganderätten eller en 
direkt därmed jämförbar rättslig ställning. 

Kontorätten gäller inte ett individualiserat fö-
remål eller motsvarande objekt och den kan 
inte heller förverkligas gentemot någon an-
nan än kontoinnehavarens egen förvarare. Ef-
tersom föremålet för kontorätten har indivi-
dualiserats endast generiskt, dvs. endast i 
fråga om de förvarade värdepapperens slag 
och antal, har innehavaren av kontorätten 
inte en lika stark rättslig ställning som inne-
havaren av äganderätten i en situation då för-
vararen blivit insolvent, trots att den som har 
rätt till kontot skyddas på det sätt som före-
skrivs i lagförslagets 11 §.  

Lagens definition av kontoinnehavarens 
rättsliga ställning och benämningen kontorätt 
hindrar inte att man i dagligt tal talar om 
”värdepapper”. Ett sådant språkbruk är i all-
mänhet inte till hinder heller då man ingår 
avtal eller vidtar andra rättshandlingar som 
gäller en kontoinnehavarens rätt, förutsatt att 
objektet för rättshandlingen annars har indi-
vidualiserats på ett sådant sätt att det inte kan 
uppkomma oklarhet om detta. Också flera 
andra lagbestämmelser om värdepapper kan 
som sådana tillämpas på kontoinnehavarens 
rättsliga ställning enligt denna lag. 

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten har en 
kontoinnehavare rätt att få prestationer som 
motsvarar de värdepapper som är antecknade 
på kontot och att utöva andra värdepappers-
baserade rättigheter. Dessa rättigheters när-
mare innehåll beror på värdepapperen i fråga 
och på lagstiftningen om saken samt på de 
villkor som gäller för värdepapperen. Exem-
pelvis rättigheter som är baserade på aktier i 
ett aktiebolag eller i ett motsvarande ut-
ländskt bolag och på andra bolagsrättsliga 
värdepapper bestäms bl.a. på grund av den 
tillämpliga bolagslagen samt bolagsordning-
en eller motsvarande. När det är fråga om 
skuldinstrument har i allmänhet villkoren för 
skulden en central betydelse. 

Punkten gäller ekonomiska rättigheter, så-
som rätt till utdelningar, amorteringar och 
andra betalningar samt olika teckningsrätter 
och likaså eventuella förvaltningsbefogenhe-
ter, t.ex. rätten att delta i emittentbolagets be-
slutsfattande och rättigheter som stöder detta. 
Utgångspunkten är den att kontoinnehavaren 
har samma rättigheter som vem som helst 
som innehar motsvarande värdepapper, i frå-
ga om aktier t.ex. alla rättigheter som till-
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kommer aktieägare. Den omständigheten att 
rättigheterna förverkligas genom en förvarare 
kan naturligtvis ha betydelse för utövandet av 
rättigheterna. I ett avtal mellan förvararen 
och kontoinnehavaren kan också föreskrivas 
närmare om utövandet av rättigheterna. Des-
sa frågor behandlas nedan i samband med pa-
ragrafens 2 mom. och dess motivering.  

I momentets 2 punkt föreskrivs om en kon-
toinnehavares rätt att förfoga över sin rätt i 
samband med omsättning och säkringsåtgär-
der. En kontoinnehavare kan för det första 
förfoga över sin rätt genom transaktioner, 
vilket i praktiken i allmänhet innebär att kon-
toinnehavaren ger förvararen ett säljuppdrag 
som leder till att värdepapper avförs från 
kontoinnehavarens konto (kontodebitering). 
Det är då inte i egentlig mening fråga om 
överlåtelse av kontorätt utan om en avyttring 
som leder till att kontoinnehavarens (sälja-
rens) kontorätt upphör. Å andra sidan kan 
man enkelt uttrycka saken så att transaktio-
nen i dess helhet vanligen leder till att värde-
papperet i fråga antecknas på en annan kon-
toinnehavares (köpares) värdepapperskonto 
(kontokreditering), vilket innebär att en ny 
kontorätt uppkommer. Köparens kontorätt 
kan avse antingen samma förvarare eller en 
annan förvarare än säljarens upphörda konto-
rätt.  

När det gäller inrättande av begränsade rät-
tigheter är det i praktiken av största vikt att 
panträtt kan upplåtas. I 6 § föreskrivs närma-
re om anteckning av panträtt samt andra rät-
tigheter och begränsningar som gäller konto-
rätt.  

Enligt momentets 3 punkt har en kontoin-
nehavare också rätt att byta förvarare, dvs. att 
få värdepapper överflyttade till ett konto som 
upprätthålls av en annan förvarare. Om rät-
tigheter eller begränsningar i fråga om konto-
innehavarens rätt har antecknats på kontot 
måste rättsinnehavarnas samtycke utverkas 
före bytet av förvarare. (se 6 § 3 mom. och 
dess motivering).  

Kontoinnehavaren har å andra sidan rätt att 
få värdepapper som antecknats på kontot i 
sin besittning. Om det är fråga om t.ex. en 
värdeandel på ett förvaltningskonto i förvara-
rens namn, har kontoinnehavaren rätt att få 
värdeandelen överförd till ett värdeandels-
konto i sitt eget namn. Samtidigt avförs vär-

depappret från det värdepapperskonto som 
upprätthålls av förvararen och kontoinneha-
varens rättsliga ställning bedöms inte längre i 
enlighet med den föreslagna lagen. När det är 
fråga om internationella förvaringskedjor är 
det vanligen inte möjligt att på detta sätt få 
värdepapper i sin egen besittning, eftersom 
förvararen inte har fysiska värdepapper eller 
värdeandelar utan i stället sådan rätt som av-
ses i 2 § 2 mom. Detta innebär att kontoinne-
havaren i allmänhet i praktiken endast har 
möjlighet att byta förvarare. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förva-
rarens skyldighet att se till att kontoinnehava-
rens rättigheter enligt 1 mom. förverkligas. I 
detta syfte ska förvararen vidta alla åtgärder 
inom ramen för sina rimliga påverkningsmöj-
ligheter. Av värdepappersförvaringens natur 
följer att de rättigheter som kontoinnehava-
ren har enligt 1 mom. inte är absoluta, utan 
deras förverkligande kan bero på omständig-
heter som förvararen inte kan påverka. Vär-
depappersbaserade betalningar och förverkli-
gandet av andra värdepappersrelaterade rät-
tigheter kan vara beroende av emittentens 
verksamhet samt, om förvaringen är indirekt, 
på åtgärder som vidtas av andra förvarare i 
kedjan. Begränsningar kan bero också på 
lagstiftningen. Då exempelvis aktier i ett fin-
ländskt aktiebolag som överförts till värde-
andelssystemet har förvaltarregistrerats, kan 
på basis av dem i allmänhet utövas bara ak-
tieägarens s.k. ekonomiska rättigheter. Lika-
så kan t.ex. kontoinnehavarens möjlighet att 
få värdepapper i sin egen besittning begrän-
sas dels av avtalsbestämmelser och dels ock-
så av bl.a. tillämplig lagstiftning (t.ex. en an-
nan stats lag enligt vilken värdepapper alltid 
är dematerialiserade) och likaså av clearing-
systemens regler och andra liknande omstän-
digheter.  

Förvararens skyldighet att agera i olika si-
tuationer kan inte detaljregleras i lagstift-
ningen utan det är skäl att i varje enskilt fall, 
med beaktande av relevanta omständigheter, 
bedöma vilka åtgärder som kan vidtas inom 
ramen för förvararens rimliga påverknings-
möjligheter. Vid bedömningen av förvara-
rens skyldighet att vidta åtgärder är det i sista 
hand avgörande vad som avtalats om saken 
mellan förvararen och kontoinnehavaren. 
Detta konstateras uttryckligen i momentet. 
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Förvararen och kontoinnehavaren kan – och i 
allmänhet också bör – närmare avtala om 
vilka åtgärder förvararen är skyldig att vidta i 
syfte att förverkliga de rättigheter som avses 
i 1 mom. Förvararen och kontoinnehavaren 
kan också avtala att förvararen inte är skyldig 
att vidta vissa åtgärder eller förverkliga vissa 
rättigheter, exempelvis aktieägarens skyldig-
het att delta i bolagsstämmor, eller andra ak-
tieägares s.k. förfoganderättigheter i bolaget. 
Vidare kan det avtalas att vissa rättigheter 
inte förmedlas till kontoinnehavaren utan i 
stället ersätts i pengar, t.ex. så att kontoinne-
havaren får en penningprestation i stället för 
teckningsrätter. I synnerhet i fråga om ut-
ländska värdepapper förenas förvaringsavtal 
ofta med särskilda villkor för utövandet av 
bolagsrättsliga rättigheter, eftersom dessa 
kan vara förenade med så betydande kostna-
der att det inte lönar sig för kontoinnehava-
ren att aktivt utöva alla sina rättigheter.  

I momentet föreskrivs vidare uttryckligen 
att penningprestationer måste betalas och öv-
riga åtgärder för att rättigheter ska kunna ut-
övas måste vidtas utan obefogat dröjsmål. 
Parterna kan avtala närmare också om detta. 

I paragrafens 3 mom. hänvisas till 11 § som 
gäller kontoinnehavarens rättigheter vid för-
vararens konkurs och i samband med annat 
insolvensförfarande. Av den sistnämnda pa-
ragrafen framgår att trots att kontoinnehava-
ren åtnjuter ett visst skydd i samband med in-
solvensförfarande mot förvararen och sålun-
da har en bättre ställning än borgenärer i all-
mänhet, kan förvararens rättsliga ställning 
inte i alla avseenden jämföras med den rätts-
liga ställning som innehavaren av den egent-
liga äganderätten har. Dels 4 § och dels ock-
så 11 § har sålunda en central betydelse för 
helhetsbedömningen av kontoinnehavarens 
rättsliga ställning.  

5 §. Utövande av rättigheter. I paragrafens 
1 mom. föreslås för tydlighetens skull en sär-
skild bestämmelse enligt vilken kontoinne-
havarens rättigheter enligt 4 § 1 mom. kan 
utövas endast via förvararen. Om förvaringen 
är indirekt, dvs. då förvararen har kontorätt 
eller motsvarande rätt gentemot en annan 
förvarare, gäller kontoinnehavarens rätt en-
dast gentemot dennes egen förvarare. Fler-
stegsförvaltning av värdepapper innebär att 
varje förvarare i kedjan står i avtalsförhållan-

de endast till sina egna kontoinnehavare och 
förvaltar dessas rättigheter. Om en kontoin-
nehavare – eller t.ex. dennes borgenärer – 
skulle ha möjlighet att rikta anspråk mot för-
varare längre fram i kedjan skulle detta leda 
till betydande oklarheter i rättsligt hänseende.  

Det sätt på vilket kontoinnehavarens rätts-
liga ställning definieras i lagförslaget inver-
kar indirekt också på kontoinnehavarens bor-
genärers ställning. Det som kan utmätas hos 
kontoinnehavaren och som hör till dennes 
konkursbo är uttryckligen kontoinnehavarens 
rättsliga ställning, dvs. dennes kontorätt. 
Däremot kan utmätning för kontoinnehava-
rens skuld inte på ett eller annat sätt riktas 
t.ex. mot värdepapper som förvararen förval-
tar för sina kontoinnehavares räkning eller 
mot värdeandelar på ett förvaltningskonto i 
förvararens namn. De nämnda värdepapperen 
eller värdeandelarna hör inte heller till konto-
innehavarens konkursbo. Om förvaringen är 
indirekt kan utmätning av kontoinnehavarens 
tillgångar eller annan verkställighet som rör 
dennes tillgångar inte heller riktas mot förva-
rarens kontorättigheter eller motsvarande rät-
tigheter och den vägen utsträckas till andra 
förvarare i förvaringskedjan. För denna med 
tanke på flerstegs förvaltningssystemen cen-
trala princip används den internationella be-
nämningen prohibition of upper-tier atta-
chement. På motsvarande sätt avser rättighe-
ter som upplåts av kontoinnehavaren, t.ex. 
panträtt, uttryckligen dennes kontorätt och 
inte t.ex. värdepapper som förvararen förval-
tar för sina kontoinnehavares räkning. 

I paragrafens 2 mom. konstateras att sär-
skilda bestämmelser gäller i fråga om konto-
innehavarens rättigheter gentemot värdepap-
persemittenter. Lagförslaget innehåller över 
huvud taget inga bestämmelser om vem som 
ska utöva värdepappersbaserade rättigheter 
gentemot emittenter och hur rättigheterna ska 
utövas. Bestämmelser om saken finns i andra 
lagar, t.ex. i aktiebolagslagen, lagen om 
skuldebrev och – i fråga om utländska värde-
papper – i utländsk lagstiftning. När det är 
fråga om värdepapper utövas rättigheterna 
gentemot emittenten i allmänhet av den för-
varare som är närmast emittenten, dvs. av 
den som i sin besittning har t.ex. fysiska vär-
depapper som berättigar till utövande av rät-
tigheter eller av den som enligt en anteckning 
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i aktieägarförteckningen sköter förvaltarregi-
streringen. Av särskilda bestämmelser kan 
emellertid följa att kontoinnehavaren har rät-
tigheter som denne själv i eget namn utövar 
gentemot emittenten. Som exempel kan 
nämnas aktiebolagslagens bestämmelser om 
de möjligheter som ägaren till förvaltarregi-
strerade aktier har att delta i bolagsstämman. 
Förvaringen av värdepapper är emellertid så-
dan till sin karaktär att också utövande av så-
dana rättigheter som direkt hänför sig till 
emittenten kan ske endast med medverkan av 
aktörerna i förvaringskedjan.  

6 §. Rättigheter och begränsningar i konto-
rätten. I paragrafens 1 mom. föreskrivs när-
mare om anteckning av sådana rättigheter 
och begränsningar på värdepapperskonton 
som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten.  

På ett konto ska antecknas panträtt som av-
ser kontorätten. Pantsättning av kontorätt 
fullbordas genom att panträtten antecknas på 
värdepapperskontot. Pantsättningen blir då i 
enlighet med 7 § skyddad bl.a. mot kontoin-
nehavarens konkurs och mot utmätning av 
kontorätt som antecknats på kontot senare. 
Ett undantag i fråga om anteckning av 
panträtt utgör företagsinteckning som är i 
kraft på annat sätt såsom föreskrivs i före-
tagsinteckningslagen (634/1984).  

Panträtt som antecknats på kontot kan gälla 
endast ett visst eller vissa på kontot anteck-
nade värdepapper. Å andra sidan finns det 
inte heller något hinder för att en pantsätt-
ning gäller ett helt värdepapperskonto och 
därmed alla värdepapper som antecknats på 
det. Pantsättningens omfattning är beroende 
av hur föremålet för pantsättningen har defi-
nierats i pantsättningsavtalet och hur panträt-
ten har antecknats på kontot. Flera panträtter 
kan gälla samma objekt och dessas inbördes 
företrädesrätt bestäms då i enlighet med 7 §.  

På ett värdepapperskonto kan utöver 
panträtt antecknas andra avtalsbaserade rät-
tigheter som avser kontorätt. Om förvararen 
och kontoinnehavaren har avtalat om be-
gränsningar i kontoinnehavarens rättsliga 
ställning enligt 4 § kan också dessa begräns-
ningar antecknas på värdepapperskontot. 
Detta kan ha betydelse för bedömningen av 
begränsningens effekt gentemot tredje man.  

Utmätningar och säkringsåtgärder som av-
ser kontorätt ska antecknas på anmälan av en 

behörig myndighet. När det är fråga om kon-
torätt som tillhör ett konkursbo ska konkur-
sen antecknas på anmälan av konkursboet. På 
motsvarande sätt ska inledande och upphö-
rande av saneringsförfarande antecknas på 
anmälan av utredaren. Hos myndigheten, 
konkursboet eller utredaren tas naturligtvis 
inte ut avgifter för anteckningar som förvara-
ren enligt lagen ska göra på anmälan av dem.  

Panträtt, utmätning och andra därmed jäm-
förbara rättigheter eller begränsningar ska 
antecknas med tillräcklig noggrannhet. Här-
med avses att exempelvis en anteckning av 
panträtt med tillräcklig noggrannhet ska ange 
dels föremålet för panträtten och dels den 
skuld för vilken panten utgör säkerhet. Detta 
ska göras på ett sådant sätt att det bl.a. fram-
går vem som har rätt att i enlighet med 2 
mom. ta emot prestationer som är baserade 
på värdepapperen. Motsvarande förfarande 
gäller t.ex. i fråga om utmätning. I en konto-
anteckning kan i praktiken hänvisas t.ex. till 
ett pantsättningsavtal, ett utmätningsbeslut 
eller till något annan handling som närmare 
anger rättens innehåll.  

I paragrafens 2 mom. konstateras för tyd-
lighetens skull att om på ett värdepappers-
konto har antecknats rättigheter eller be-
gränsningar som avser kontorätt, ska värde-
pappersbaserade prestationer riktas till den 
som enligt uppgifter som framgår av kontot 
har rätt till prestationen. Motsvarande regel 
gäller i tillämpliga delar utövande av andra 
värdepappersbaserade rättigheter. I vilken 
mån värdepappersbaserade rättigheter till-
kommer någon annan rättsinnehavare i stället 
för kontoinnehavaren kan bero t.ex. på ett av-
tal mellan kontoinnehavaren och panthavaren 
samt på den tillämpliga lagstiftningen. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om sådana 
anteckningars varaktighet som gäller rättig-
heter eller begränsningar. Anteckningar som 
anger rättigheter eller begränsningar kan 
strykas om den behöriga rättsinnehavaren, 
t.ex. panthavaren, ger sitt samtycke. 

Om värdepapper avförs från ett konto, dvs. 
om kontot debiteras, innebär detta att konto-
rättigheterna upphör, och att också rättighe-
terna och begränsningar i fråga om kontorät-
tigheterna därmed upphör och förlorar sin be-
tydelse. Av denna anledning måste rättsinne-
havarens samtycke inhämtas också för kon-
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todebitering om denna sker på ett sätt som 
kränker rättigheter eller begränsningar som 
antecknats på kontot. Om t.ex. panträtt gäller 
ett visst antal kontoförda värdepapper av vis-
sa slag, kan endast en andel som överstiger 
antalet i fråga överföras från kontot utan 
panthavarens samtycke. Detsamma gäller 
t.ex. den situationen att en del av de värde-
papper som antecknats på kontot antecknas 
ha blivit utmätta.  

Också då förvararen byts – oberoende av 
hur detta formellt och tekniskt genomförs – 
är det i sak fråga om att avförä värdepapper 
från ett konto som upprätthålls av en förvara-
re och anteckna dem på ett konto som upp-
rätthålls av en annan förvarare, eller om ett 
förfarande som kan jämställas med detta åt-
minstone i rättsligt hänseende. Av allmänna 
regler följer att överföring av ett konto på ett 
sådant sätt att förvararens åtaganden överförs 
på en annan förvarare inte kan ske utan kon-
toinnehavarens och andra på kontot anteck-
nade rättsinnehavares samtycke. Byte av för-
varare kan inte heller jämställas med sådan 
överföring av ett värdeandelskonto som av-
ses i 16 b § i lagen om värdeandelskonton.  

Allmänt taget är avsikten att momentets 
bestämmelser ska vara subsidiära i förhållan-
de till 8 §, där det förskrivs om korrigering 
av kontoanteckningar. Avsikten är inte att 
rättsinnehavaren ska kunna förhindra att en 
felaktig anteckning korrigeras, om det inte i 
enlighet med 8 § är motiverat att skydda 
rättsinnehavarens förtroende för anteckning-
en.  

7 §. Företrädesrätt för rättigheter som av-
ser kontorätten. Enligt förslaget har sådana 
anteckningar på ett värdepapperskonto som 
anger rättigheter – och inte t.ex. underrättel-
ser till förvararen om överföringar och andra 
motsvarande underrättelser, dvs. denuntiation 
– en central betydelse för bedömningen av 
vilken bindande verkan rättigheterna av det 
slag som avses i 6 § har i tredjepartsrelatio-
ner. Förvararens kontoanteckningar kan i det-
ta avseende jämställas med sådana registre-
ringar av rättigheter på värdeandelskonton 
som görs i värdeandelssystemet.  

I paragrafen föreslås i överensstämmelse 
med denna princip bestämmelser om företrä-
desordningen mellan olika rättigheter. Enligt 
huvudregeln i den föreslagna paragrafens 

1 mom. har rättigheter som antecknats på ett 
värdepapperskonto enligt 6 § företrädesrätt 
framför rättigheter som inte antecknats. När 
det gäller antecknade rättigheter som står i 
konflikt sinsemellan bestäms företrädesrätten 
på basis av anteckningstidpunkten, dvs. så att 
en tidigare antecknad rättighet har företrädes-
rätt framför en senare antecknad. Bl.a. av 
denna anledning är det viktigt att de exakta 
anteckningstidpunkterna kan utredas på ett 
tillförlitligt sätt, så som förutsätts i 3 § 
1 mom. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om undan-
tag i detta avseende, dvs. om den situationen 
att en rättsinnehavare vid anteckningen av en 
rättighet på ett konto kände eller borde ha 
känt till en annan, konkurrerande rättighet. 
Den förste rättsinnehavarens rätt åsidosätts 
då trots att den enligt huvudregeln 1 mom. 
skulle få företrädesrätt i det fall att den kon-
kurrerande rätten uppkommit tidigare. Ex-
empelvis en panträtt kan få företrädesrätt 
framför en annan, senare avtalad panträtt 
trots att den senare panträtten har antecknats 
på värdepapperskontot som den första, ifall 
innehavaren av den senare avtalade rätten 
inte då dennes rätt antecknades på kontot var 
i motiverad god tro i fråga om existensen av 
den tidigare avtalade panträtten.  

Paragrafens bestämmelser ska tillämpas vid 
kollisioner mellan rättigheter som avses i 6 §, 
dvs. då rättigheter som hänför sig till samma 
kontorätt står i konflikt sinsemellan på så sätt 
att de inte kan förverkligas samtidigt. Då den 
egentliga omsättningen av värdepapper i si-
tuationer som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde vanligen sker genom debitering 
och kreditering av olika värdepapperskonton, 
uppkommer i samband därmed däremot i 
praktiken inte situationer där rättigheter som 
hänför sig till samma objekt står i konflikt 
sinsemellan. Av motsvarande anledning fö-
rekommer det i situationer som hör till lagens 
tillämpningsområde i praktiken inte frågor 
som gäller åtkomstskydd i begreppets tradi-
tionella bemärkelse. Då omsättningen sker 
genom debitering och kreditering av olika 
konton kommer omsättningsobjektet inte att 
vara i det avseende identiskt att den s.k. rätta 
ägaren kan framställa krav mot en senare 
förvärvare av samma objekt. 
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8 §. Korrigering av anteckningar samt 
skydd för rättigheter som framgår av konton. 
I denna paragraf föreskrivs om förvararens 
rätt och skyldighet att korrigera felaktiga 
kontoanteckningar. Informationen på ett kon-
to kan bli felaktig av olika orsaker, t.ex. på 
grund av räkne- eller skrivfel eller tekniska 
fel i datasystem. Det kan också vara fråga om 
s.k. sakfel som beror på felaktig eller bristfäl-
lig utredning om grunden för en anteckning 
eller på felaktig lagtillämpning. Med felakti-
ga anteckningar avses i paragrafen både an-
teckningar som innehåller felaktig informa-
tion och anteckningar som är bristfälliga. 

Alla fel ska i princip rättas utan obefogat 
dröjsmål. Behovet att rätta fel i situationer 
som hör till lagförslagets tillämpningsområde 
understryks av den omständigheten att rätt 
till skadestånd enligt 14 § uppkommer endast 
på grund av vållande och skyddar inte den 
skadelidande lika effektivt som t.ex. ersätt-
ningssystemet enligt lagstiftningen om vär-
deandelar.  

Den enda begränsningen när det gäller kor-
rigering av fel är enligt förslaget att om kor-
rigeringen av ett fel leder till att en kontoin-
nehavares eller en annan rättsinnehavares 
ställning enligt kontot försvagas, kan felet 
dock åberopas mot denne och anteckningen 
korrigeras endast i det fall att rättsinnehava-
ren kände eller borde ha känt till felet då den 
felaktiga anteckningen gjordes. Detta innebär 
att rättsinnehavarens goda tro skyddas. Felet 
kan sålunda inte åberopas mot rättsinnehava-
ren och anteckningen kan inte rättas utan 
dennes samtycke. Om däremot en kontoinne-
havare eller en annan rättsinnehavare vars 
ställning påverkas av att ett fel rättas, kände 
eller borde ha känt till felet då den felaktiga 
anteckningen gjordes, finns det ingen anled-
ning att skydda dennes förtroende för an-
teckningen. 

Kravet att rättsinnehavaren ska vara i moti-
verad god tro innebär bl.a. att en person som 
direkt dragit nytta av ett skriv- eller räknefel, 
av ett tekniskt fel eller av något annat därmed 
jämförbart fel inte behöver ge sitt samtyckte 
till korrigering av felet. Exempelvis en kon-
toinnehavare på vars konto till följd av ett 
skriv- eller räknefel eller något jämförbart 
tekniskt fel helt grundlöst har antecknats vär-
depapper, kan inte vara i motiverad god tro i 

fråga om registreringens felaktighet och det 
finns sålunda inget hinder för korrigering av 
felet, åtminstone inte så länge det på kontot 
inte har antecknats andra rättigheter som hän-
för sig till värdepapperen ifråga. I det sist-
nämnda fallet kan en förutsättning för korri-
gering av felet vara att panthavaren eller nå-
gon annan rättsinnehavare ger sitt samtycke, 
om denne var i motiverad god tro vid den tid-
punkt då rättigheten antecknades på kontot.  

Situationen kan vara och är i allmänhet en 
annan om ett fel har skett längre fram i den 
kedja av händelser som lett till registrering-
en, oberoende om det varit fråga om ett tek-
niskt fel eller någon annan felaktighet, t.ex. 
en rättshandling som belastas av en ogiltig-
hetsgrund. Exempelvis en köpare på värde-
pappersmarknaden kan i praktiken inte vara 
skyldig att veta vilka eventuella felaktigheter 
som har skett vid clearingen av transaktioner 
med värdepapperen i tidigare skeden, innan 
värdepapperen krediterades köparens konto. 
Eftersom kontoanteckningar till förmån för 
kontoinnehavare och andra rättsinnehavare i 
sådana situationer skyddas så att fel inte kan 
åberopas mot dem, har skyddet motsvarande 
syfte som åtkomstskyddet i samband med 
traditionell omsättning av värdepapper. 

Om det är oklart om god tro föreligger är 
det vanligen skäl att förvararen avhåller sig 
från att korrigera ett fel till dess att parternas 
samtycke till korrigeringen har inhämtats el-
ler ärendet har avgjorts t.ex. i domstol. I lag-
förslagets 14 § föreskrivs om förvararens 
skadeståndsansvar när det gäller rättelse av 
fel liksom när det gäller annan verksamhet 
som avses i den föreslagna lagen.  

Felaktigheter i samband med upprätthål-
landet av värdepapperskonton kan leda till att 
förvararen inte så som 10 § 1 mom. förutsät-
ter har alla värdepapper som motsvarar an-
teckningarna på sina kunders värdepappers-
konton i sin besittning. Om det t.ex. av miss-
tag antecknas alltför många värdepapper på 
kundkontona, men felet på grund av de be-
gränsningar som framgår av den föreslagna 
paragrafen inte kan korrigeras i alla avseen-
den, är förvararen skyldig att skaffa flera 
värdepapper för att uppfylla det krav som fö-
reskrivs i 10 § 1 mom. Det blir då förvararen 
som bär den skada som felet orsakar om för-
vararen inte lyckas få ersättning av någon 
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annan, exempelvis av den person som orätt-
mätigt förfogat över värdepapper som felak-
tigt antecknats på kontot.  

9 §. Behörighet att meddela föreskrifter. 
Enligt denna paragraf bemyndigas Finansin-
spektionen att meddela närmare föreskrifter 
om tekniska förfaranden i samband med vär-
depapperskonton och om vilka uppgifter som 
ska antecknas på värdepapperskonton. 

I lagförslagets 3 § 1 mom. ingår grundläg-
gande bestämmelser om hur värdepappers-
konton ska upprätthållas. Finansinspektionen 
kan meddela kompletterande föreskrifter om 
saken, i den mån som det är fråga om teknis-
ka förfaranden. Avsikten med föreskrifterna, 
som kan avse t.ex. datatekniska krav, är att 
säkerställa att konton upprätthålls på ett till-
förlitligt sätt och att den exakta tidpunkten 
för anteckningar tillförlitligt kan utredas så 
som förutsätts i 3 § 1 mom. 

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska 
antecknas på konton ingår framförallt i lag-
förslagets 3 § 2 mom. och 6 § 1 mom. När-
mare föreskrifter kan meddelas t.ex. om på 
vilket sätt kontoinnehavare och övriga rätts-
innehavare samt värdepapper som antecknas 
på konton ska individualiseras och likaså om 
närmare precisering av de rättigheter och be-
gränsningar som ska antecknas på konton.  
 
3 kap. Förvaring av värdepapper 

samt kontoinnehavarnas 
skydd vid insolvensförfaran-
den som avser förvararen 

10 §. Förvaring av värdepapper. I paragra-
fen föreskrivs om vissa närmare krav när det 
gäller förvaring som avses i 2 § 1 mom. 
1 punkten. Enligt paragrafens 1 mom. ska en 
förvarare se till att den ständigt innehar vär-
depapper som motsvarar anteckningarna på 
kundernas värdepapperskonton. Dessutom 
förutsätts att förvararen ska ha värdepappren 
i sin besittning innan de krediteras kundens 
värdepapperskonto, dvs. antecknas på kontot 
enligt 3 § 2 mom. 2 punkten. Det förutsätts 
sålunda att det alltid finns full täckning för 
kontoinnehavarnas rättigheter. Dessutom ska 
förvararen se till att det alltid finns tillräcklig 
täckning redan innan motsvarande anteck-
ningar görs på ett värdepapperskonto. Dessa 

krav har en central betydelse för hela förva-
ringssystemets tillförlitlighet. 

Förvararen kan uppfylla momentets krav 
genom att ha fysiska värdepapper i sin be-
sittning, vilket visserligen i praktiken sällan 
förekommer. Exempelvis en förvarare som 
för sina utländska kunders räkning förvarar 
ett finländskt bolags aktier som har överförts 
till värdeandelssystemet har i stället vanligen 
värdeandelarna på ett värdeandelskonto, dvs. 
på ett förvaltningskonto i sitt namn. Å andra 
sidan kommer det framför allt när det gäller 
utländska värdepapper i fråga att förvararen i 
enlighet med 2 § 2 mom. har en kontorätt 
gentemot en annan förvarare eller en motsva-
rande rätt enligt något annat lands lag. Efter-
som lagens bestämmelser i tillämpliga delar 
tillämpas på andra finansiella instrument än 
egentliga värdepapper kan också något annat 
förfarande komma i fråga. Förvararen kan 
t.ex. vara direkt registrerad i ägarförteck-
ningen för ett utländskt bolag för vars aktier 
inte utfärdas värdepapper. 

Värdepapperen ska vara i förvararens be-
sittning så som närmare avtalats med konto-
innehavarna. I avtalet mellan förvararen och 
kontoinnehavaren kan närmare föreskrivas 
t.ex. om vilken typ av förvaring som kommer 
i fråga. Vidare kan det föreskrivas närmare 
t.ex. om vilken typ av kontorätt eller motsva-
rande utländsk rätt som kommer i fråga för 
förvararens vidkommande. Hur förvarings-
kedjan är uppbyggd vid indirekt förvaring 
kan ha en avsevärd betydelse för den risk 
som kontoinnehavaren utsätts för. Å andra 
sidan är det möjligt att i förvaringsavtalet 
t.ex. begränsa förvararens ansvar för att kon-
torätter eller motsvarande utländska rätter in-
te kan förverkligas på grund av att förvararen 
eller en s.k. underförvarare blir insolvent el-
ler av någon annan sådan orsak. Enligt av-
talsvillkor som ofta förekommer i praktiken 
ansvarar förvararen sålunda endast för att den 
omsorgsfullt väljer underförvarare eller vär-
depapperscentral.  

I avtalet mellan förvararen och kontoinne-
havaren kan det vidare bestämmas om förva-
ringen ska förverkligas som s.k. samförva-
ring eller som särförvaring. I det först nämn-
da fallet kan t.ex. en värdeandel finnas på ett 
gemensamt förvaltningskonto som förvararen 
förvaltar dels för kunden i fråga och dels 
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också för andra kunder, medan värdeandelar-
na i det sistnämnda fallet ska finnas på ett 
separat konto som förvaltas för vederbörande 
kunds räkning. Motsvarande alternativ kom-
mer i fråga då förvaringen är indirekt på det 
sätt som avses i 2 § 2 mom. Frågan om för-
varingen har förverkligats som samförvaring 
eller särförvaring har betydelse när det gäller 
kontoinnehavarens ställning i en sådan i 11 § 
avsedd situation där förvararen blir insolvent. 
För undvikande av tolkningsproblem är det i 
allmänhet skäl att tillräckligt tydligt reglera 
detta i avtalet. Det är här också fråga om om-
ständigheter som hör till informationsskyl-
digheten i enlighet med 10 kap. 5 § i lagen 
om investeringstjänster. 

Om en förvarare försummar sin skyldighet 
enligt momentet ska förvararen omedelbart 
skaffa de värdepapper som behövs för att 
täcka underskottet. Om underskottet beror på 
felaktiga kontoanteckningar kan det dock 
täckas genom att anteckningarna korrigeras i 
enlighet med 8 §, om det finns förutsättning-
ar för korrigering. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs framför allt 
för tydlighetens skull att förvararen ska be-
handla sådana värdepapper – inklusive rät-
tigheter som kan jämställas med värdepapper 
– som förvararen har i sin besittning för kon-
toinnehavares räkning, som kundtillgångar. 
Detsamma gäller andra tillgångar som förva-
raren förvaltar för kontoinnehavares räkning, 
såsom penningmedel som kommit förvara-
rens besittning till följd av värdepappersbase-
rade prestationer och som inte ännu har re-
dovisats till kunderna.  

Av de allmänna principer som gäller kund-
medel följer att sådana tillgångar ska hållas 
avskilda från förvararens egna tillgångar. Att 
principerna iakttas kan ha en väsentlig bety-
delse för kunderna i en situation där förvara-
ren blir insolvent, trots att exempelvis en 
sammanblandning av värdepapperen med 
förvararens egna värdepapper inte nödvän-
digtvis resulterar i en rättsförlust för kontoin-
nehavarna enligt 11 §.  

För de i praktiken viktigaste förvararna 
gäller noggrannare bestämmelser om behand-
ling av kundtillgångar. Sådana bestämmelser 
finns i synnerhet i 9 kap. i lagen om invester-
ingstjänster. De bestämmelserna ska tilläm-
pas bl.a. på finländska tillhandahållare av in-

vesteringstjänster, exempelvis på värdepap-
persföretag och kreditinstitut. I 9 kap. i lagen 
om investeringstjänster föreskrivs om förva-
ring av kundmedel och dessutom bl.a. om de 
särskilda förutsättningar som gäller pantsätt-
ning och avyttring av kunders finansiella in-
strument. Finansinspektionen har dessutom 
meddelat föreskrifter om skydd och förvaring 
av kunders tillgångar. På utländska tillhanda-
hållare av investeringstjänster inom EES ska 
tillämpas respektive hemstats bestämmelser 
och föreskrifter som huvudsakligen är base-
rade på direktivet om marknader för finansi-
ella instrument. 

11 §. Förvarares konkurs och annan insol-
vens. I denna paragraf föreslås bestämmelser 
om hur kontoinnehavare skyddas i samband 
med förvararens konkurs och vid andra in-
solvensförfaranden samt om förlustdelning 
mellan kontoinnehavare i sådana fall då de 
värdepapper som en insolvent förvarare har i 
sin besittning inte räcker för att förverkliga 
samtliga kontoinnehavares rättigheter. 

Bland annat i denna paragraf nämns konto-
innehavare, varmed avses en förvarares samt-
liga kunder för vilkas räkning förvararen för-
valtar värdepapper och sålunda åtminstone är 
skyldig att upprätthålla värdepapperskonton 
och göra anteckningar på dem. Det är sålun-
da med andra ord inte meningen att förvara-
rens – åtminstone från kundens synpunkt 
eventuellt helt slumpmässiga – försummelser 
eller fel i samband med upprätthållandet av 
värdepapperskonton ska ha en avgörande 
rättslig betydelse för vilket skydd förvarings-
kunderna får då förvararen är insolvent. Om 
det t.ex. i samband med förvararens konkurs 
visar sig att det inte finns något värdepap-
perskonto för en kund, måste försummelsen 
korrigeras i samband med att det avgörs vem 
som ska få de värdepapper som förvararen 
har i sin besittning. På motsvarande sätt ska 
eventuella fel som har begåtts i samband med 
att värdepapper redovisats korrigeras under 
sådana förutsättningar som nämns i 8 §. I det 
sammanhanget kan det också hänvisas till 
den princip som framgår av konkurslagens 9 
kap. 3 §. Förvararens faktiska redovisning av 
värdepapperen har emellertid betydelse när 
det gäller bevisningsfrågor, eftersom kunden 
i avsaknad av en kontoanteckning i allmänhet 
blir skyldig att på annat sätt visa att förvara-
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ren har förvaltat värdepapper för kundens 
räkning. 

Enligt paragrafens 1 mom. hör värdepapper 
som en förvarare förvaltar för sina kontoin-
nehavares räkning, inklusive rättigheter som 
enligt 2 § 2 mom. kan jämställas med sådana 
värdepapper – inte till förvararens konkursbo 
och kan inte utmätas för förvararens skuld. I 
momentet nämns för tydlighetens skull båda 
fallen, trots att den omständigheten att till-
gångarna inte hör till konkursboet kan härle-
das redan av den omständigheten att tillgång-
arna inte kan utmätas. Tillgångarna i fråga 
kan inte heller beläggas med kvarstad för 
tryggande av fordran (utsökningsbalkens 
8 kap. 6 §).  

Enligt det som anförs ovan är förvararen 
skyldig att hålla sina egna värdepapper åt-
skilda från värdepapper som förvaltas för 
kunders räkning. Utgångspunkten för lagför-
slaget är emellertid att även om kravet att 
värdepapperen ska hållas åtskilda från var-
andra har försummats – exempelvis då förva-
rarens egna och kundernas värdeandelar hålls 
på samma förvaltningskonto – kan förvara-
rens egna och kontoinnehavarnas värdepap-
per särskiljas från varandra. En samman-
blandning i detta avseende innebär sålunda 
inte att kontoinnehavarna förlorar sina rättig-
heter till värdepapper som tillhör dem.  

Det är alltså en bevisningsfråga vilka vär-
depapper i en förvarares besittning som är 
dennes egna och kommer förvararens borge-
närer till godo och till vilken del det är fråga 
om värdepapper som förvaltas för kontoin-
nehavarnas räkning och tillhör dem. För att 
underlätta bedömningen av denna bevis-
ningsfråga och för att effektivera skyddet av 
kontoinnehavarna föreslås att i momentet tas 
in en uttrycklig presumtionsbestämmelse om 
bevisbördan. Enligt bestämmelsen är ut-
gångspunkten den att värdepapper som för-
valtas av förvararen och som motsvarar vär-
depapper som antecknats på kundernas kon-
ton ska anses tillhöra kontoinnehavarna.  

Med ordet ”motsvarar” avses att värdepap-
per som förvaltas av förvararen och anteck-
nats på konton som upprätthålls av förvara-
ren ska motsvara varandra i fråga om slag 
och antal. Exempelvis om det på ett konto i 
förvararens namn finns flera värdepapper av 
ett visst slag än vad som har antecknats på 

kontoinnehavarnas konton, omfattas över-
skottet på förvararens konto inte av presum-
tionen utan anses i allmänhet vara förvara-
rens egna värdepapper. Motsvarande situa-
tion uppkommer om det på ett konto i förva-
rarens namn enligt presumtionsbestämmelsen 
utöver värdepapper som tillhör kunderna 
finns värdepapper av helt andra slag.  

Presumtionsbestämmelsen har betydelse 
framför allt då det inte annars framgår av 
omständigheterna om det är fråga om värde-
papper som förvaltas för förvararens egen 
räkning eller för dennes kontoinnehavares 
räkning. Detta är fallet t.ex. då förvararens 
värdepapper finns på ett eller flera konton 
varav det inte framgår om de förvaltas för 
kunders räkning eller för förvararens egen 
räkning. Om däremot värdepapper som för-
valtas av förvararen finns på t.ex. två konton 
i förvararens namn och dessa tillräckligt tyd-
ligt har angivits antingen som konto för 
kundmedel eller som konto för egna medel, 
gäller presumtionen inte värdepapperen på 
det sistnämnda kontot. Detta innebär att vär-
depapperen på det sistnämnda kontot kom-
mer förvararens borgenärer till godo. En jäm-
förbar situation uppkommer i det fall att vär-
deandelarna finns dels på ett förvaltnings-
konto som förvaltas av förvararen och dels 
på ett vanligt värdeandelskonto i förvararens 
namn. 

I vissa situationer kan också värdepapper 
som inte motsvarar dem som antecknats på 
kundernas värdepapperskonton eventuellt an-
ses tillhöra kontoinnehavarna. Åtminstone 
när det uppenbart är fråga om konton för 
kundmedel kan värdepapper som finns på ett 
konto anses tillhöra kunder trots att de inte 
omfattas av presumtionsbestämmelsen, om 
värdepapperen dock behövs för att tillgodose 
kundernas rättigheter. Detta kan vara fallet 
t.ex. om det på ett förvaltningskonto finns 
värdeandelar som i och för sig är avsedda att 
tillgodose kundernas rättigheter men som på 
grund av fel som kan tillskrivas förvararen är 
av ett annat slag än de värdepapper som an-
tecknats på kundernas värdepapperskonton. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska på värde-
papper som en förvarare förvaltar för sina 
kontoinnehavares räkning, vid förvararens 
konkurs tillämpas konkurslagens 5 kap. 6 §. 
Värdepapperen i fråga ska sålunda betraktas 
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som tredje mans tillgångar som inte ingår i 
konkursboet utan ska lämnas ut från kon-
kursboet på villkor som konkursboet har rätt 
att kräva att ska vara uppfyllda. Om en kon-
toinnehavare har en skuld till förvararen har 
konkursboet sålunda motsvarande rätt som 
förvararen skulle ha haft att kräva betalning 
av skulden som villkor för utlämnande av 
tillgångarna.  

Om en förvarare i sin verksamhet har hand-
lat så som lagen förutsätter får varje kontoin-
nehavare ur konkursboet ut alla de värdepap-
per som den har rätt till. Om det emellertid 
uppkommer ett underskott blir det nödvän-
digt att avgöra hur förlusten ska delas mellan 
kontoinnehavarna. Enligt förslaget ska då 
värdepapper av alla slag fördelas mellan kon-
toinnehavarna i det förhållande som de har 
rätt till värdepapper av olika slag. I förhål-
landet mellan kontoinnehavarna ska sålunda 
tillämpas förlustdelning enligt respektive slag 
av värdepapper. Till den del som det är nöd-
vändigt för genomförande av delningen ska 
värdepapper omvandlas i pengar och pengar-
na delas mellan kontoinnehavarna i stället för 
värdepapper. Om det med andra ord blir 
nödvändigt att i stället för värdepapper dela 
ut bråkdelar av värdepapper måste värdepap-
peren omvandlas i pengar och pengarna för-
delas mellan kontoinnehavarna i förhållande 
till de bråkdelar som tillkommer dem. 

Den föreslagna förlustdelningsregeln gäller 
värdepapper som gemensamt förvaltas för 
flera kontoinnehavares räkning, dvs. antingen 
för en förvarares samtliga kontoinnehavares 
eller för en viss kontoinnehavargrupps räk-
ning. Med värdepapper som förvaltas gemen-
samt avses värdepapper som inte förvaltas 
för en viss kontoinnehavares räkning. Sådana 
värdepapper kan i och för sig finnas på ett el-
ler flera förvaltningskonton eller motsvaran-
de. Om det däremot är fråga om s.k. åtskild 
förvaring, som innebär att värdepapper för-
valtas för en viss kontoinnehavare, tillfaller 
värdepapperen denna kontoinnehavare om 
förvararen blir insolvent. Det är fallet åtmin-
stone när det är fråga om värdepapper som 
klart har hållits åtskilda från övriga värde-
papper som förvaltas för en kontoinnehava-
res räkning och om det också annars tillräck-
ligt tydligt framgår av omständigheterna att 
det är fråga om värdepapper som uttryckligen 

har förvaltats för en viss kontoinnehavares 
räkning. Om värdepapperen inte kan särskil-
jas från de övriga värdepapper som förvaltas 
för kontoinnehavarnas räkning och om vär-
depapperen inte räcker till för alla kontoin-
nehavare, kan också en sådan kontoinnehava-
re som med förvararen har avtalat om åtskild 
förvaring, i likhet med övriga kontoinnehava-
re endast har rätt att delta i förlustdelningen. 

Såsom ovan nämns finns också den möj-
ligheten att sådana värdepapper som inte 
motsvarar de värdepapper som antecknats på 
kontoinnehavarnas konton anses ha förvaltats 
för kontoinnehavarnas räkning, vilket inne-
bär att de tilldelas kontoinnehavarna. Det fö-
reslås inga uttryckliga bestämmelser om en 
sådan exceptionell situation. I praktiken mås-
te man också då förfara så att värdepapperen 
omvandlas i pengar som delas mellan konto-
innehavarna i förhållande till hur många vär-
depapper som saknas i deras andel. 

Trots att det i momentet uttryckligen före-
skrivs om förverkligande av kontoinnehavar-
nas rätt, följer det av de allmänna bestäm-
melserna och av principen i 6 § 3 mom. att 
man vid tillämpningen av paragrafen måste 
respektera de rättigheter och begränsningar 
som gäller kontoinnehavarnas rättigheter, 
t.ex. panträtter som kontoinnehavarna upplå-
tit. Hur detta i praktiken ska ske beror bl.a. 
på vilken typ av förvaring det är fråga om. 
Fysiska värdepapper kan överföras till pant-
havarens besittning. I annat fall blir det när-
mast fråga om att upplåta ny panträtt. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska bestämmel-
serna om konkurs i tillämpliga delar tilläm-
pas i samband med insolvensförfaranden mot 
förvararen, dvs. vid saneringsförfarande och 
vid avbrytande av en inlåningsbanks verk-
samhet. Också i sådana situationer kan det i 
praktiken finnas behov att tillämpa motsva-
rande bestämmelser, trots att förfarandena i 
fråga inte nödvändigtvis tyder på att förvara-
ren är varaktigt insolvent på samma sätt som 
då förvararen försätts i konkurs. Det är skäl 
att understryka att t.ex. tillämpning av för-
lustdelningsbestämmelsen i 2 mom. i sam-
band med ett saneringsförfarande inte i sig 
innebär att de kontorättigheter som förvara-
rens kontoinnehavare har upphör att gälla till 
den del som de blivit utan värdepapper, utan 
förvararen är trots detta fortfarande skyldig 
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att i enlighet med 10 § täcka underskottet, 
om inte något annat följer av saneringspro-
grammet.  

12 §. Procedurbestämmelser om kontoin-
nehavares rättigheter. Avsikten med proce-
durbestämmelserna i denna paragraf är att 
främja förverkligandet av kontoinnehavarnas 
rättigheter då förvararen är insolvent och i 
jämförbara situationer. Den föreslagna para-
grafen kompletterar lagstiftningen om fi-
nansmarknaden, bl.a. 9 kap. 8 § i lagen om 
investeringstjänster, som delvis överlappar 
denna paragraf. Med avvikelse från 9 kap. 8 
§ i lagen om investeringstjänster kan paragra-
fen tillämpas på alla sådana förvarare enligt 
denna lag som kan vara föremål för likvida-
tions- eller insolvensförfarande.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att om en 
förvarare har försatts i likvidation eller kon-
kurs eller om något annat insolvensförfaran-
de enligt 11 § 3 mom. har inletts mot förvara-
ren, ska Finansinspektionen utan dröjsmål 
tillsätta ett ombud för att övervaka att konto-
innehavarnas rättigheter tillgodoses. Med ut-
trycket kontoinnehavarnas rättigheter avses 
deras rätt till värdepapper som förvaltas av 
förvararen. Den senaste tidens internationella 
exempel har visat att trots att kontoinneha-
varnas ställning eventuellt är stark i en situa-
tion då insolvens- eller annat liknande förfa-
rande har inletts mot förvararen, kan förverk-
ligandet av kontoinnehavarnas rättigheter i 
samband med en sådan situation vara en 
mycket långsam process. 

Ett ombud ska tillsättas om det inte är up-
penbart onödigt med beaktande av arten om 
omfattningen av förvararens verksamhet. I 
motiveringen till motsvarande bestämmelse i 
9 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster be-
handlas frågan om Finansinspektionens 
prövningsrätt i detta avseende. På ombud ska 
i övrigt tillämpas 29 § i lagen om Finansin-
spektionen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att om förvararen har försatts i likvida-
tion har utredningsmannen och om förvara-
ren har satts i konkurs har konkursförvaltaren 
rätt att på yrkande av ombudet eller med om-
budets samtycke ingå och säga upp avtal 
samt ta upp kredit för att kontoinnehavarens 
rättigheter ska kunna tillgodoses snabbare. 
Frågor kring detta förfarande behandlas i mo-

tiveringen till motsvarande bestämmelse i 
9 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster. 
 
 
4 kap. Särskilda bestämmelser 

13 §. Kontobesked. I denna paragraf före-
skrivs för det första om kontoutdrag till kon-
toinnehavare. En förvarare ska minst en gång 
per år tillställa kontoinnehavaren ett kontout-
drag varav framgår vilka värdepapper som 
antecknats på kontot, vilka rättigheter och 
begränsningar som avser kontoinnehavarens 
rätt samt vilka ändringar som gjorts i anteck-
ningarna efter det föregående kontoutdraget. 
Förvarare och kontoinnehavare kan avtala att 
kontoutdrag ska sändas oftare. Däremot kan 
de inte avtala om längre intervall än ett år. 

I paragrafen föreskrivs vidare att innehava-
re av andra rättigheter som antecknats på 
kontot omedelbart ska informeras om an-
teckningar som berör deras rättigheter. Det är 
viktigt att rättsinnehavare informeras om alla 
sådana ändringar i kontoanteckningarna som 
har betydelse för deras ställning. Eftersom 
det är fråga om andra rättinnehavares än kon-
toinnehavares rättigheter kan avvikelse från 
informationsskyldigheten inte göras genom 
avtal mellan en förvarare och en kontoinne-
havare. 

14 §. Skadestånd. Enligt paragrafens 
1 mom. är den som uppsåtligen eller av oakt-
samhet vållar skada genom förfarande som 
strider mot denna lag eller mot föreskrifter 
som meddelats med stöd av den skyldig att 
ersätta skadan. Skadeståndsskyldighet kan 
enligt paragrafen sålunda uppkomma genom 
överträdelse av bestämmelserna i denna lag 
eller av föreskrifter som Finansinspektionen 
meddelat med stöd av 8 § i den föreslagna 
lagen. Det är då fråga om culpaansvar.  

Avsikten med bestämmelsen är inte att ute-
sluta annat skadeståndsansvar, exempelvis 
ansvar i enlighet med ersättningsbestämmel-
serna i lagen om investeringstjänster, avtals-
baserat ansvar eller ansvar enligt ska-
deståndslagen. Många skadeståndsfrågor, 
t.ex. mellan förvarare och kontoinnehavare, 
avgörs i praktiken ofta som avtalsbaserat 
skadeståndsansvar.  

I paragrafens 2 mom. hänvisas i fråga om 
jämkning av skadestånd och fördelning av 
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skadeståndsansvaret till 2 och 6 kap. i ska-
deståndslagen. 

15 §. Tillsyn och administrativa påföljder. 
Enligt paragrafens 1 mom. ska Finansinspek-
tionen övervaka efterlevnaden av lagen samt 
av föreskrifter som meddelats med stöd av 
den.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska för försummelse eller överträdelse av 
10 § 1 mom. om förvaring av värdepapper 
påföras påföljdsavgift enligt vad som före-
skrivs i lagen om Finansinspektionen. Om 
förvararen försummar att hålla sådana värde-
papper i sin besittning som den ska förvara 
för sina kunders räkning, är det fråga om en 
så allvarlig försummelse att påföljdsavgift 
kan anses vara en lämplig påföljd. I 40 § i la-
gen om Finansinspektionen föreskrivs om 
påföljdsavgift och hänvisas till det moment 
som det här är fråga om. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. kon-
stateras för tydlighetens skull att det i 4 kap. i 
lagen om Finansinspektionen föreskrivs om 
påförande, offentliggörande, verkställighet 
och behandling av administrativa påföljder i 
marknadsdomstolen.  

16 §. Ikraftträdande. I denna paragraf före-
skrivs om tidpunkten då den föreslagna lagen 
ska träda i kraft. Avsikten är att lagen ska 
träda i kraft den     20  . 

För undvikande av oklarheter och för att 
det inte ska bli nödvändigt att i onödan se 
över gällande förvaringsavtal samt på avtalen 
baserad redovisning av värdepapper, före-
skrivs i paragrafen också om tillämpning av 
lagen på förvaringsavtal som ingåtts före la-
gens ikraftträdande och på anteckningar som 
gäller sådana avtal. Efter att lagen trätt i kraft 
ska den tillämpas på förvarares skyldigheter 
och kontoinnehavares rättigheter också då 
förvaringsavtal har ingåtts redan tidigare. 
Detsamma gäller anteckningar som anger 
kontoinnehavares rätt och som innan denna 
lag träder i kraft har gjorts på konton som 
motsvarar värdepapperskonton enligt denna 
lag. Det saknar då betydelse om lagförslagets 
benämning ”värdepapperskonto” har använts 
på kontot. Den redovisning som det är fråga 
om ska de facto motsvara sådan kontoföring 
som avses i lagförslaget. 
 
 

1.6 Lagen om värdeandelskonton 

Utöver vad som framställs nedan, föreslås 
att den svenska språkdräkten i de berörda be-
stämmelserna ändras så att begreppen notera 
och notering ersätts med begreppen registrera 
och registrering. På samma grund föreslås 
också att den svenska språkdräkten i mellan-
rubrikerna före 11, 21 och 26 § ändras. Änd-
ringarna påverkar inte lagens finska språk-
dräkt. 

1 §. Det föreslås att paragrafens 2 mom. om 
bemyndigande att utfärda förordning om för-
valtarregistrerade värdeandelar upphävs som 
obehövligt. 

2 §. I paragrafens 2 mom. föreslås en stryk-
ning av den sista meningen som gäller angi-
vande av rättigheter och begränsningar med 
förkortningar. På detta sätt kan man fortfa-
rande förfara men det behövs ingen bestäm-
melse om saken i lagen.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en teknisk 
ändring till följd av den föreslagna lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. I stället för begreppet kontoförande 
institut används begreppet kontoförvaltare. 

4 §. I paragrafens 2 mom. hänvisas till la-
gen om värdeandelssystemet. Det föreslås att 
hänvisningen ändras så att den avser motsva-
rande bestämmelse i den föreslagna lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. 

5 a §. I paragrafens 1—4 mom. föreslås för-
fattningstekniska ändringar i syfte att anpassa 
momentens utformning till de begrepp som 
används i den föreslagna lagen om värdepap-
perskonton. Samtidigt föreslås att paragra-
fens nuvarande 3 mom. för klarhetens skull 
delas upp i ett 3 och ett 4 mom. Dessutom fö-
reslås att i paragrafens 3 och 4 mom. görs 
tekniska ändringar till följd av den föreslagna 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. 

Det föreslås att till 5 mom. fogas en förtyd-
ligande bestämmelse enligt vilken den före-
slagna lagen om värdepapperskonton ska till-
lämpas på värdepapperskonton som inneha-
varen av ett förvaltningskonto i Finland för 
över sina kunders värdeandelar. Det är då 
fråga om sådan förvaring i enlighet med den 
nämnda lagen som innebär att kontoinneha-
varen fungerar som förvarare och har värde-
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papperskonton för förvaringarna, dvs. så kal-
lad underredovisning. Med värdepapperskon-
ton (underredovisning) avses i Finland det-
samma som i den nämnda lagens 1 § 3 mom., 
dvs. att förvaringen anses ske i Finland. Det 
har en central betydelse från vilket land in-
nehavaren av förvaltningskontot sköter sina 
kundförhållanden. Däremot saknar det bety-
delse var t.ex. datasystemen för redovisning-
en är placerade. Frågan behandlas också i 
motiveringen till 1 § i lagen om värdepap-
perskonton. Till övriga delar förblir momen-
tet oförändrat. 

6 §. Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 
stryks bestämmelserna om att hela värdean-
delskontot är föremål för registrering av 
pantsättning, utmätning och säkerhetsåtgär-
der. Systemet har numera utvecklats såtillvi-
da att det är möjligt att en registrering avser 
också vissa värdeandelar som finns på ett 
konto.  

I paragrafens 3 mom. som förbjuder regi-
strering av vidarepantsättning och efterpant-
sättning, föreslås en teknisk ändring som har 
samband med att en registrering kan avse en 
värdeandel i stället för hela värdeandelskon-
tot. Avsikten med ändringen är att förtydliga 
att bestämmelsen inte utgör hinder för regi-
strering av pantsättningar på basis av flera 
åtaganden, om registreringarna kan avse flera 
värdeandelar. Däremot kan efterpantsättning 
inte registreras i värdeandelar för vilka 
panträtt redan har registrerats på kontot. Be-
stämmelsen hindrar emellertid inte heller i 
fortsättningen efterpantsättning av värdean-
delar som registrerats på ett värdeandelskon-
to i sig, utan endast registrering av sådan 
panträtt. Så kallad officiell bekräftelse i an-
slutning till efterpantsättning av värdeande-
lar, som innebär att panträtten blir gällande 
bl.a. mot pantgivarens övriga borgenärer, 
genomförs i stället för en registrering med ett 
pantmeddelande, dvs. med en denuntiation 
till den första panttagaren. 
 
Behörighet att ansöka om registrering 
 

16 §. Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 
och 4 mom. till den nuvarande lagen om vär-
deandelssystemet föreslås bli ändrade till att 
gälla motsvarande bestämmelser i den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 

clearingverksamhet. Dessutom föreslås att 
begreppet kontoförande institut i 1 mom. 
ändras till kontoförvaltare. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 2 mom. i den gällande lagen. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en ny be-
stämmelse enligt vilken på en kontoinneha-
vares skyldighet att på ett kommissionskonto 
registrera sina kunders värdeandelar och på 
kundernas rättigheter ska på motsvarande sätt 
tillämpas vad som i lagen om värdepappers-
konton föreskrivs om värdepapperskonton 
och om kontoinnehavares rättigheter. Det an-
ges sålunda uttryckligen i lagen att innehava-
ren av ett kommissionskonto ska ha ett till-
förlitligt och uppdaterat register över ägarna 
till de värdeandelar som är registrerade på 
kommissionskontot. Utgångspunkten är den 
att kunden har motsvarande rättigheter som 
en innehavare av ett värdepapperskonto. I 
praktiken har en kund dock inte i varje avse-
ende motsvarande ställning som en vanlig 
innehavare av ett värdepapperskonto, efter-
som det är fråga om ett mellansteg i clearing-
en av värdepapperstransaktioner. Kundens 
rättigheter i förhållande till innehavaren av 
kommissionskontot bestäms i sista hand en-
ligt vad parterna har eller kan anses ha avta-
lat om saken. I avsaknad av uttryckliga av-
talsvillkor har bl.a. vedertagen praxis vid 
clearing av transaktioner betydelse i detta av-
seende. Kundens ställning i en situation där 
innehavaren av kommissionskontot är insol-
vent bestäms i enlighet med 11 § i den före-
slagna lagen om värdepapperskonton. 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om vilka tekniska förfaranden som 
ska tillämpas vid registreringen och om vilka 
uppgifter som ska registreras. Behörigheten 
att utfärda föreskrifter motsvarar 9 § i den fö-
reslagna lagen om värdepapperskonton. 

16 a §. Det föreslås att paragrafens 2 mom. 
upphävs eftersom bestämmelserna om konto-
förvaltarens ombud stryks.  

16 b §. Det föreslås att i paragrafens 1 och 
2 mom. används benämningen kontoförvalta-
re i stället för kontoförande institut. I para-
grafens 3 mom. föreslås en teknisk ändring 
som beror på att en registrering av panträtt 
kan avse enskilda värdeandelar och inte ett 
helt värdeandelskonto. 
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16 c §. Det föreslås att i paragrafens 1 och 
2 mom. används benämningen kontoförvalta-
re i stället för kontoförande institut. Hänvis-
ningen i paragrafens 3 mom. till den gällande 
värdepappersmarknadslagens 4 a kap. före-
slås bli ändrad så att den gäller 3 kap. i den 
föreslagna lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet. 

17 §. I paragrafens 2 mom. föreslås en 
strykning av en bestämmelse som förlorat sin 
betydelse, dvs. bestämmelsen om att i sam-
band med ett negativt beslut med anledning 
av en ansökan om registrering ska nämnas 
möjligheten att söka rättelse. Härmed har av-
setts förfarandet i rättelsenämnden som det 
föreskrevs om i 23 § i lagen om värdeandels-
systemet innan lagrummet ändrades genom 
lagen 796/2000. 

19 §. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
kontoförvaltarens skyldighet att i tio år förva-
ra handlingar om beslutsgrunderna. Det före-
slås att paragrafens 1 och 2 mom. ändras 
också så att begreppet kontoförvaltare an-
vänds i stället för kontoförande institut. 

Till följd av grundlagens 124 § föreslås det 
att i paragrafen stryks bestämmelsen om vär-
depapperscentralens behörighet att utfärda 
föreskrifter. I enlighet med 2 kap. 16 § 
1 mom. 7 punkten i den föreslagna lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet kan värdepapperscentralen däremot 
utfärda anvisningar om förvaring av hand-
lingar som avses i paragrafens 1 mom. och 
om förteckningar som avses i 2 mom. 

20 §. Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 
används benämningen kontoförvaltare i stäl-
let för kontoförande institut. Hänvisningen 
till lagen om värdeandelssystemet i paragra-
fens 2 mom. föreslås bli ändrad så att den 
gäller motsvarande bestämmelse i den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. 

22 §. Det föreslås att i paragrafen används 
benämningen kontoförvaltare i stället för 
kontoförande institut. 

24 §. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 
ändras så att kontoinnehavaren inte omedel-
bart behöver underrättas om varje registre-
ring som görs på kontot. I stället ska konto-
innehavaren regelbundet, minst fyra gånger 
per år underrättas om vilka registreringar 
som gjorts på kontot. Däremot ska kontoför-

valtaren omedelbart tillställa kontoinnehava-
ren besked om avgöranden som avses i 21 §. 
Bestämmelserna om övriga innehavare av 
registrerade rättigheter förblir enligt förslaget 
oförändrade, vilket innebär att rättsinnehava-
ren i fortsättningen omedelbart ska underrät-
tas om registreringar som gäller deras rätt 
och om sådana rättelseavgöranden som avses 
i 21 §.  

Det föreslås att i paragrafens 2 mom. an-
vänds benämningen kontoförvaltare i stället 
för kontoförande institut. 

26 §. Paragrafens 1 mom. motsvarar till in-
nehållet 1 mom. i den gällande lagen.  

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att den som åberopar ett senare förvärv 
förutsätts vara i god tro inte bara vid tidpunk-
ten för förvärvet eller när rättigheten uppkom 
utan också vid tidpunkten för registreringen. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
bättre än den nuvarande de behov som före-
kommer i praktiken och överensstämmer 
också bättre med den vedertagna tolkningen 
av motsvarande värdepappersrättsliga be-
stämmelser. I fråga om löpande skuldebrev 
har den som åberopar ett senare förvärv eller 
en senare rätt vedertaget förutsatts vara i god 
tro också i fråga om innehavet av skuldebre-
vet. 

27 §. I denna paragraf föreslås motsvarande 
ändring som i 26 § 2 mom. 

29 §. Hänvisningarna till lagen om värde-
andelssystemet i paragrafens 1 och 2 mom. 
föreslås bli ändrade så att de avser motsva-
rande bestämmelser i den föreslagna lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet.  

Det föreslås att i paragrafens 3 mom. an-
vänds benämningen kontoförvaltare i stället 
för kontoförande institut. 

30, 31, 31 a och 32 §. Det föreslås att i des-
sa paragrafer används benämningen konto-
förvaltare i stället för kontoförande institut.  
Hänvisningarna till lagen om värdeandelssy-
stemet ska enligt förslaget ändras så att de 
avser motsvarande bestämmelser i den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. Regleringen av ska-
deståndsskyldigheten motsvarar innehålls-
mässigt den gällande lagen. 

34 §. Det föreslås att i paragrafen används 
benämningen kontoförvaltare i stället för 
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kontoförande institut. Hänvisningen till lagen 
om värdeandelssystemet föreslås bli ändrad 
så att den avser den föreslagna nya lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingsverk-
samhet. 

35 a §. I paragarafen stryks den onödiga 
bestämmelsen om övervakning av att anvis-
ningarna iakttas. 

 
 

1.7 Lag om ändring av lagen om Finans-
inspektionen 

3 §. Uppgifter. Det föreslås att omnämnan-
det om Europeiska banktillsynskommittén i 
paragrafens 3 mom. 10 punkten ersätts med 
Europeiska bankmyndigheten som övertog 
den nämnda kommitténs uppgifter från bör-
jan av år 2011. 

3 c §. Myndighetssamarbete om förebyg-
gande och bekämpning av ekonomisk brotts-
lighet. Det föreslås att till lagen fogas en ny 
3 c § där det föreskrivs om Finansinspektio-
nens samarbete med inhemska myndigheter i 
syfte att förebygga och bekämpa ekonomisk 
brottslighet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska Finansinspektionen delta i myndighets-
samarbetet som syftar till att förebygga och 
bekämpa ekonomisk brottslighet. Som sam-
arbetsmyndigheter nämns i den föreslagna 
paragrafen för det första centralen för utred-
ning av penningtvätt, polisen, Enheten för ut-
redning av grå ekonomi och Skatteförvalt-
ningen. Dessutom hänvisas i paragrafen till 
andra behöriga myndigheter. En sådan myn-
dighet är t.ex. konkursombudsmannens byrå. 

Centralen för utredning av penningtvätt är 
en enhet som inrättats vid centralkriminalpo-
lisen och sköter uppgifter i anslutning till ut-
redning av penningtvätt. Enligt lagen om En-
heten för utredning av grå ekonomi 
(1207/2010) ska utredningsenheten främja 
bekämpningen av grå ekonomi genom att 
producera och sprida information om grå 
ekonomi och om bekämpningen av den. 
Dessutom ska enheten för de ändamål som 
nämns i lagen utarbeta fullgöranderapporter 
för myndigheterna om hur organisationer och 
organisationsanknutna personer fullgör sina 
skyldigheter. 

Det är viktigt att ta in en bestämmelse om 
samarbetet i lagen eftersom finansiella tjäns-
ter och det finansiella systemet kan utnyttjas 
för ekonomisk brottslighet och eftersom det 
krävs ett gott samarbete mellan myndighe-
terna för att denna brottslighet ska kunna fö-
rebyggas, uppdagas och utredas. Avsikten är 
inte att ändra Finansinspektionens huvudsak-
liga uppgift som är övervakning av Finans-
marknadsaktörers verksamhet. Finansinspek-
tionen kan emellertid i samband med sin till-
syns- och granskningsverksamhet i vissa fall 
få sådan relevant information som de övriga 
myndigheter som nämns ovan behöver för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet. Av 
denna anledning måste Finansinspektionen 
delta i det myndighetssamarbete som avses i 
paragrafen. Samarbetet innebär bl.a. plane-
ring och genomförande av gemensamma åt-
gärder samt utbyte av information. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansin-
spektionen utan dröjsmål underrätta de övri-
ga myndigheter som nämns i 1 mom. om Fi-
nansinspektionen i sin inspektionsverksam-
het misstänker ekonomisk brottslighet eller 
ser ett tecken på sådan. Momentet ålägger 
inte Finansinspektionen att på eget initiativ 
söka sådan information, men när Finansin-
spektionen gör iakttagelser som tyder på 
ekonomisk brottslighet ska den utan dröjsmål 
underrätta polisen eller, beroende på hurdant 
fall det är fråga om, centralen för utredning 
av penningtvätt. Finansinspektionen ska un-
derrätta polisen bl.a. då den i sin tillsyns-
verksamhet gör observationer som tyder på 
skattebedrägeri som avses i strafflagens 
29 kap. eller på skattebrott som är betydande 
eller på bokföringsbrott eller revisionsbrott 
som avses i strafflagens 30 §. När Finansin-
spektionen övervakar efterlevnaden av vär-
depappersmarknadslagen ska den likaså un-
derrätta polisen om eventuella värdepap-
persmarknadsbrott som avses i strafflagens 
51 kap. Detta ska ske senast då det visat sig 
att Finansinspektionens misstankar om ett 
eventuellt värdepappersmarknadsbrott efter 
undersökningar har visat sig vara befogade. 
Genom att förundersökningsmyndigheten 
underrättas utan dröjsmål tryggas en snabb 
och effektiv förundersökning. På detta sätt 
hindras det också att straffprocessen drar ut 
på tiden samtidigt som individens rättssäker-
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het förbättras och processkostnaderna hålls 
nere. Samtidigt får förundersöknings- och 
åklagarmyndigheterna vid behov möjlighet 
att bedöma om det finns anledning att inleda 
ett straffrättsligt eller administrativt påföljds-
förfarande. Det samarbete som avses i para-
grafen ska i praktiken vara multilateralt och 
interaktivt så att samtliga parter, dvs. centra-
len för utredning av penningtvätt, polisen, 
Enheten för utredning av grå ekonomi, Skat-
teförvaltningen och Finansinspektionen 
främjar varandras möjligheter att sköta de i 
lagen angivna uppgifterna, om de finansiella 
tjänsterna eller det finansiella systemet an-
nars utnyttjas eller planeras bli utnyttjat för 
ekonomisk brottslighet.  

Vid informationsutbyte är det skäl att beak-
ta vad som i lagens 71 § och i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999, offentlighetslagen) föreskrivs om 
Finansinspektionens rätt att lämna ut sekre-
tessbelagd information. Den nyss nämnda pa-
ragrafen i lagen om Finansinspektionen är 
baserad på de bestämmelser om sekretess-
plikt och informationsutbyte som finns i de 
finansiella direktiven. Sekretessbelagd in-
formation får lämnas ut bl.a. till åklagar- och 
förundersökningsmyndigheter för förebyg-
gande och utredning av brott. Däremot hör 
skattemyndigheterna inte till de myndigheter 
till vilka en behörig finanstillsynsmyndighet 
enligt de finansiella direktiven kan lämna ut 
sekretessbelagd information. Nämnda 71 § i 
lagen om Finansinspektionen ska tillämpas i 
stället för skattelagstiftningens bestämmelser 
om utlämnande av information. Denna tolk-
ningsprincip har fastställts i högsta förvalt-
ningsdomstolens beslut (HFD:s beslut 
8.5.1998; Liggare nr 826; Dnr 1650/1/96) 
som baserades på den tidigare lagen. Härav 
följer att 71 § i lagen om Finansinspektionen 
ska tillämpas också i stället för 7 § i lagen 
om Enheten för utredning av grå ekonomi. 
Enligt den sist nämnda paragrafen har utred-
ningsenheten trots sekretess rätt att av myn-
digheterna få de uppgifter som är nödvändiga 
för utarbetandet av en fullgöranderapport och 
som den myndighet som begär rapporten har 
rätt att få för det ändamål som uppges i begä-
ran.  

I offentlighetslagen föreskrivs bl.a. vilka 
handlingar som är sekretessbelagda. Enligt 

24 § 1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen 
är bl.a. sådana handlingar sekretessbelagda 
som innehåller uppgifter om en privat affärs- 
eller yrkeshemlighet och likaså handlingar 
som innehåller uppgifter om någon annan 
motsvarande omständighet som har samband 
med privat näringsverksamhet, om utläm-
nandet av uppgifter ur en sådan handling 
skulle medföra ekonomisk skada för närings-
idkaren. I regeringens proposition (RP 
30/1998 rd) om offentlighetslagen konstate-
ras att begreppet affärs- eller yrkeshemlighet 
inte närmare definieras i lagen. Med affärs-
hemlighet avses i allmänhet företagshemlig-
heter av ekonomisk karaktär som närmast hör 
till området för handel.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om möjligheten att genom förordning 
av statsrådet utfärda närmare bestämmelser 
om hur samarbete enligt paragrafen ska 
genomföras. 

4 §. Tillsynsobjekt. I denna paragrafs 
1 mom. föreslås tekniska ändringar till följd 
av de förslag som gäller lagen om invester-
ingstjänster, lagen om handel med finansiella 
instrument samt lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet. Ändringar-
na gäller momentets 5—8 punkt. Dessutom 
föreslås i momentets 10 punkt en hänvisning 
till filialer till försäkringsbolag från tredje-
land enligt lagen om utländska försäkrings-
bolag (398/1995).  

Paragrafens 2 mom. motsvarar 2 mom. i 
den gällande paragrafen. 

I paragrafens 3 mom. 2 punkten föreslås 
tekniska ändringar till följd av den lag som 
föreslås om handel med finansiella instru-
ment och den lag som föreslås om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet. 
Börsens holdingföretag definieras i det först-
nämnda lagförslagets 2 kap. 10 § 6 mom., 
begreppet värdepapperscentralens holdingfö-
retag i det förstnämnda lagförslagets 2 kap. 
8 § 6 mom. och begreppet clearingorganisa-
tionens holdingföretag i det sistnämnda lag-
förslagets 3 kap. 1 § 2 mom. Dessutom före-
slås i 3 mom. 3 punkten en teknisk ändring 
med anledning av förslaget till lag om inve-
steringstjänster. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar den gällande 
paragrafens 4 mom. I paragrafens 5 mom. fö-
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reslås en ändring av den kommunala pen-
sionsanstaltens namn. 

5 §. Andra finansmarknadsaktörer. I para-
grafens 1 punkt föreslås för det första en så-
dan ändring att från den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument införs be-
greppen reglerad marknad och multilateral 
handelsplattform. I paragrafens 1 punkt byts 
också hänvisningen till den nuvarande vär-
depappersmarknadslagen ut mot en hänvis-
ning till motsvarande bestämmelser i den nya 
värdepappersmarknadslagen. Dessutom före-
slås att 1 punkten kompletteras så att som 
andra finansmarknadsaktörer ska betraktas 
också emittenter av värdepapper för vilka det 
har lämnats in en ansökan om upptagande till 
handel på en reglerad marknad eller på en re-
glerad handelsplattform.  

I paragrafens 2 och 3 punkt föreslås teknis-
ka ändringar till följd av den lag som föreslås 
om handel med finansiella instrument.  

I paragrafens 4 och 5 punkt föreslås teknis-
ka ändringar till följd av den lag som föreslås 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. Dessutom föreslås att som andra 
finansmarknadsaktörer ska betraktas också 
utländska företag som enligt 5 punkten har 
auktoriserats som kontoförvaltare och som 
inte har driftställe i Finland. 

I paragrafens 6—8 punkt föreslås tekniska 
ändringar till följd av den nya värdepappers-
marknadslag som föreslås. Dessutom ska i 
6 punkten beaktas att den gällande värdepap-
persmarknadslagens bestämmelse om skyl-
digheten att göra insideranmälan delvis över-
förs till den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster, till den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument och till 
den föreslagna lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet. I paragra-
fens 8 punkt ska inte längre liksom i den nu-
varande paragrafens 9 punkt hänvisas till 
emittenter som är skyldiga att offentliggöra 
förvärv och avyttringar av aktier, dvs. till 
målbolag, eftersom den föreslagna paragra-
fens 1 punkt redan täcker sådana målbolag. 
De nämnda punkterna motsvarar i övrigt 6, 7 
och 9 punkten i nuvarande 5 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens 9 punkt 
ska som andra finansmarknadsaktörer betrak-
tas också utländska företag som verkar som 
förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i den 

föreslagna lagen om värdepapperskonton, 
t.ex. utländska värdepapperscentraler. 

I paragrafens 10 punkt föreslås tekniska 
ändringar till följd av den lag som föreslås 
om handel med finansiella instrument, den 
lag som föreslås om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet samt den lag som fö-
reslås om investeringstjänster. I övrigt mot-
svarar denna punkt 10 punkten i den nuva-
rande paragrafen.  

Paragrafens 11—19 punkt motsvarar sam-
ma punkter i den nuvarande paragrafen. 

Som andra finansmarknadsaktörer ska inte 
längre betraktas målbolag som avses i den 
nuvarande paragrafens 8 punkt, eftersom så-
dana målbolag inte längre hör till tillämp-
ningsområdet för den nya värdepappers-
marknadslagen. Enligt den nämnda punkten 
ska som andra finansmarknadsaktörer anses 
sådana målbolag för offentliga uppköpser-
bjudanden enligt 6 kap. i värdepappersmark-
nadslagen som har sitt bolagsrättsliga säte i 
Finland och vars värdepapper är föremål för 
handel som motsvarar offentlig handel i en 
stat utanför EES. 

6 §. Övriga definitioner. Det föreslås att till 
denna paragraf fogas fem nya definitioner: 
tredjeland (2 punkten), tredjelands tillsyns-
myndighet (6 punkten), tredjelands tillsyns-
objekt (9 punkten), reglerad marknad och 
multilateral handelsplattform (18 punkten) 
samt finansiella instrument (19 punkten). I 
paragrafens 7, 12 och 14 punkt, som i övrigt 
motsvarar 5, 8 och 10 punkterna i den nuva-
rande paragrafen, föreslås tekniska ändringar 
till följd av den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster. I paragrafens 10 och 17 punkt, 
som i övrigt motsvarar de nuvarande paragra-
fernas 6 a och 13 punkt, föreslås tekniska 
ändringar till följd av den föreslagna lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet och den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. Paragra-
fens 1, 3—5, 8, 11, 13, 15 och 16 punkt mot-
svarar 1—4, 6, 7, 9, 11 och 12 punkten i den 
nuvarande paragrafen.  

10 §. Direktionens uppgifter. I lagens 10 § 
1 mom. föreskrivs om Finansinspektionens 
direktions uppgifter vid tillsynen över fi-
nansmarknaden. Det föreslås att till momen-
tet fogas en ny 4 a punkt enligt vilken direk-
tionen ska dra försorg om utvecklingen av 
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myndighetssamarbetet enligt 3 c §. Detta in-
nebär bl.a. att direktionen för Finansinspek-
tionens vidkommande ska godkänna princi-
perna och behandla utvecklingsplanerna för 
samarbetet i fråga om förebyggande och be-
kämpande av ekonomisk brottslighet. 

16 §. Anmälningsskyldighet. I den nuva-
rande paragrafens 6 mom. föreskrivs om ett 
offentligt insiderregister över direktionsmed-
lemmarnas, ersättarnas och tjänstemännens 
aktieinnehav. I paragrafens 6 mom. föreslås 
ändringar av teknisk natur. Det föreslås att 
begreppet värdepapper byts ut mot begreppet 
finansiella instrument och begreppet offentlig 
handel mot begreppen reglerad marknad och 
multilateral handelsplattform. Dessutom fö-
reslås att momentets hänvisning till 5 kap. 
5 a § i den nuvarande värdepappersmark-
nadslagen byts ut mot en hänvisning till detta 
lagförslags 16 a § där det föreskrivs närmare 
om insideranmälan. 

16 a §. Insideranmälan. I denna paragraf 
föreslås bestämmelser om insideranmälning-
ar som personer som avses i 16 § 6 mom. är 
skyldiga att göra. Paragrafen motsvarar 
5 kap. 5 a § i den nuvarande värdepappers-
marknadslagen med den ändringen att tids-
fristerna för anmälan har förlängts. Informa-
tion om aktieinnehav, om innehav av finansi-
ella instrument i anslutning till aktier och 
förändringar i innehav behöver inte offent-
liggöras lika snabbt som när det är fråga om 
insiders i börsbolag.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska vederbörande göra insideranmälan till 
Finansinspektionen inom en månad efter att 
ha utnämnts till direktionsmedlem, ersättare 
eller tjänsteman vid Finansinspektionen. En-
ligt den gällande lagen ska anmälan göras 
inom 14 dagar. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs vad som ska nämnas i insideranmälan 
på motsvarande sätt som i den gällande vär-
depappersmarknadslagens 5 kap. 5 a §. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om vissa identifieringsuppgifter som 
ska ingå i anmälan och i 4 mom. om undan-
tag från anmälningsskyldigheten . Dessa 
moment motsvarar 5 kap. 5 a § i den gällande 
värdepappersmarknadslagen. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska den anmäl-
ningsskyldige inom 14 dagar underrätta Fi-

nansinspektionen om förändringar i aktiein-
nehav och om förändringar i andra anmälda 
uppgifter. Den nuvarande lagen förutsätter att 
ändringsanmälan görs inom sju dagar efter 
ändringen. 

19 §. Rätt att få uppgifter av andra. Det fö-
reslås att i paragrafens 2 mom. görs en tek-
nisk ändring till följd av den nya värdepap-
persmarknadslag som föreslås. 

21 §. Särskild rätt att få uppgifter i anslut-
ning till marknadsmissbruk. I paragrafens 
1 mom. föreslås sådana tekniska ändringar 
till följd av den föreslagna lagen om handel 
med finansiella instrument att det i momentet 
använda begreppet offentlig handel ersätts 
med begreppen reglerad marknad och multi-
lateral handelsplattform. Eftersom de före-
slagna begreppen täcker också övriga EES-
stater behövs inte längre någon bestämmelse 
som motsvarar 4 mom. i den gällande para-
grafen. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den nuva-
rande paragrafens 2 mom.  

Det föreslås att den nuvarande hänvisning-
en till derivatinstrument i paragrafens 3 mom. 
ersätts med en hänvisning till 1 kap. 10 § i 
den föreslagna lagen om investeringstjänster, 
som avser andra finansiella instrument än 
värdepapper. 

22 §. Kallelse att höras. Paragrafens hän-
visning till bestämmelsen om vite i nuvaran-
de 4 kap. föreslås bli ändrad till en hänvis-
ning till lagförslagets nya 33 a §. 

24 §. Granskningsrätt. I paragrafens 
2 mom. föreslås en teknisk ändring till följd 
av den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. 

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd 
samt därmed jämförbara förordnanden om 
avslutande av verksamhet. I paragrafens 
4 mom. föreslås en teknisk ändring som in-
nebär att i momentet i enlighet med lagför-
slagets 6 § används begreppet tredjeland. 

I paragrafens nuvarande 8 mom. föreskrivs 
om tillämpning av bestämmelserna om åter-
kallelse av verksamhetstillstånd i vissa jäm-
förbara situationer. Det föreslås att till mo-
mentet fogas ett omnämnande om att be-
stämmelserna om återkallelse av verksam-
hetstillstånd på motsvarande sätt ska tilläm-
pas på återkallelse av tillstånd som beviljats 
ett tredjelands värdepappersföretag enligt 5 
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kap. 5 § i lagen om investeringstjänster. Till-
ståndet gäller rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster från ett tredjeland till Finland 
utan att etablera filial. 

27 §. Begränsning av verksamheten. Det 
föreslås att till paragrafens 5 mom. görs ett 
tillägg som motsvarar den ändring som före-
slås i 26 § 8 mom. om att vad som i paragra-
fen föreskrivs om begränsning av verksam-
heten ska tillämpas också på begränsning av 
tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av ett 
tredjelands värdepappersföretag enligt 5 kap. 
5 § i lagen om investeringstjänster.  

28 §. Begränsning av ledningens verksam-
het för viss tid. Paragrafens 1 mom. motsva-
rar 1 mom. i den gällande paragrafen. I para-
grafens 2 mom. föreslås för det första teknis-
ka ändringar till följd av den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument. Sam-
tidigt föreslås att Finansinspektionens befo-
genheter att för viss tid begränsa ledningens 
verksamhet utsträcks till att gälla också vär-
depapperscentralers och clearingorganisatio-
ners holdingföretag. 

32 a §. Förbud mot förvärv av ägarandel. 
Det föreslås att paragrafens tillämpningsom-
råde utöver förbud för bl.a. kreditinstitut och 
värdepappersföretag att förvärva ägarandelar 
utsträcks till att gälla också motsvarande för-
bud för börser, börsers holdingföretag, vär-
depapperscentraler, värdepapperscentralers 
holdingföretag, clearingorganisationer och 
clearingorganisationers holdingföretag. Lik-
som för närvarande ska det föreskrivas om 
anmälan om förvärv av ägarandelar i den lag 
som gäller respektive organisation, dvs. för 
börser och börsers holdingföretag i den före-
slagna lagen om handel med finansiella in-
strument samt för värdepapperscentraler, 
värdepapperscentralers holdingföretag, clear-
ingorganisationer och clearingorganisationers 
holdingföretag i lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet. Ändringar-
na ingår i förslagen som gäller paragrafens 
1 och 2 mom. I samma moment föreslås ock-
så tekniska ändringar till följd av den före-
slagna lagen om investeringstjänster. Det fö-
reslås att begreppet målbolag byts ut mot fö-
retag förvärvet gäller. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. förtyd-
ligas så att hänvisningen till tidsfrist enligt 32 
b § byts ut mot en hänvisning till behand-

lingstid som avses i 32 b § 2 mom. Dessutom 
föreslås att till momentet fogas bestämmelser 
som förbjuder förvärv i sådana situationer 
där den anmälningsskyldige inte på begäran 
har tillställt Finansinspektionen utredningar 
som den behöver för att avgöra ett ärende. I 
sådana fall kan Finansinspektionen förbjuda 
förvärv inom 60 vardagar efter att den sänt 
den anmälningsskyldige ett meddelande om 
de saknade utredningarna. 

Paragrafens 3 och 4 mom. motsvarar 3 och 
4 mom. i den gällande paragrafen. 

32 b §. Förfarande som tillämpas vid för-
bud mot förvärv av ägarandel. Det föreslås 
att paragrafens 4 mom. ändras på motsvaran-
de sätt som 32 a §, dvs. så att begreppet mål-
bolag byts ut mot företag förvärvet gäller. 

Enligt paragrafens nuvarande 5 mom. ska 
paragrafens 1—4 mom. om förfarandet vid 
anmälan om förvärv av ägarandelar inte till-
lämpas på ägarandelar i arbetspensionsför-
säkringsbolag. På sådana ägarandelar ska i 
stället tillämpas 7 § i lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag. Det föreslås att para-
grafens 5 mom. ändras så att på behandling 
av anmälningar om förvärv av ägarandelar i 
börser och börsers holdingföretag på motsva-
rande sätt ska tillämpas den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument och på 
behandling av anmälningar om förvärv av 
ägarandelar i värdepapperscentraler, värde-
papperscentralers holdingföretag, clearingor-
ganisationer och clearingorganisationers hol-
dingföretag ska tillämpas lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet. 
Förfarandet vid anmälan om förvärv av ägar-
andelar i nämnda organisationer har inom EU 
inte harmoniserats genom direktiv, till åt-
skillnad från förfarandet när det gäller anmä-
lan om förvärv av ägarandelar i t.ex. kredit-
institut och värdepappersföretag. 

32 c §. Begränsning av de rättigheter som 
grundar sig på aktier och andelar. I den gäl-
lande paragrafens 1 mom. föreskrivs om Fi-
nansinspektionens rätt att förbjuda en ägare 
att utöva rösträtt i bl.a. kreditinstitut och vär-
depappersföretag om någon av de förutsätt-
ningar som nämns i momentets 1—3 punkt 
är uppfylld. Det föreslås att tillämpningsom-
rådet för momentet i enlighet med 32 a § ut-
sträcks till att gälla också förbud mot ut-
övande av rösträtt för ägare i börser, börsers 
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holdingföretag, värdepapperscentraler, vär-
depapperscentralers holdingföretag, clear-
ingorganisationer och clearingorganisationers 
holdingföretag. Dessutom föreslås att i mo-
mentets 1 punkt görs en teknisk ändring till 
följd av den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster. Det föreslås att omnämnandet av 
målbolag i momentets 3 punkt ändras till fö-
retag förvärvet gäller. 

33 §. Verkställighetsförbud och rättelse-
uppmaning. I paragrafens 4 mom. föreskrivs 
att Finansinspektionen i vissa fall kan utfärda 
förbud med stöd av någon annan bestämmel-
se än 33 §. I momentet föreslås tekniska ju-
steringar till följd dels av de ändringar som 
föreslås i bestämmelserna om påföljder i 
4 kap. och dels beroende på i vilka lagar det 
föreskrivs om förbud. I momentet hänvisas 
till förbud som utfärdas med stöd av 17 kap. 
2 § i värdepappersmarknadslagen samt i 
2 kap. 32 §, 4 kap. 8 § och 5 kap. 6 § i lagen 
om handel med finansiella instrument. 

33 a §. Vite. Det föreslås att till lagens 
3 kap. fogas en ny 33 a § om vite. Eftersom 
vite inte har karaktären av en egentlig admi-
nistrativ påföljd föreslås att bestämmelserna 
om vite flyttas från 4 kap. till 3 kap. som 
gäller Finansinspektionens tillsynsbefogen-
heter. I paragrafen stryks hänvisningarna till 
22 § där det uttryckligen föreskrivs att vite 
kan föreläggas den som inte hörsammar en 
kallelse enligt paragrafen. I övrigt motsvarar 
bestämmelsen motsvarar 38 § 1—4 mom. i 
den gällande lagen. Paragrafen innehåller 
inte någon bestämmelse som motsvarar 
5 mom. i den gällande paragrafen, eftersom 
48 och 49 § som det hänvisas till i bestäm-
melsen föreslås bli upphävda. 

37 §. Tillsyn över att internationella redo-
visningsstandarder iakttas. Det föreslås att 
paragrafens 1 mom. ändras så att det onödiga 
omnämnandet om årsrapporter stryks. 
 
4 kap.  Administrativa påföljder 

38 §. Ordningsavgift. I paragrafens ingress 
föreslås en sådan ändring att Finansinspek-
tionen åläggs att påföra ordningsavgift. I la-
gens 42 § föreskrivs särskilt om villkoren för 
att inte påföra ordningsavgift. Enligt paragra-
fens 1 mom. 1 punkten ska Finansinspektio-
nen ålägga den att betala ordningsavgift som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar 
eller bryter mot skyldigheten att tillställa Fi-
nansinspektionen uppgifter enligt 18 § 2 eller 
3 mom. eller annan information som enligt 
bestämmelser eller föreskrifter regelbundet 
ska ges Finansinspektionen för att den ska 
kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. 
Momentets 1 punkt motsvarar 39 § 1 mom. 1 
punkten i den gällande lagen.  

Momentets 2 punkt är ny. I den hänvisas 
till bestämmelser i andra lagar som också kan 
leda till att den som försummar eller bryter 
mot dem påförs ordningsavgift. Det är fråga 
om bestämmelser som ska iakttas inom en 
viss tidsfrist eller som annars är sådana att 
det klart kan konstateras om någon har brutit 
mot eller försummat dem. Momentets 
2 punkt motsvarar delvis 39 § 1 mom. 2, 3 
och 5 punkten i den gällande lagen. 

Ordningsavgiftens belopp baseras på en 
helhetsbedömning. I paragrafens 2 mom. fö-
reskrivs om omständigheter som ska beaktas 
vid bedömningen av ordningsavgiftens be-
lopp. Omständigheter som påverkar beloppet 
är åtminstone förfarandets art, omfattning 
och varaktighet. Dessutom kan i helhetsbe-
dömningen vid behov beaktas också andra 
omständigheter, exempelvis den persons 
ekonomiska ställning som påförs ordnings-
avgift. De föreslagna grunderna motsvarar 
huvudsakligen den utförligare redogörelsen 
gällande påföljdsavgift i samband med 41 § 
2 mom. Till övriga delar motsvarar paragra-
fens 2 mom. den gällande paragrafens 2 
mom. med undantag för de ändrade minimi- 
och maximibeloppen för ordningsavgifter 
som kan påföras juridiska och fysiska perso-
ner. En klar förhöjning av ordningsavgiftens 
eurobelopp föreslås. Syftet med ändringen är 
dels att förhindra uppkomsten av misstro mot 
marknaden och dels att understryka i synner-
het betydelsen av rätt till information för en 
fungerande marknad. Dessutom understryker 
ändringen vikten av en korrekt myndighets-
rapportering. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska ordningsav-
giften betalas till staten. 

Enligt paragrafens 4 mom. kan i stället för 
ordningsavgift påföras en påföljdsavgift om 
gärningen eller försummelsen kan anses vara 
särskilt klandervärd. Vid bedömningen av 
graden av klandervärdhet ska beaktas de 
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grunder som avses i paragrafens 2 mom. Det 
är fråga om en helhetsbedömning som inne-
bär att man utöver förfarandets skadlighet el-
ler upprepning kan beakta i vilken grad det 
kan tillräknas gärningsmannen, den eventuel-
la nyttan av förfarandet samt övriga omstän-
digheter kring gärningen eller försummelsen. 
Om förfarandet uppfyller förutsättningarna 
för både ordningsavgift och för påföljdsav-
gift enligt lagens 40 § 1 mom. kommer alter-
nativet att inte påföra någon ordningsavgift i 
fråga, vilket kan beaktas i samband med att 
en påföljdsavgift fastställs. 

39 §. Offentlig varning. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen gällande 40 § 1 
mom. Med avvikelse från den gällande be-
stämmelsen ålägger den föreslagna bestäm-
melsen Finansinspektionen att meddela var-
ning. Finansinspektionen kan dock avstå från 
meddela offentlig varning om de förutsätt-
ningar som nämns i 42 § är uppfyllda. Be-
stämmelsen föreslås gälla offentlig varning i 
stället för offentlig anmärkning. Begreppet 
offentlig varning understryker bättre än be-
greppet offentlig anmärkning att allmän 
klandervärdhet är ett element i gärningens 
rekvisit. Som administrativ påföljd är offent-
lig varning fristående från ordningsavgift 
men kan inte kategoriskt anses vara en 
strängare påföljd än ordningsavgiften. Gär-
ningar och försummelser som inte uppfyller 
rekvisiten för ordningsavgift kan sanktione-
ras med offentlig varning. Det föreslås att 
samtliga administrativa påföljder ska offent-
liggöras men till ordningsavgiftens karaktär 
hör, utöver att den ger uttryck för offentligt 
klander, dessutom att den är en ekonomisk 
påföljd vilket innebär att den de facto kan 
vara en strängare påföljd än en offentlig var-
ning. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska Finansin-
spektionen ge tillsynsobjekt och andra fi-
nansmarknadsoperatörer offentlig varning 
om de uppsåtligen eller av oaktsamhet hand-
lar i strid med andra bestämmelser om fi-
nansmarknaden än de som avses i 38 § 1 
mom. och 40 § 1 mom. eller i strid med före-
skrifter som utfärdats med stöd av dem. Ett 
tillsynsobjekt kan också ges varning om till-
synsobjektet uppsåtligen eller av oaktsamhet 
handlar i strid med villkoren i sitt verksam-

hetstillstånd eller i strid med de föreskrifter 
som gäller dess verksamhet.  

Med bestämmelser om finansmarknaden 
avses alla sådana bestämmelser i lag och med 
stöd av dem utfärdade bestämmelser och fö-
reskrifter samt EU-förordningar och kom-
missionsbeslut som gäller tillsynsobjekt och 
andra finansmarknadsaktörer och vilkas ef-
terlevnad i Finland normalt övervakas av Fi-
nansinspektionen. Offentlig varning kan en-
ligt förslaget utfärdas också för försummelse 
eller överträdelse av de allmänna bestämmel-
ser som avses i värdepappersmarknadslagens 
1 kap. En fysisk person ska ges offentlig var-
ning om denne handlar i strid med personli-
gen förpliktande bestämmelser eller före-
skrifter.  

Paragrafens 2 mom. är delvis ny. Enligt 
momentet kan Finansinspektionen ge en of-
fentlig varning om ärendet bedömt som en 
helhet inte föranleder strängare åtgärder. En 
sådan åtgärd kunde vara t.ex. påföljdsavgift 
enligt 40 §, en till en myndighet framställd 
begäran om förundersökning enligt 3 c § el-
ler återkallelse av verksamhetstillstånd. En-
ligt den nya bestämmelsen i 2 mom. kan i 
stället för offentlig varning dessutom medde-
las påföljdsavgift för gärningar och försum-
melser som avses i 1 mom., om gärningen el-
ler försummelsen kan anses vara särskilt 
klandervärd. Denna bestämmelse behövs för 
att en tillräckligt sträng påföljd vid behov ska 
kunna påföras också för sådana gärningar 
och försummelser som inte uttryckligen är 
kriminaliserade eller omfattas av tillämp-
ningsområdet för bestämmelsen om påföljds-
avgift. Detta är emellertid en undantagsbe-
stämmelse som ska tillämpas endast då en 
gärning eller försummelse som helhet kan 
betraktas som särskilt klandervärd. Begrep-
pet särskilt klandervärd behandlas redan i 
motiveringen till 38 § 4 mom. om ordnings-
avgift. Motsvarande kriterier kan tillämpas 
också i en sådan helhetsbedömning som av-
ses i detta moment. På motsvarande sätt kan 
Finansinspektionen avstå från att ge en of-
fentlig varning och beakta detta vid faststäl-
landet av påföljdsavgiftens belopp då förfa-
randet uppfyller både villkoren för offentlig 
varning och för påföljdsavgift enligt 40 § 1 
mom. 
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40 §. Påföljdsavgift. I paragrafens 1 mom. 
föreslås en bestämmelse om att påföljdsav-
gift ska påföras den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet försummar att iaktta de bestäm-
melser som nämns i momentet. Tillämp-
ningsområdet för bestämmelser om påföljds-
avgift omfattar de gärningar och försummel-
ser som räknas upp i sektorlagarna, så att av 
varje lag så tydligt som möjligt framgår sam-
bandet mellan påföljden och bestämmelserna 
i fråga. Detta underlättar också uppdatering-
en av bestämmelserna. Enligt huvudregeln 
ska för överträdelse av bestämmelserna och 
föreskrifterna påföras en påföljdsavgift, ef-
tersom de gärningar och försummelser som 
avses i bestämmelsen redan i princip är sär-
skilt klandervärda och betydelsefulla med 
tanke på förtroendet för marknaden eller för 
tryggandet av stabiliteten i den verksamhet 
som övervakas. I undantagsfall kan det enligt 
lagförslagets 42 § 2 mom. bli fråga om att ge 
en offentlig varning i stället för att påföra en 
påföljdsavgift för smärre gärningar eller i det 
fall att det annars vore uppenbart oskäligt att 
påföra en påföljdsavgift. En fysisk person 
kan påföras påföljdsavgift om denne handlar 
i strid med personligen förpliktande bestäm-
melser eller föreskrifter. 

Paragrafens 2 mom. är nytt. Enligt momen-
tet kan påföljdavgift påföras under förutsätt-
ning att ärendet betraktat som en helhet inte 
ger anledning till strängare åtgärder. En så-
dan åtgärd kan vara t.ex. en undersöknings-
begäran till en förundersökningsmyndighet 
eller återkallelse av ett verksamhetstillstånd. 
Dessutom föreskrivs i momentet särskilt om 
behandling av smärre, enligt strafflagen 
straffbara gärningar och försummelser i ad-
ministrativt förfarande. Trots att en gärning 
eller försummelse kan bedömas uppfylla 
rekvisiten för något annat grovt brott enligt 
51 § i strafflagen men med hänsyn till dess 
menlighet eller gärningsmannens skuld sådan 
den framgår av gärningen och med beaktande 
av övriga omständigheter i anslutning till den 
ska anses ringa bedömt som en helhet, kan 
Finansinspektionen påföra en påföljdsavgift 
och avstå från att anmäla ärendet till förun-
dersökningsmyndigheten. Om den ekono-
miska nyttan t.ex. i samband med överträdel-
se av bestämmelserna om förbud mot miss-
bruk av insiderinformation har varit liten och 

det inte är uppenbart att gärningsmannen har 
överskridit gränsen för grov oaktsamhet, kan 
Finansinspektionen påföra påföljdsavgiften. 
Den undantagsmöjlighet som tillsynsmyn-
digheten föreslås få motsvarar huvudsakligen 
skattelagstiftningens motsvarande bestäm-
melser om skattebrott. Det är emellertid fråga 
om en undantagsbestämmelse och de enskil-
da fall som den ska tillämpas på är exceptio-
nella. Syftet med bestämmelsen är att undvi-
ka att domstolsförfarande inleds i ärenden 
som kan avgöras på ett mera kostnadseffek-
tivt sätt i en administrativ process, utan att 
dock kränka den persons rättsskydd som är 
föremål för påföljden. 

41 §. Påförande av påföljdsavgift. I para-
grafens 1 mom. föreslås en bestämmelse om 
påförande av påföljdsavgift. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska Finansinspektionen 
själv påföra en påföljdsavgift om denna upp-
går till högst en miljon euro. Finansinspek-
tionen ska be marknadsdomstolen påföra på-
följdsavgift då den anser att en påföljdsavgift 
på en miljon euro inte är en tillräcklig på-
följd. Den gräns i euro som anges i lagen har 
inte betydelse för marknadsdomstolens pröv-
ning då den avgör ett ärende som gäller på-
följdsavgift. Enligt den gällande lagen be-
stämmer Finansinspektionen administrativa 
påföljder utan domstolsförfarande. För när-
varande kan en juridisk person påföras högst 
200 000 euro i påföljdsavgift. Eftersom det 
föreslås att påföljdsavgiftens maximibelopp 
höjs avsevärt föreslås på samma sätt som en-
ligt procedurbestämmelserna i konkurrens-
rättsliga ärenden att marknadsdomstolen ska 
bestämma påföljdsavgifter som överskrider 
den nämnda gränsen och självständigt, på 
framställning av tillsynsmyndigheten, bedö-
ma om förutsättningarna är uppfyllda. 

Höjningen av påföljdsavgiftens maximibe-
lopp anses vara motiverad för att upprätthålla 
påföljdssystemets allmänpreventiva verkan 
och trovärdighet. Vid bedömningen av stor-
leken av de administrativa påföljderna måste 
det för det första beaktas att endast vissa gär-
ningar och försummelser som strider mot fi-
nansmarknadslagstiftningen är kriminalisera-
de. De ekonomiska påföljder som Finansin-
spektionen för närvarande förfogar över har 
enligt utredningar som gjorts inom Europeis-
ka unionen å andra sidan visat sig vara lind-
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riga. En höjning av påföljdsavgiftens maxi-
mibelopp skulle innebära en harmonisering 
av den nationella påföljdsnivån i förhållande 
till europeisk praxis. Det kan motiveras med 
beaktande av den allt större harmoniseringen 
av europeisk lagstiftning och koordineringen 
av den europeiska tillsynen. Påföljdsavgif-
tens maximibelopp i euro måste vara tillräck-
ligt högt med tanke på att påföljden ska kun-
na dimensioneras också för bolag med större 
omsättning. En rättvis påföljdspraxis förut-
sätter å ena sidan att mindre bolag inte påförs 
påföljdsavgifter som på grund av omsätt-
ningen blir större än de påföljder som påförs 
större bolag. Syftet med bestämmelsen att 
avgiften får utgöra högst tio procent av om-
sättningen är å andra sidan att säkerställa att 
påföljden inte blir oskälig i förhållande till 
omfattningen av bolagets affärsverksamhet 
och betalningsförmåga.  

Förslaget innebär en anpassning till den eu-
ropeiska finansmarknadens allt strängare 
sanktionssystem. Europeiska kommissionen 
har gett flera direktiv- och förordningsförslag 
som innebär avsevärt mycket strängare eko-
nomiska sanktioner än de som nu föreslås. I 
kommissionens förslag till kreditinstitutsdi-
rektiv (2011/0203 (COD)), till marknads-
missbruksförordning (2011/0295 (COD)) 
samt till direktiv om marknader för finansiel-
la instrument (2011/0298 (COD)) föreslås 
samstämmigt att maximinivån för administ-
rativa böter inte får understiga tio procent av 
det berörda bolagets totala årliga omsättning, 
när det rör sig om en juridisk person. För en 
fysisk person får maximinivån för administ-
rativa böter enligt kommissionens förslag 
inte understiga fem miljoner euro. Med beak-
tande av den sannolika kommande sanktions-
regleringen är det sålunda motiverat att höja 
påföljdernas eurobelopp. Med avvikelse från 
kommissionens förslag är avsikten dock att 
de största ekonomiska sanktionerna ska hän-
skjutas till en oberoende domstol. Å andra 
sidan talar beslutsfattandets kostnadseffekti-
vitet och snabbhet för att i ekonomiskt hän-
seende smärre påföljder också i fortsättning-
en ska fastställas av Finansinspektionen. 
Följden av den föreslagna gränsen på en mil-
jon euro skulle vara att det i praktiken är Fi-
nansinspektionen som beslutar om alla på-
följdsavgifter som gäller fysiska personer. 

Med tanke på individernas rättsskydd är det 
viktigt att Finansinspektionens beslut kan 
överklagas till marknadsdomstolen. En 
omständighet som understryker Finansin-
spektionens opartiskhet som beslutsfattare är 
att Finansinspektionens tjänstemän inte är 
medlemmar i Finansinspektionens direktion 
som beslutar om påföljdsavgifter. Dessutom 
har beredningen av påföljdsbesluten i Finans-
inspektionen i organisatoriskt hänseende av-
skilts från de avdelningar som sköter till-
synsverksamheten.  

Påföljdsavgiftens belopp är baserat på en 
helhetsbedömning. I paragrafens 2 mom. fö-
reskrivs att påföljdsavgift ska påföras åtmin-
stone med beaktande av gärningens art, om-
fattning och varaktighet samt gärningsman-
nens finansiella ställning. Med gärningens art 
avses t.ex. gärningens eller försummelsens 
innebörd och klandervärdhet samt betydelsen 
av den förpliktelse som åsidosatts, liksom 
även gärningsmannens ställning i förhållande 
till exempelvis Finansinspektionens tillsyns-
objekt. Vid bedömningen av förfarandets 
omfattning ska beaktas t.ex. den orsakade 
skadan, förfarandets betydelse för förtroendet 
för finansmarknaden eller för finansmarkna-
dens stabilitet samt den beräknade nyttan. 
Vid bedömningen av förfarandets varaktighet 
är det utöver den enskilda gärningens eller 
försummelsens varaktighet skäl att beakta 
om gärningen eller försummelsen eventuellt 
har upprepats. Vid bedömningen av en per-
sons finansiella ställning kan utöver dennes 
betalningsförmåga beaktas t.ex. påföljdsav-
giftens sannolika inverkan på personens för-
utsättningar att bedriva verksamhet. 

Avgiftens maximibelopp är tio procent av 
en juridisk persons omsättning det år som fö-
regår gärningen eller försummelsen. På-
följdsavgiftens maximibelopp är emellertid 
tio miljoner euro. Till åtskillnad från kom-
missionens ovan nämnda förslag föreslås det 
inte att omsättningen ska beräknas på hela 
koncernens omsättning. Avgiften ska enligt 
förslaget fastställas på den juridiska persons 
omsättning som har gjort sig skyldig till gär-
ningen eller försummelsen. Också då till-
synsobjektet är föremål för konsoliderad till-
syn ska påföljdsavgiften beräknas endast på 
den organisations omsättning som gjort sig 
skyldig till gärningen eller försummelsen. I 
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fråga om kreditinstituts omsättning ska ränte-
intäkter beaktas som bruttobelopp medan in-
täkter av värdepappersverksamhet ska beak-
tas som nettobelopp. I fråga om försäkrings-
bolag ska bolagets totala premieinkomst be-
aktas som omsättning. Om verksamheten har 
bedrivits endast under en kort tid och några 
bokslutsuppgifter inte finns att få kan om-
sättningen uppskattas utifrån annan tillgäng-
lig utredning, t.ex. affärsplaner, det faktiska 
resultatet enligt en delårsrapport eller på ba-
sis av sådana företags genomsnittliga om-
sättning som är verksamma i samma bransch 
och lika stora samt har bedrivit verksamhet 
lika länge. 

Enligt paragrafens 3 mom. får en fysisk 
person påföras en påföljdsavgift som utgör 
högst tio procent av dennes inkomster enligt 
senast verkställda beskattning, dock högst 
100 000 euro. Som inkomster ska räknas 
både förvärvs- och kapitalinkomster. En fy-
sisk persons inkomster ska i första hand utre-
das på basis av beskattningsuppgifterna. Om 
inkomsterna inte kan utredas på detta sätt el-
ler om de har undergått en väsentlig föränd-
ring efter senast verkställda beskattning kan 
de uppskattas på basis av annan tillgänglig 
utredning, såsom löneintyg eller inkomstut-
redningar som tillställts myndigheter.  

Paragrafens 4 mom. gäller i praktiken max-
imibeloppet av påföljdsavgiften för en fysisk 
person som bedriver försäkringsförmedling. 
Påföljdsavgiften får uppgå till högst tio pro-
cent av en fysisk persons inkomster av när-
ingsverksamhet enligt den senast verkställda 
beskattningen, dock högst 2,5 miljoner euro. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska påföljdsav-
giften betalas till staten. 

42 §. Avstående från att påföra administra-
tiv påföljd. I denna paragraf föreslås be-
stämmelser om förutsättningarna för Finans-
inspektionens prövningsrätt när det gäller av-
stående från att påföra administrativ påföljd. 
Enligt paragrafens 1 mom. kan Finansinspek-
tionen avstå från att påföra ordningsavgift el-
ler meddela offentlig varning för det första 
om den person som handlat felaktigt själv-
mant har vidtagit tillräckliga rättelseåtgärder 
omedelbart efter att ha upptäckt felet och om 
det inte är fråga om allvarliga eller upprepa-
de fel eller försummelser. I den gällande la-
gens 40 § 5 mom. föreskrivs om motsvarande 

undantag i fråga om offentlig anmärkning. 
En tilläggsförutsättning är enligt den före-
slagna paragrafen emellertid att vederböran-
de utan dröjsmål och självmant ska ha under-
rättat Finansinspektionen. För det andra kan 
Finansinspektionen avstå från att påföra ord-
ningsavgift eller meddela offentlig varning 
om det felaktiga förfarandet kan anses vara 
obetydligt. Frågan om en gärning eller för-
summelse eventuellt är obetydlig ska bedö-
mas från fall till fall med beaktande av bl.a. 
gärningens art, omfattning och varaktighet. 
Det är då fråga om en gärning eller försum-
melse som med beaktande av dess menlighet 
eller gärningsmannens presumtiva skuld, 
som helhet betraktad måste anses vara 
obetydlig. Det kan vara fråga om ett sådant 
fall t.ex. då en rapport som ska lämnas till 
Finansinspektionen endast obetydligt för-
dröjs utöver den stadgade tidsfristen eller om 
ett fel snarare har berott på ett mänskligt 
misstag än på oaktsamhet. För det tredje kan 
Finansinspektionen avstå från att påföra ord-
ningsavgift eller meddela offentlig varning 
om det annars måste anses vara uppenbart 
oskäligt att påföra påföljdsavgift eller offent-
lig varning. I så fall måste de i ärendet rele-
vanta omständigheterna beaktas som en hel-
het, bl.a. det felaktiga förfarandets orsaker 
och verkningar samt gärningsmannens indi-
viduella förhållanden. Finansinspektionen 
kan i sin bedömning beakta också andra på-
följder som redan påförts gärningsmannen, 
t.ex. en offentlig disciplinär påföljd som på-
förts av Börsen.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansin-
spektionen i stället för att påföra en påföljds-
avgift ge en offentlig varning på de grunder 
som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3 punkten. In-
nan Finansinspektionen påför ordningsavgift 
ska den bedöma om gärningen eller försum-
melsen måste anses vara obetydlig eller om 
det annars vore uppenbart oskäligt att påföra 
påföljdsavgift.  

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan en-
ligt 3 mom. inte påföras en person som miss-
tänkts för samma gärning i en förundersök-
ning, i en åtalsprövning eller i ett brottmål 
som behandlas i domstol. Ordningsavgift el-
ler påföljdsavgift kan inte heller påföras den 
som redan har dömts för samma gärning, om 
domen har vunnit laga kraft eller om åtalen 



 RP 32/2012 rd  
  

 

285

har förkastats genom ett beslut som vunnit 
laga kraft. Bestämmelsen stämmer i enlighet 
med principen ne bis in idem (förbud mot att 
åtala och döma två gånger i samma ärende) 
överens med två avgöranden av högsta dom-
stolen (HD:2010:45 och HD:2010:46) där det 
var fråga om att beslut om efterbeskattning 
hade vunnit laga kraft innan åtal väckts för 
grovt skattebedrägeri. Högsta domstolen an-
såg att det stred mot principen ne bis in idem 
att åtal hade väckts efter att beslutet om ef-
terbeskattning vunnit laga kraft. Det föreslås 
att den gällande lagens 43 § 1 mom. utsträcks 
till att utöver påföljdsavgift gälla också ord-
ningsavgift och vidare att det i paragrafen tas 
in en bestämmelse enligt vilken ordningsav-
gift eller påföljdsavgift inte kan påföras den 
som har dömts för samma gärning, om do-
men har vunnit laga kraft eller om åtalen för 
samma förseelse har förkastats med ett beslut 
som vunnit laga kraft. 

43 §. Offentliggörande av ordningsavgift, 
offentlig varning och påföljdsavgift. I denna 
paragraf föreslås en bestämmelse om offent-
liggörande av administrativa påföljder. Fi-
nansinspektionen ska offentliggöra ordnings-
avgifter, offentliga varningar och påföljdsav-
gifter som påförts av den samt påföljdsavgif-
ter som påförts av marknadsdomstolen samt i 
samband därmed meddela om beslutet har 
vunnit laga kraft. Om besvärsmyndigheten 
upphäver beslutet ska Finansinspektionen of-
fentliggöra besvärsmyndighetens beslut på 
motsvarande sätt som påförandet eller fast-
ställandet av påföljden har offentliggjorts. 
Bestämmelsen motsvarar i sak den gällande 
lagens 40 § 7 mom. om offentliggörande av 
offentlig anmärkning. 

43 a §. Verkställighet och återbetalning av 
ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Det 
föreslås att till lagen fogas en ny 43 a § om 
verkställighet och återbetalning av ordnings-
avgifter och påföljdsavgifter. Paragrafen 
motsvarar i sak 44 § i den gällande lagen. 

43 b §. Behandling av ärenden i mark-
nadsdomstolen. Det föreslås att till lagen fo-
gas en ny 43 b § där det föreskrivs om be-
handling av ärenden i marknadsdomstolen. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska ärenden som 
gäller ordningsavgift, offentlig varning och 
påföljdsavgift inledas vid marknadsdomsto-
len på framställning av Finansinspektionen 

eller genom att beslutet överklagas av den 
som Finansinspektionen har påfört påföljden. 
På överklagande ska enligt förslaget tilläm-
pas förvaltningsprocesslagen. Detta innebär 
bl.a. att besvär ska anföras skriftligen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att Finans-
inspektionen ska framställa om påförande av 
påföljdsavgift. Framställningen ska vara 
skriftlig. I den ska nämnas det tillsynsobjekts 
eller den persons namn, hemort och adress 
som yrkandet avser. I framställningen ska ut-
redas innebörden av Finansinspektionens yr-
kande och grunderna för att påföra påföljds-
avgift. Vidare ska de fakta och handlingar 
läggas fram som Finansinspektionen hänvisar 
till. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs hur bered-
ningen ska inledas i marknadsdomstolen. Ett 
ärende som har kommit in till marknadsdom-
stolen ska före behandlingen förberedas un-
der ledning av överdomaren eller en mark-
nadsrättsdomare så att det kan avgöras utan 
dröjsmål. Ingen förberedelse behövs om 
framställningen eller överklagandet avvisas 
eller omedelbart förkastas som ogrundade. 

I paragrafens 4 mom. föreslås en bestäm-
melse om hörande av parterna under förbere-
delsen och om avslutande av förberedelsen. 
Parterna i ärendet ska enligt förslaget ges till-
fälle att muntligen eller skriftligen bemöta 
framställningen eller överklagandet. Mark-
nadsdomstolen vidtar de åtgärder som be-
hövs för att höra Finansinspektionen. Förbe-
redelsen får avslutas trots att en part inte på 
begäran har bemött framställningen eller 
överklagandet. 

Paragrafen motsvarar 26 b § i den upphäv-
da lagen om Finansinspektionen, sådan den 
lyder i lagen 299/2005. Paragrafen bygger på 
samma principer som 42 § i konkurrenslagen 
(948/2011).  

44 §. Skyldigheten att infinna sig till mark-
nadsdomstolens sammanträde och uppvisa 
handlingar. Enligt paragrafens 1 mom. kan 
marknadsdomstolen ålägga en part att infinna 
sig till sammanträdet. Dessutom kan mark-
nadsdomstolen ålägga en part att lägga fram 
sin affärskorrespondens, sin bokföring, sina 
protokoll och övriga handlingar som klarläg-
ger ärendet. Om skyldigheten att lägga fram 
dokument inte fullgörs eller om en part utan 
laga förfall uteblir från marknadsdomstolens 
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sammanträde, kan parten vid vite åläggas att 
visa upp handlingarna eller infinna sig till 
sammanträdet.  

I paragrafens 2 mom. hänvisas till förvalt-
ningsprocesslagen och marknadsdomstolsla-
gen (1527/2001) som i övrigt ska tillämpas 
vid behandling och utredning av ärenden. 
Dessutom konstateras i momentet att särskil-
da bestämmelser gäller behandlingens och 
handlingarnas offentlighet. Enligt första me-
ningen i marknadsdomstolslagens 15 § ska i 
fråga om rättegångens offentlighet i mark-
nadsdomstolen vid behandlingen av förvalt-
ningsprocessuella ärenden tillämpas lagen 
om offentlighet vid rättegång i förvaltnings-
domstolar (381/2007). 

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar 26 c § i den upphävda lagen om Fi-
nansinspektionen, sådan den lyder i lagen 
299/2005. Dessutom motsvarar paragrafen 
till stora delar konkurrenslagens 43 §. 
 
5 kap. Kundskydd 

45 §. Tillämpningsområdet för bestämmel-
serna om tillsyn över kundskyddet. I denna 
paragraf föreslås ändringar till följd av att på-
följdssystemet förnyas. Påföljdssystemet en-
ligt 4 kap. gäller tillsyn över kundskyddet 
liksom tillsynen i övrigt. I den föreslagna pa-
ragrafen hänvisas till tillsynsobjekt över hu-
vud taget och inte till en del av dem, efter-
som Finansinspektionen ska övervaka att 
också andra tillsynsobjekt iakttar bestämmel-
serna om kundskydd. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska Finansin-
spektionen övervaka att tillsynsobjekt och 
försäkringsförmedlare iakttar bestämmelser 
som är tillämpliga på dem när det gäller 
marknadsföring och användning av avtals-
villkor samt bestämmelser om andra sådana 
förfaranden i kundförhållanden som från 
kundens synpunkt strider mot god sed eller 
annars är olämpliga. Dessutom konstateras i 
momentet att det i den föreslagna värdepap-
persmarknadslagen, i den föreslagna lagen 
om investeringstjänster och annanstans i lag 
föreskrivs om tillsyn över efterlevnaden av 
bestämmelserna om marknadsföring av fi-
nansiella instrument.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om till-
lämpning av 1 mom. också på utländska ak-

törer. Momentets ordalydelse motsvarar den 
gällande lagen. 

47 §. Konsumentombudsmannens yttrande. 
I denna paragraf föreslås tekniska justeringar 
till följd av revideringen av 4 kap. om på-
följdssystemet. I den föreslagna paragrafen 
föreskrivs att konsumentombudsmannen ska 
höras innan Finansinspektionen beslutar om 
åtgärdsförbud eller rättelseuppmaning enligt 
33 §, om föreläggande av vite enligt 33 a § 
eller om administrativa påföljder enligt 
4 kap. och innan den ber marknadsdomstolen 
påföra påföljdsavgift i ett ärende där en aktör 
som avses i 45 § har handlat i strid med kon-
sumentskyddslagen. 

48 §. Verksamhetsförbud och andra påfölj-
der. Det föreslås att denna paragraf upphävs 
eftersom det påföljdssystem som avses i 
4 kap. gäller såväl tillsyn över kundskydd 
som annan tillsyn.  

49 §. Att föra ärenden till marknadsdom-
stolen. Det föreslås att denna paragraf upp-
hävs eftersom lagförslagets 73 § om överkla-
gande gäller också Finansinspektionens be-
slut om kundskydd.  

51 §. Särskilt samarbete för att förhindra 
marknadsmissbruk. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås en teknisk ändring till följd av den fö-
reslagna lagen om handel med finansiella in-
strument. Den sistnämnda lagens bestämmel-
ser om reglerad marknad och multilateral 
handelsplattform omfattar också motsvaran-
de multilaterala handelsförfaranden i övriga 
EES-stater.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällande 
paragrafens 2 mom. 

54 §. Tillsyn över tredjeländers tillsynsob-
jekt och utländska clearingorganisationer 
samt samarbete med tredjeländers tillsyns-
myndigheter. Det föreslås att paragrafens ru-
brik och inledande stycket i 1 mom. ändras 
så att den definition av begreppet tredjeland 
beaktas som föreslås i 6 §. Det föreslås att 
paragrafens 1 mom. 1 punkten ändras i fråga 
om representationer så att den gäller endast 
tredjeländers kreditinstituts representationer, 
eftersom Finansinspektionen inte övervakar 
andra representationer i Finland. I paragra-
fens 1 mom. 3 och 4 punkten föreslås teknis-
ka ändringar till följd av den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument. Para-
grafens 1 mom. 2 och 5 punkten motsvarar 
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den gällande paragrafens 1 mom. 2 och 
5 punkten. 

I paragrafens 2 mom. föreslås motsvarande 
ändring gällande representationer som i 1 
mom. 1 punkten. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar den gällande 
paragrafens 3 mom. 

55 §. Anmälningsskyldighet vid filialeta-
blering och vid annat tillhandahållande av 
tjänster till andra EES-stater. I denna para-
graf föreslås tekniska ändringar till följd av 
de föreslagna lagarna om investeringstjänster 
och handel med finansiella instrument. 

61 §. Anmälan om åtgärder som avser ut-
ländska EES-filialer och andra utländska 
tillsynsobjekt samt begränsning av och för-
bud mot utländska EES-filialers och andra 
utländska tillsynsobjekts verksamhet. Det fö-
reslås att paragrafens rubrik förkortas. Para-
grafens 1, 2 och 4—6 mom. motsvarar sam-
ma moment i den nuvarande paragrafen. I pa-
ragrafens 3 mom. föreslås tekniska ändringar 
till följd av vad som i 4 kap. föreskrivs om 
påföljdssystem. I paragrafens 7 mom. före-
slås en teknisk ändring till följd av den före-
slagna lagen om handel med finansiella in-
strument. 

61 a §. Tillsyn över utländska clearingor-
ganisationer. I paragrafens 2 mom. föreslås 
tekniska ändringar till följd av det som i 4 
kap. föreskrivs om påföljdssystem. 

62 §. Anmälningsskyldighet som gäller till-
synsobjekts verksamhetstillstånd och ägare. I 
denna paragraf föreslås en teknisk ändring 
till följd av den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster. 

67 §. Överföring av inspektionsuppgifter. I 
paragrafens 5 mom. föreslås en teknisk änd-
ring till följd av den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster. 

71 §. Rätt och skyldighet att lämna ut in-
formation. Till följd av att bestämmelserna 
om Centralhandelskammarens nämnd för fö-
retagsförvärv har upphävts föreslås att om-
nämnandet av nämnden för företagsförvärv 
stryks i paragrafens 1 mom. 5 punkten.  

I paragrafens 4 mom. föreslås tekniska änd-
ringar till följd av den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument och den 
föreslagna lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet. 

73 §. Överklagande. I denna paragraf före-
slås tydligare bestämmelser om överklagande 
av Finansinspektionens beslut. Dessutom fö-
reskrivs i paragrafen om överklagande av så-
dana beslut om påförande av påföljdsavgift 
som marknadsdomstolen fattat enligt 41 §. 

Enligt paragrafens 1 mom. är huvudregeln, 
liksom enligt den nuvarande lagen, att Fi-
nansinspektionens beslut överklagas genom 
besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om undan-
tag från huvudregeln. Enligt förslaget ska 
endast Finansinspektionens beslut om ord-
ningsavgift, offentlig varning och påföljds-
avgift med avvikelse från 1 mom. överklagas 
genom besvär till marknadsdomstolen. Den-
na reglering är tydlig och konsekvent. Det 
saknar betydelse om beslutet är baserat på 
tillämpning av materiella bestämmelser om 
kundskydd, finansiell tillsyn eller t.ex. vär-
depappersmarknaden. Avgörande är vilken 
typ av beslut Finansinspektionen ger. Om be-
slutet gäller t.ex. föreläggande av vite eller 
andra tillsynsbefogenheter enligt 3 kap. ska 
beslutet enligt huvudregeln i 1 mom. alltid 
överklagas genom besvär till Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Om beslutet däremot 
gäller ordningsavgift, offentlig varning eller 
påföljdsavgift ska det överklagas genom be-
svär till marknadsdomstolen. 

I enlighet med det som anförs ovan föreslås 
i paragrafens 2 mom. en bestämmelse om att 
Finansinspektionens beslut enligt 38—41 § 
överklagas genom besvär till marknadsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken marknadsdomstolens be-
slut som avses i 2 mom. samt enligt 40 och 
41 § överklagas genom besvär till högsta 
förvaltningsdomstolen i enlighet med för-
valtningsprocesslagen. Detta är motiverat 
också med beaktande av grundlagsutskottets 
utlåtande GrUU 4/2005 rd, enligt vilket be-
svär över en förvaltningsmyndighets beslut 
att ådöma en administrativ påföljd ska anses 
vara ett förvaltningsmål och inte ett tviste- 
eller brottmål. Enligt grundlagsutskottet har 
besvär i dylika ärenden vanligen styrts till 
högsta förvaltningsdomstolen. 

Enligt paragrafens 4 mom. har Finansin-
spektionen rätt att genom besvär överklaga 
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förvaltningsdomstolens eller marknadsdom-
stolens beslut som innebär ändring eller upp-
hävande av Finansinspektionens beslut. Det-
samma gäller marknadsdomstolens beslut 
varmed marknadsdomstolen förkastat Fi-
nansinspektionens framställning om påföran-
de av påföljdsavgift. Det föreslås att momen-
tet nu utsträcks till att gälla också marknads-
domstolens beslut. I övrigt motsvarar mo-
mentet nuvarande 73 § 2 mom. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs att Finans-
inspektionens beslut kan verkställas också 
utan att ha vunnit laga kraft. I paragrafens 6 
mom. föreskrivs att särskilda bestämmelser 
gäller om överklagande av beslut som berör 
Finansinspektionens direktionsmedlemmar 
och deras ersättare samt tjänstemäns tjänste-
förhållande. Det föreslås sålunda att den gäl-
lande lagen kompletteras med en hänvisning 
till ersättare. I övrigt motsvarar momentet 
den nuvarande paragrafens 3 och 4 mom. 

 
 

1.8 Strafflagen 

51 kap. Värdepappersmarknadsbrott 

I strafflagens 51 kap. föreslås genomgri-
pande ändringar. Ändringarna beror huvud-
sakligen på den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagen. 

1 §. Missbruk av insiderinformation. I 
strafflagens rekvisit för missbruk av insider-
information föreslås motsvarande ändringar 
som i värdepappersmarknadslagen. Enligt 
den gällande bestämmelsen ska missbruk av 
insiderinformation avse värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. Offentlig handel 
syftar på värdepapper som är föremål för of-
fentlig handel i Finland.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska missbruk av insiderinformation i fortsätt-
ningen avse finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad. 
Med en reglerad marknad avses en reglerad 
marknad i en EES-stat. Värdepappersmark-
nadslagens 14 kap. 2 § om utnyttjande av in-
siderinformation ska tillämpas också på fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad i en annan EES-
stat, då finansiella instrument är föremål för 
transaktioner i Finland. Bestämmelserna om 

tillämpningsområdet för finsk straffrätt och 
om gärningsorten i strafflagens 1 kap. kom-
mer för sin del att avgränsa det internationel-
la tillämpningsområdet för bestämmelserna i 
strafflagens 51 kap., om den misstänkta gär-
ningen avser finansiella instrument som är 
föremål för handel i en annan EES-stat än 
Finland. 

Enligt de för närvarande gällande bestäm-
melserna omfattar tillämpningsområdet för 
missbruk av insiderinformation värdepapper 
och vissa sådana derivatinstrument enligt op-
tionshandelslagen som avses i strafflagens 
51 kap. 6 § 4 mom. Enligt förslaget ska be-
stämmelsen om missbruk av insiderinforma-
tion i fortsättningen tillämpas på finansiella 
instrument över huvud taget. Bestämmelsens 
tillämpningsområde kommer sålunda till 
denna del att vara mera omfattande och gälla 
samtliga finansiella instrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad. Defi-
nitionen av begreppet finansiella instrument 
täcker också derivatinstrument vars underlig-
gande tillgångar utgörs av råvaror och ut-
släppsrätter. I strafflagens 51 kap. 6 § ingår 
allmänna definitioner av begreppen finansiel-
la instrument och insiderinformation. 

I fråga om finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en multilateral handels-
plattform har tillämpningsområdet för be-
stämmelsen om missbruk av insiderinforma-
tion begränsats till att gälla endast finansiella 
instrument som är föremål för handel på en 
multilateral handelsplattform i Finland. 

Paragrafens 3 mom. är nytt. Enligt denna 
bestämmelse ska vad som föreskrivs i 
1 mom. tillämpas också på finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av fi-
nansiella instrument som avses i 1 mom. Be-
stämmelsen om missbruk av insiderinforma-
tion kan sålunda tillämpas också på OTC-
derivatinstrument som inte är föremål för 
handel på en reglerad marknad men vars vär-
de bestäms på basis av sådana finansiella in-
strument. Tillämpningsområdet för straffla-
gens bestämmelse om förbud mot missbruk 
av insiderinformation utvidgas i detta avse-
ende och sammanfaller med värdepappers-
marknadslagens förbud mot utnyttjande av 
missbruk av insiderinformation. 

2 §. Grovt missbruk av insiderinformation. 
I paragrafens 1 mom. 2 punkten har gjorts 
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några ändringar i begreppen. Ändringarna 
motsvarar dem som gjorts i värdepappers-
marknadslagen och lagen om värdepappers-
företag. Begreppet värdepappersförmedlare 
har ersatts med uttrycket tillhandahållare av 
investeringstjänster, fondbörs har ersatts med 
börs och värdepappersemittent har ersatts 
med uttrycket emittent av finansiella instru-
ment. Dessutom har begreppet optionsföretag 
strukits eftersom den nya lagstiftningen inte 
längre känner till detta begrepp. 

3 §. Marknadsmanipulation. Brottsbenäm-
ningen marknadsmanipulation är ny. Rekvi-
siten motsvarar huvudsakligen rekvisiten för 
det tidigare brottet kursmanipulation. Den fö-
reslagna ändringen av brottsbenämningen be-
ror på att benämningen kursmanipulation i 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
5 kap. 12 § föreslås bli marknadsmanipula-
tion i den nya värdepappersmarknadslagens 
14 kap. 3 §. Enligt strafflagens föreslagna 
51 kap. 6 § 5 mom. ska som marknadsmani-
pulation i detta kapitel anses marknadsmani-
pulation enligt 14 kap. 3 § i värdepappers-
marknadslagen. Orsaken till ändringen av 
brottsbenämningen är att bestämmelsen i 
stället för kursmanipulation föreslås bli ut-
vidgad så att den gäller marknadsmanipula-
tion, dvs. förändringar också i andra avseen-
den än kursen på finansiella instrument.  

Det kan vara fråga om sådan marknadsma-
nipulation som avses i rekvisiten t.ex. då gär-
ningsmannen avsiktligt ger order som han 
inte över huvud taget har för avsikt att utföra. 
Marknadsmanipulation kan förekomma ock-
så i samband med s.k. fiktiva transaktioner, 
där parter som har gemensamma intressen 
uppträder som både köpare och säljare. Så-
dana åtgärder kan vara ägnade att vilseleda 
andra marknadsparter genom att ge en falsk 
bild av den verkliga efterfrågan och det verk-
liga utbudet på vissa finansiella instrument. 
En ökning av efterfrågan eller utbudet som 
åstadkommits t.ex. genom fiktiva transaktio-
ner är ägnad att öka investerarnas intresse för 
de finansiella instrumenten i fråga. Enligt 
rekvisiten är det sålunda straffbart att vidta 
sådana falska eller vilseledande åtgärder.  

I paragrafen föreslås också motsvarande 
ändringar av begrepp som i den föreslagna 
bestämmelsen om missbruk av insiderinfor-
mation. Den gällande lagens hänvisning till 

värdepapper som är föremål för offentlig 
handel ersätts med en hänvisning till finansi-
ella instrument som är föremål för handel på 
en reglerad marknad. Begreppet värdepapper 
som är föremål för handel på en multilateral 
handelsplattform preciseras så att det gäller 
finansiella instrument som är föremål för 
handel på en multilateral handelsplattform i 
Finland. Bestämmelsens internationella till-
lämpningsområde kan bedömas sammanfalla 
med bestämmelsen om missbruk av insider-
information, så som nämns ovan i motiver-
ingen till strafflagens 51 kap. 1 §. 

Paragrafens 2 mom. är nytt. Enligt denna 
bestämmelse ska tillämpningsområdet för 
rekvisiten om marknadsmanipulation i likhet 
med det förbud som föreskrivs i 14 kap. 3 § i 
värdepappersmarknadslagen gälla också 
transaktioner och åtgärder med andra finan-
siella instrument än sådana som avses i 1 
mom. En förutsättning är enligt den föreslag-
na bestämmelsen att sådana transaktioner och 
andra åtgärder som gäller andra finansiella 
instrument snedvrider marknaden för finansi-
ella instrument enligt 1 mom. Tillämpnings-
området för rekvisiten utsträcks sålunda till 
att omfatta t.ex. transaktioner och andra åt-
gärder gällande OTC-derivatinstrument, om 
de på det sätt som avses i lagen snedvrider 
marknaden för finansiella instrument som 
avses i 1 mom.  

4 §. Grov marknadsmanipulation. I rekvisi-
ten för den grova formen av marknadsmani-
pulation föreslås motsvarande ändringar av 
begrepp som i 3 §.  

5 §. Informationsbrott som gäller värde-
pappersmarknaden. I paragrafens 1 mom. 
1 punkten föreslås motsvarande ändringar 
som i den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagens 1 kap. 3 §. Det är ändamålsenligt 
att samordna tillämpningsområdet för rekvi-
siten med motsvarande förbud i värdepap-
persmarknadslagen.  

I rekvisiten förutsätts liksom i 1 kap. 3 § i 
värdepappersmarknadslagen att information 
som avses i bestämmelsen ska ges vid mark-
nadsföring eller omsättning i samband med 
näringsverksamhet. För tillämpning av be-
stämmelsen om informationsbrott förutsätts 
inte längre att marknadsföringen i samband 
med näringsverksamhet dessutom är profes-
sionell. Tillämpningsområdet för rekvisiten 



 RP 32/2012 rd  
  

 

290 

kommer dock i praktiken inte att ändras, ef-
tersom näringsverksamhet i regel är profes-
sionell. Begreppet näringsverksamhet är om-
fattande och det föreslås också till denna del 
att bestämmelsen tillämpas på samma sätt 
som värdepappersmarknadslagens 1 kap. 3 §. 
Avsikten är att bestämmelsen om informa-
tionsbrott inte heller i fortsättningen ska till-
lämpas på t.ex. aktieägares tillfälliga medde-
landen i samband med försäljning av egna 
aktier. Förslaget innebär att tillämpningsom-
rådet för förbudet utvidgas och blir tydligare 
också på det sättet att förbudet mot att lämna 
osann och vilseledande information inte 
längre gäller enbart förvärv av värdepapper i 
samband med näringsverksamhet, utan det 
kommer att gälla omsättning av finansiella 
instrument med näringsverksamhet över hu-
vud taget. Tillämpningsområdet för rekvisi-
ten sammanfaller sålunda också till denna del 
med den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagens 1 kap. 3 §. En förutsättning för 
tillämpning av rekvisiten kommer enligt för-
slaget inte, liksom för närvarande, att vara att 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser 
om informationsskyldighet samtidigt har 
överträtts. 

6 §. Definitioner. I definitionsbestämmel-
sen föreslås preciseringar som gäller tillämp-
ningsområdet för rekvisiten. Det föreslås att 
till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där det 
hänvisas till definitionen av begreppet finan-
siella instrument i 1 kap. 10 § i lagen om in-
vesteringstjänster. Det föreslås att till para-
grafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket till-
lämpningsområdet för kapitlets bestämmelser 
utsträcks till att gälla också sådana värdepap-
per och andra finansiella instrument som har 
ansökts bli upptagna till handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral handels-
plattform i Finland. Syftet med bestämmel-
sen är att dessa strafflagsbestämmelser, i lik-
het med värdepappersmarknadslagen, ska 
kunna tillämpas redan då finansiella instru-
ment endast har ansökts bli upptagna till 
handel trots att handeln inte ännu har inletts 
på marknaden i fråga. Bestämmelserna om 
missbruk av insiderinformation, marknads-
manipulation och informationsbrott som 
gäller värdepappersmarknaden kan sålunda 
tillämpas redan på aktieförsäljningar i det 
skedet då bolaget noteras på börsen eller på 

manipulativa åtgärder innan aktierna i fråga 
officiellt tagits upp till handel. Paragrafens 
4 mom. motsvarar huvudsakligen den nuva-
rande paragrafens 2 mom. I det föreslagna 
momentet hänvisas till den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagens 12 kap. 2 § där 
begreppet insiderinformation definieras. De-
finitionen av begreppet insiderinformation 
motsvarar sålunda värdepappersmarknadsla-
gens definition. Paragrafens 5 mom. motsva-
rar huvudsakligen paragrafens nuvarande 3 
mom. I momentet hänvisas till den föreslag-
na nya värdepappersmarknadslagens 14 kap. 
3 § där begreppet marknadsmanipulation de-
finieras. Definitionen av begreppet mark-
nadsmanipulation sammanfaller sålunda med 
värdepappersmarknadslagens definition. Pa-
ragrafens 6 mom. motsvarar delvis nuvarande 
4 mom. I momentet förtydligas liksom i den 
nuvarande bestämmelsen att derivatinstru-
ment ska jämställas med avyttring och för-
värv av finansiella instrument. Vidare kon-
stateras i momentet att bestämmelserna om 
missbruk av insiderinformation ska tillämpas 
på derivatinstrument på samma sätt som en-
ligt den gällande lagen, oberoende av om det 
har avtalats om avyttring av derivatinstru-
mentets underliggande tillgångar eller om 
kompenserande gottgörelse. Det föreslås att i 
paragrafen stryks hänvisningarna till op-
tionshandelslagen, som föreslås bli upphävd. 
Den föreslagna definitionen av begreppet fi-
nansiella instrument omfattar också optioner 
och terminer som avses i den nuvarande op-
tionshandelslagen. Det föreslås att till para-
grafen fogas nya 7 och 8 mom. vari hänvisas 
till begreppen reglerad marknad och multila-
teral handelsplattform som definieras i 1 kap. 
2 § 1 mom. 6 och 7 punkten i lagen om han-
del med finansiella instrument. 

7 §. Begränsningsbestämmelse. Denna pa-
ragraf motsvarar till sitt innehåll huvudsakli-
gen den gällande begränsningsbestämmelsen. 
I paragrafen föreslås emellertid motsvarande 
ändringar av begrepp som i de övriga be-
stämmelserna om finansiella instrument och 
en reglerad marknad. I bestämmelsen före-
slås dessutom att begreppen värdepappersfö-
retag och kreditinstitut som används i den 
gällande lagens ersätts med begreppet till-
handahållare av investeringstjänster. Dessut-
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om föreslås att paragrafen skrivs i en kortare 
form.  

8 §. Juridiska personers straffansvar. I 
denna paragraf föreslås inga ändringar och 
den motsvarar sålunda till innehållet den gäl-
lande lagens bestämmelse om saken.  

 
 

1.9 Lag om ändring av lagen om be-
handling av vissa marknadsrättsliga 
ärenden 

Det föreslås att i lagen görs de ändringar 
som följer av förslaget till ändring av lagen 
om Finansinspektionen och av den föreslag-
na nya värdepappersmarknadslagen. Enligt 
lagförslagen kan endast ärenden som gäller 
påföljder enligt lagen om Finansinspektionen 
tas upp till behandling i marknadsdomstolen. 
När det gäller överklagande av marknads-
domstolens beslut ska förvaltningsprocessla-
gen tillämpas. Lagen om behandling av vissa 
marknadsrättsliga ärenden ska inte längre 
tillämpas på ärenden som avses i lagen om 
Finansinspektionen eller i värdepappers-
marknadslagen. Av denna anledning föreslås 
att i lagen om behandling av vissa marknads-
rättsliga ärenden stryks omnämnandena om 
Finansinspektionen. 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 
hänvisningarna till marknadsdomstolslagen i 
paragrafens 1 mom. ändras så att de gäller 
1 § 1 mom. 6 och 7 punkten i nämnda lag.  

2 §. Marknadsrättsliga ärenden. Av de skäl 
som nämns ovan föreslås att paragrafens 
1 mom. 5 och 6 punkten upphävs. I 5 och 
6 punkten hänvisas för närvarande till värde-
pappersmarknadslagen och lagen om Finans-
inspektionen. 

 
2 kap. Behandlingen av ärenden  

3 §. Anhängiggörande av ärenden. Av de 
skäl som nämns ovan föreslås att paragrafens 
1 mom. 5 och 6 punkten upphävs, eftersom i 
5 punkten hänvisas till värdepappersmark-
nadslagen och i 6 punkten till lagen om Fi-
nansinspektionen. I momentets 9 punkt före-
slås en strykning av hänvisningen till om-

nämnandet av Finansinspektionens tillsyns-
objekts ansökan. 

Det föreslås att i paragrafens 2 mom. stryks 
omnämnandena om Finansinspektionen. 

4 §. Subsidiär rätt att anhängiggöra ären-
den. Av de skäl som nämns ovan föreslås att 
paragrafens 2 mom. upphävs. I momentet 
hänvisas för närvarande till Finansinspektio-
nen och rätten att i stället för Finansinspek-
tionen anhängiggöra ärenden. 

12 §. Delgivning av ansökan vid förbuds-
förfarande. Det föreslås att paragrafens 
1 mom. ändras av de skäl som nämns ovan. I 
momentet stryks omnämnandet om Finansin-
spektionen.  
 
 
1.10 Marknadsdomstolslagen 

1 §. Marknadsdomstolens behörighet och 
verksamhetsställe. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att till 1 mom. fogas en bestämmel-
se enligt vilken marknadsdomstolen ska be-
handla de ärenden som hör till dess behörig-
het enligt lagen om Finansinspektionen. 
Dessutom ska hänvisningen till den upphäv-
da lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992) i den gällande paragrafens 
1 mom. 1 punkten ändras så att den avser den 
nya konkurrenslagen. I övrigt förblir paragra-
fen oförändrad.  

5 §. Behörighetsvillkor för och förordnande 
av sakkunnigledamöter. Det föreslås att pa-
ragrafens 3 mom. ändras så att den behörig-
het som avses i momentet också ska krävas 
av sakkunnigledamöter som deltar i behand-
lingen av sådana ärenden som avses i lagen 
om Finansinspektionen. 

 
1.11 Aktiebolagslagen 

1 kap. De centrala principerna för 
aktiebolags verksamhet samt 
tillämpning av lagen 

1 §. Tillämpning. Hänvisningen i paragra-
fens 2 mom. till offentlig handel som avses i 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
1 kap. 3 § föreslås bli ändrad till att gälla 
handel på en reglerad marknad enligt den fö-
reslagna lagen om handel med finansiella in-
strument. 
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4 kap. Aktier som hör till värdean-
delssystemet 

1 §. Anslutning till värdeandelssystemet. 
Paragrafens hänvisning till den gällande la-
gen om värdeandelssystemet föreslås bli änd-
rad till att gälla den föreslagna lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksam-
het.  

2 §. Aktierättigheter i värdeandelssystemet. 
Hänvisningen i paragrafens 1 mom. till den 
gällande lagen om värdeandelssystemet före-
slås bli ändrad till att gälla den föreslagna la-
gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. 

3 §. Aktieägarförteckning. Det föreslås att 
begreppet kontoförande institut i paragrafens 
1 mom. ändras till begreppet kontoförvaltare. 
Ändringen baseras på den föreslagna lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. 

5 §. Aktieägar- och vänteförteckningens of-
fentlighet. Det föreslås att begreppet kontofö-
rande institut som används i paragrafens 
2 mom. ändras till begreppet kontoförvaltare. 
Dessutom föreslås att momentets hänvisning 
till den gällande lagen om värdeandelssyste-
met ändras till en hänvisning till den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. 

7 §. Underrättelse om beslut. Det föreslås 
att begreppet kontoförande institut som an-
vänds i paragrafens 2 mom. ändras till be-
greppet kontoförvaltare. 

8 §. Registrering av rättigheter. Det före-
slås att begreppet kontoförande institut som 
används i paragrafens 1 och 2 mom. ändras 
till begreppet kontoförvaltare. 

I överensstämmelse med den gällande la-
gen ska ägaren till kontoförvaltaren överlåta 
aktiebrev för aktier som ska överföras till 
värdeandelssystemet. Bestämmelsen hindrar 
inte att kontoförvaltaren återlämnar makule-
rade aktiebrev till aktieägaren, förutsatt att 
förfarandet genomförs utan att värdeandels-
systemets tillförlitlighet äventyras. Efter ma-
kuleringen ska på de fysiska aktiebreven inte 
längre tillämpas aktiebolagslagens bestäm-
melser om aktiebrev, eftersom de inte längre 
i enlighet med aktiebolagslagen medför rätt 
till aktier. Enligt lagförslagets 2 kap. 16 § 
1 mom. 7 punkten i den föreslagna lagen om 

värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet ska värdepapperscentralen vidta 
andra åtgärder som värdeandelssystemets till-
förlitliga funktion och utveckling förutsätter 
och vid behov utfärda anvisningar i anslut-
ning därtill. Värdepapperscentralen kan så-
lunda också utfärda anvisningar om hur och 
under vilka förutsättningar en kontoförvaltare 
till aktieägaren kan återlämna makulerade 
aktiebrev för aktier som anslutits till värde-
andelssystemet. 
 
 
5 kap. Bolagsstämma 

1 a §. Börsbolag. Det föreslås att paragra-
fens hänvisning till offentlig handel enligt 
värdepappersmarknadslagen ändras till att 
gälla handel på en reglerad marknad enligt 
den föreslagna lagen om handel med finansi-
ella instrument. 
 
 
9 kap. Aktieemission 

4 §. Riktad emission. Det föreslås att hän-
visningen i paragrafens 3 mom. till offentlig 
handel enligt den gällande värdepappers-
marknadslagens 1 kap. 3 § ändras till att gäl-
la handel på en reglerad marknad enligt den 
föreslagna lagen om handel med finansiella 
instrument.  

8 §. Aktieägarnas rätt till information. I pa-
ragrafens 2 mom. 2 punkten och 3 mom. fö-
reslås en sådan ändring att hänvisningen till 
den gällande värdepappersmarknadslagens 
2 kap. ersätts med en hänvisning till den fö-
reslagna nya värdepappersmarknadslagens 
4 kap. (offentliggörande av prospekt samt 
prospektets innehåll).  
 
15 kap. Bolagets egna aktier 

8 §. Aktieägarnas rätt till information. Det 
föreslås att paragrafens 3 mom. ändras så att 
hänvisningen till den gällande värdepap-
persmarknadslagens 6 kap. ersätts med en 
hänvisning till den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagens 11 kap. där det före-
skrivs om erbjudandehandlingar. 

9 §. Sammanläggning av aktier i ett publikt 
aktiebolag. Det föreslås att hänvisningen till 
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offentlig handel enligt den gällande värde-
pappersmarknadslagens 1 kap. 3 § ändras till 
att gälla handel på en reglerad marknad en-
ligt den föreslagna lagen om handel med fi-
nansiella instrument. 

 
12 kap. Inlösen av minoritetsaktier 

7 §. Bestämmande av lösenbelopp. Det fö-
reslås att hänvisningen i paragrafens 2 mom. 
till offentligt köpeanbud enligt den gällande 
värdepappersmarknadslagens 6 kap. 10 § 
ändras till en hänvisning till obligatoriskt 
uppköpserbjudande enligt den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagens 11 kap. 19 §.  

Hänvisningen i paragrafens 3 mom. till fri-
villigt köpeanbud enligt den gällande värde-
pappersmarknadslagens 6 kap. föreslås bli 
ändrad till att gälla frivilligt uppköpserbju-
dande enligt den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagens 11 kap. 
 
25 kap. Straffbestämmelser 

1 §. Aktiebolagsbrott. Hänvisningen i para-
grafens 1 mom. 1 punkten till offentlig han-
del enligt den gällande värdepappersmark-
nadslagen föreslås bli ändrad till att gälla 
handel på en reglerad marknad enligt den fö-
reslagna lagen om handel med finansiella in-
strument. 

 
 

1.12 Lagen om andelslag 

21 a kap. Andelar, tilläggsandelar och 
placeringsandelar som hör till 
värdeandelssystemet 

5 §. Försäljning av andelar på ett gemen-
samt konto. Det föreslås att hänvisningen i 
paragrafens 2 mom. till offentlig handel en-
ligt den gällande värdepappersmarknadsla-
gen ändras till att gälla handel på en reglerad 
marknad i Finland, enligt den föreslagna la-
gen om handel med finansiella instrument. 

10 §. Rätt att få uppgifter ur medlemsför-
teckningen och vänteförteckningen i värde-
andelssystemet. Det föreslås att begreppet 
kontoförande institut som används i paragra-
fens 2 mom. ändras till begreppet kontoför-
valtare. Dessutom föreslås att momentets 

hänvisning till den gällande lagen om värde-
andelssystemet ändras till att gälla den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. 

11 §. Tidpunkten från vilken förvärvaren 
får utöva sina rättigheter. Det föreslås att pa-
ragrafens hänvisning till den gällande lagen 
om värdeandelssystemet ändras så att den av-
ser den föreslagna lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 

12 §. Bestämmelse i stadgarna om avstäm-
ningsdag. Det föreslås att hänvisningen i pa-
ragrafens 1 mom. 3 punkten till den gällande 
lagen om värdeandelssystemet ändras till att 
gälla den föreslagna lagen om värdeandels-
systemet och om clearingverksamhet. 
 
 
1.13 Lagen om Finansinspektionens till-

synsavgift 

1 §. Avgiftsskyldiga. Det föreslås att i para-
grafens 1 mom. 4, 5 och 7 punkten, som i öv-
rigt motsvarar den gällande paragrafens 
1 mom. 3, 4 och 7 punkten, görs de tekniska 
ändringar som följer av den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument. 

I paragrafens 1 mom. 6 punkten, som i öv-
rigt motsvarar den nuvarande paragrafens 
1 mom. 5 och 6 punkten, föreslås tekniska 
ändringar som följer av den föreslagna lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet.  

Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 
17 punkten stryks omnämnandet i den nuva-
rande paragrafens 1 mom. 8 punkten om ut-
ländska värdepappersföretags representatio-
ner, eftersom Finansinspektionen enligt för-
slaget till lag om investeringstjänster inte 
längre övervakar sådana representationers 
verksamhet. Tillsynen över utländska kredit-
instituts representationer riktas mot tredje-
länders kreditinstituts representationer, vilket 
uttryckligen nämns i den nya 17 punkten och 
likaså längre fram i det förslag som gäller 
6 §. 

Paragrafens 1 mom. 1—3 och 8—16 punkt 
motsvarar den gällande paragrafens 1 mom. 
1—2 och 8—17 punkt. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar den 
gällande paragrafens 2 och 3 mom. 
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4 §. Proportionell tillsynsavgift. I paragra-
fens 1 mom. föreslås ändringar av teknisk na-
tur. De är baserade på de föreslagna lagarna 
om handel med finansiella instrument, om 
värdeandelssystem och clearingverksamhet 
samt om investeringstjänster. Det föreslås att 
i paragrafen ska användas de definitioner av 
utländska tillsynsobjekt och deras filialer 
som används i kreditinstitutslagen, lagen om 
placeringsfonder och lagen om utländska för-
säkringsbolag (398/1995). Dessutom föreslås 
att namnet på den i momentet nämnda kom-
munala pensionsanstalten ändras. Inga änd-
ringar föreslås i bestämmelserna om avgifts-
grunder och belopp. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den gällan-
de paragrafens 2 mom. 

5 §. Grundavgiften för avgiftsskyldiga som 
betalar proportionell tillsynsavgift. Det före-
slås att i paragrafens 1 mom. görs de tekniska 
ändringar som följer av förslaget till lag om 
investeringstjänster. Dessutom föreslås att i 
momentet används de definitioner av ut-
ländska tillsynsobjekt och deras filialer som 
används i kreditinstitutslagen, lagen om pla-
ceringsfonder och lagen om utländska för-
säkringsbolag. 

I paragrafens 2 mom. föreslås de tekniska 
ändringar som följer av den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument och 
den föreslagna lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet. 

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga. 
I paragrafens 1 mom. föreslås för det första 
tekniska ändringar som följer av de föreslag-
na lagarna om handel med finansiella instru-
ment, om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet samt om investeringstjänster. I 
bestämmelsen om kontoförvaltares grundav-
gift stryks tilläggsavgiften på basis av antalet 
ombud, eftersom i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet inte läng-
re ingår bestämmelser om ombud. Grundav-
giften för utländska värdepappersföretags re-
presentationer slopas eftersom sådana repre-
sentationer enligt lagförslagets 1 § inte längre 
är avgiftsskyldiga. En grundavgift på 12 000 
euro ska betalas också av sådana utländska 
clearingmedlemmar som avses i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet och som inte har något fast driftsstäl-
le i Finland. Dessutom ska bestämmelserna 

om höjning av grundavgiften för emittenter 
av aktier som är föremål för handel på en re-
glerad marknad i Finland utsträckas till att 
gälla också emittenter som är avgiftsskyldiga 
enligt 4 § eller som inte har säte i Finland. 
Grundavgiften föreslås bli höjd till 11  000 
euro om det finns en sådan likvid marknad 
för aktierna som avses i 5 kap. 2 § i lagen om 
handel med finansiella instrument. I fråga om 
övriga motsvarande emittenter är höjningen 
av grundavgiften liksom för närvarande 
16 000 euro. Skillnaderna när det gäller för-
höjningarna är baserade på de relativa skill-
naderna mellan dessa gruppers grundavgifter. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar den 
gällande paragrafens 2 och 3 mom.  

 
 

1.14 Kreditinstitutslagen 

2 §. Annan lagstiftning om kreditinstituts-
verksamhet. Det föreslås att hänvisningen i 
paragrafens 3 mom. till den gällande lagen 
om värdepappersföretag ändras till att gälla 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 

Hänvisningarna i paragrafens 5 mom. till 
den gällande lagen om värdepappersföretag 
föreslås bli ändrade så att de avser 1 kap. 4 § 
i den föreslagna lagen om investeringstjäns-
ter. 

13 §. Finansiella institut. Paragrafens hän-
visning till den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. 

19 §. Kreditinstituts ensamrätt att ta emot 
återbetalbara medel. Det föreslås att paragra-
fens 1 mom. till den gällande värdepappers-
marknadslagen ändras så att den avser den 
föreslagna nya värdepappersmarknadslagen. 

20 §. Undantag från kreditinstituts ensam-
rätt att ta emot återbetalbara medel. Det fö-
reslås att hänvisningarna i paragrafens 
2 mom. till den gällande värdepappersmark-
nadslagens 2 kap. ändras så att de avser den 
föreslagna nya värdepappersmarknadslagens 
7 kap. Det föreslås att omnämnandet om års-
rapporter stryks såsom obehövligt. 

22 §. Koncessionsansökan. Det föreslås att 
hänvisningen i paragrafens 2 mom. till lagen 
om värdepappersföretag ändras så att den av-
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ser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster.  

24 §. Förutsättningar för beviljande av 
koncession. Det föreslås att nuvarande 24 § 
spjälks upp i två paragrafer. I föreslagna 24 § 
föreskrivs om villkoren för beviljande av 
koncession och i den nya 24 a § föreskrivs 
om betydande ägares och grundares tillförlit-
lighet. Den föreslagna regleringen motsvarar 
huvudsakligen 3 kap. 3 och 4 § i den före-
slagna lagen om investeringstjänster. 

Enligt föreslagna 24 § ska ett kreditinstitut 
beviljas koncession om ägarna och grundarna 
uppfyller de krav som föreskrivs i 24 a § och 
kreditinstitutet uppfyller kravet enligt 4 och 5 
kap. i fråga om verksamhet och finansiell 
ställning. Bestämmelserna om ett kreditinsti-
tuts grundare gäller i praktiken inte kreditin-
stitut i aktiebolagsform, eftersom det för när-
varande inte föreskrivs i grundare i aktiebo-
lagslagen. 

24 a §. Betydande ägares samt grundares 
tillförlitlighet. De viktigaste målsättningarna 
när det gäller lagstiftningen om kreditinstitut 
och när det gäller Finansinspektionen är att 
upprätthålla kundernas och allmänhetens för-
troende för finansmarknadens funktion. Ett 
centralt element när det gäller upprätthållan-
det av förtroendet är kravet att betydande 
ägare i ett kreditinstitut (en andel på minst tio 
procent) och grundare är tillförlitliga. Om det 
bland ett kreditinstituts grundare eller bety-
dande ägare finns personer vars goda anse-
ende eller tillförlitlighet i något annat avse-
ende har blivit allvarligt lidande av uppgifter 
och händelser som kommit ut i offentlighe-
ten, kan följden bli att allmänhetens förtro-
ende försämras dels mot företaget i fråga och 
dels också i ett vidare perspektiv mot hela 
branschen. Därför föreslås strängare be-
stämmelser om grundares och betydande 
ägares tillförlitlighet när det gäller kreditin-
stitut. Ändringarna gäller sådana fall där en 
person döms till straff för ett brott som visar 
att personen i fråga är olämplig att vara ägare 
i ett kreditinstitut.  

Enligt paragrafens 1 mom. ska grundare 
och betydande ägare i ett kreditinstitut vara 
tillförlitliga. Momentet motsvarar gällande 
24 § 2 mom. Momentet har emellertid förtyd-
ligats i överensstämmelse med vad som i 42 
§ föreskrivs om anmälningsskyldighet när 

det gäller förvärv eller avyttring av aktier så 
att med ägande avses både direkt och indirekt 
ägande. 

I paragrafens 2 mom. konstateras i likhet 
med gällande 24 § 3 mom. i vilka fall en ak-
tieägare och en grundare inte anses vara till-
förlitlig. I momentets 1 punkt föreslås en 
strykning av den gällande lagens krav att 
domen ska ha vunnit laga kraft. Också enligt 
grundlagsutskottets ställningstagande (GrUU 
15/2008) kan en dom som inte har vunnit 
laga kraft visa att en person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta utöva den beslutanderätt som tillkommer 
en ägare och att invänta ett avgörande av föl-
jande instans. Ett förslag om saken ingår i 
paragrafens 3 mom. I helhetsbedömningen 
ska enligt förslaget beaktas personens tidiga-
re verksamhet, de omständigheter som lett 
till domen och övriga relevanta omständighe-
ter. Om personens tidigare verksamhet har 
varit klanderfri och det är tolkningsbart eller 
oklart om denne t.ex. har varit delaktig i ett 
eventuellt brott, kan personen i fråga fortsätta 
utöva beslutanderätt i kreditinstitutet om inte 
något annat talar emot detta. Det kan anses 
vara fråga om tolkningsbarhet eller oklarhet 
t.ex. då tingsrättens dom är resultatet av en 
omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en ny person att vara 
grundare eller betydande ägare i kreditinsti-
tutet, om personen i fråga har dömts till straff 
enligt 2 mom. I sådana fall innebär också en 
dom som inte har vunnit laga kraft alltid att 
personen i fråga inte kan betraktas som en 
tillförlitlig grundare eller ägare. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
paragrafens 2 mom. 2 punkten att också 
andra omständigheter än ett sådant straff som 
avses i förslagets 2 mom. 1 punkten kan visa 
att en person är uppenbart olämplig att vara 
grundare eller ägare. Också denna bedöm-
ning måste göras på basis av en helhetspröv-
ning. En persons olämplighet kan framgå av 
dennes verksamhet utomlands, t.ex. om en 
utländsk myndighet har ansett personen vara 
olämplig eller om personen har kopplingar 
till svart ekonomi eller ekonomisk eller orga-
niserad brottslighet. Som ett annat exempel 
kan nämnas att personen i enlighet med lagen 
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om Finansinspektionen har påförts en på-
följdsavgift för en särskilt allvarlig förseelse 
eller försummelse som visar att personen i 
fråga är uppenbart olämplig som grundare el-
ler ägare i kreditinstitutet. 

30 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
inlåningsbanker. Hänvisningen i paragrafens 
3 mom. till den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. 

31 §. Affärsverksamhet som är tillåten för 
kreditföretag. Hänvisningen i paragrafens 
2 mom. till den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. 

35 §. Finansiering av förvärv och motta-
gande som pant av egna och koncernföretags 
aktier, andelar, kapitallån och debenturer. 
Hänvisningen i paragrafens 2 mom. till vär-
depapper som avses i den gällande värdepap-
persmarknadslagens 1 kap. 3 § föreslås bli 
ändrad så att den avser värdepapper som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt den föreslagna lagen om handel med 
finansiella instrument. 

36 a §. Anlitande av ombud samt utläggan-
de av viktiga funktioner på entreprenad. 
Hänvisningen i paragrafens 6 mom. till den 
gällande lagen om värdepappersföretag före-
slås bli ändrad så att den avser den föreslagna 
lagen om investeringstjänster. 

40 §. Ledningen av kreditinstitut och hol-
dingföretag. Det föreslås att paragrafen änd-
ras så att i den föreskrivs om den högsta led-
ningens tillförlitlighet på samma sätt som det 
i föreslagna 24 a § föreskrivs om betydande 
ägares tillförlitlighet. I övrigt föreslås inga 
ändringar i paragrafen. Paragrafens 1, 4 och 
5 mom. motsvarar samma moment i den gäl-
lande paragrafen. 

Till de centrala målsättningarna när det 
gäller lagstiftningen om kreditinstitut och li-
kaså när det gäller Finansinspektionen hör att 
upprätthålla kundernas och allmänhetens för-
troende för finansmarknadens funktion. Ett 
viktigt element när det gäller upprätthållan-
det av förtroendet är kravet att ledningen för 
ett kreditinstitut är tillförlitlig. Om det i ett 
kreditinstituts ledning finns personer vars 
goda anseende eller tillförlitlighet i något an-

nat avseende har blivit allvarligt lidande på 
grund av uppgifter och händelser som kom-
mit ut i offentligheten, kan följden bli att 
allmänhetens förtroende försämras dels mot 
företaget i fråga och dels också i vidare be-
märkelse mot hela branschen. Därför föreslås 
strängare bestämmelser om den högsta led-
ningens tillförlitlighet. Ändringarna gäller 
sådana fall där en person döms till straff för 
ett brott som visar att personen i fråga är 
olämplig för sitt uppdrag. I paragrafens 
2 mom. 1 punkten föreslås en strykning av 
den gällande lagens krav att domen ska ha 
vunnit laga kraft. Också enligt grundlagsut-
skottets ställningstagande (GrUU 15/2008) 
kan en dom som inte har vunnit laga kraft 
visa att en person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta som medlem i ett kreditinstituts organ eller 
i dess anställning och att invänta ett avgöran-
de av följande instans. Ett förslag om saken 
ingår i paragrafens 3 mom. I helhetsbedöm-
ningen ska enligt förslaget beaktas personens 
tidigare verksamhet, de omständigheter som 
lett till domen och övriga relevanta omstän-
digheter. Om personens tidigare verksamhet 
har varit klanderfri och det är tolkningsbart 
eller oklart om denne t.ex. har varit delaktig i 
ett eventuellt brott, kan personen i fråga fort-
sätta i sina uppgifter hos kreditinstitutet om 
inte något annat talar emot detta. Det kan an-
ses vara fråga om tolkningsbarhet eller 
oklarhet t.ex. då tingsrättens dom är resultatet 
av en omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en ny person att väljas 
till styrelsemedlem, verkställande direktör el-
ler den högsta ledningen i kreditinstitutet, om 
personen i fråga har dömts till straff enligt 2 
mom. I sådana fall innebär också en dom 
som inte har vunnit laga kraft alltid ett hinder 
för att bli vald. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 punkten 
att också andra omständigheter än ett sådant 
straff som avses i förslagets 2 mom. 1 punk-
ten kan visa att en person är uppenbart 
olämplig. Också denna bedömning måste gö-
ras på basis av en helhetsprövning. En per-
sons olämplighet kan framgå av dennes verk-
samhet utomlands, t.ex. om en utländsk 
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myndighet har ansett personen vara olämplig 
eller om personen har kopplingar till svart 
ekonomi eller ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Som ett annat exempel kan 
nämnas att personen i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen har påförts en påföljds-
avgift för en särskilt allvarlig förseelse eller 
försummelse som visar att personen i fråga är 
uppenbart olämplig att höra till kreditinstitu-
tets högsta ledning. 

42 §. Anmälningsskyldighet som gäller för-
värv och avyttring av aktier och andelar. Pa-
ragrafens 1 och 2 mom. motsvarar den gäl-
lande paragrafens 1 och 2 mom.  

Hänvisningarna i paragrafens 3 mom. till 
den gällande värdepappersmarknadslagen fö-
reslås bli ändrade så att de avser den före-
slagna nya värdepappersmarknadslagen. 

Paragrafens 4 och 5 mom. motsvarar den 
gällande paragrafens 4 och 5 mom. 

Paragrafens 6 mom. innehåller grundläg-
gande bestämmelser om vilka uppgifter som 
ska fogas till en anmälan om förvärv av en 
ägarandel. 

Paragrafens 7 mom. motsvarar den gällande 
paragrafens 6 mom. 

90 §. Samarbete vid tillsynen över tillsyns-
objektens finansiella ställning. Hänvisningen 
i paragrafens 3 mom. till den gällande lagen 
om värdepappersföretag föreslås bli ändrad 
så att den avser den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster. 

105 §. Fordringar som skall ersättas. Hän-
visningarna i paragrafens 1 mom. till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. 

Hänvisningarna i paragrafens 4 mom. till 
värdepappersförmedlare och till den gällande 
värdepappersmarknadslagen föreslås bli änd-
rade så att de avser tillhandahållare av inve-
steringstjänster och den föreslagna lagen om 
investeringstjänster. 

111 §. Återkallande av koncession samt in-
sättares och investerares fordringar. Det fö-
reslås att paragrafens hänvisning till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag ändras 
så att den avser den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster. 

141 §. Tystnadsplikt. Det föreslås att i pa-
ragrafens 3 mom. görs de ändringar av tek-
nisk natur som följer av den föreslagna lagen 

om handel med finansiella instrument. Mo-
mentets hänvisningar till den gällande värde-
pappersmarknadslagen och till optionshan-
delslagen föreslås bli ändrade så att de avser 
den föreslagna lagen om handel med finansi-
ella instrument. 

157 §. Delårsrapport. Det föreslås att den-
na paragraf ändras så att i den stryks de onö-
diga bestämmelserna om årsrapporter. Hän-
visningarna i paragrafens 1 mom. till den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagen. I övrigt mot-
svarar paragrafen den gällande paragrafen. 

160 §. Finansinspektionens skyldighet att 
förordna revisor samt särskild granskning 
och granskare. I denna paragrafs 1 mom. fö-
reslås en ändring som inte påverkar den 
svenska texten. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att det stämmer överens med 9 kap. 6 § i 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 
Revisorn för ett kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster ska minst en gång 
om året ge Finansinspektionen ett yttrande 
om huruvida kreditinstitutets åtgärder vid 
förvaringen och hanteringen av kundmedel 
uppfyller de krav som följer av lagen om in-
vesteringstjänster. 

166 j §. Utländska EES-kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster. Det fö-
reslås att den gällande paragrafen ersätts med 
en hänvisning till 1 kap. 5 § i den föreslagna 
lagen om investeringstjänster. I paragrafen 
föreskrivs hur lagen om investeringstjänster 
ska tillämpas på utländska EES-kreditinstitut 
som tillhandahåller investeringstjänster i Fin-
land. 

166 k §. Tredjeländers kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster. Det fö-
reslås att den gällande paragrafen ersätts med 
en hänvisning till 1 kap. 5 § i den föreslagna 
lagen om investeringstjänster. I den nämnda 
paragrafen föreskrivs vilka bestämmelser i 
lagen om investeringstjänster som ska till-
lämpas på tredjeländers kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster i Finland. 

166 l §. Utländska kreditinstituts medlem-
skap i ersättningsfonden för investerarskydd. 
Det föreslås att den gällande paragrafen, där 
det föreskrivs vilka bestämmelser som ska 
tillämpas på utländska kreditinstituts med-
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lemskap i ersättningsfonden för investerar-
skydd, ersätts med en hänvisning till 11 kap. 
18—25 § i den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster. 

172 §. Kreditinstituts bokföringsförseelse. I 
denna paragraf föreslås vissa tekniska änd-
ringar. I paragrafens 1 punkt föreslås en änd-
ring som inte påverkar den svenska texten. I 
paragrafens 3 punkt stryks omnämnandet av 
årsrapporter, eftersom det inte längre före-
skrivs om sådana i 157 §. I övrigt motsvarar 
den föreslagna paragrafen gällande 172 §.  
 
 
1.15 Lagen om affärsbanker och andra 

kreditinstitut i aktiebolagsform 

9 §. Det föreslås att hänvisningen i paragra-
fens 4 mom. till 6 kap i den gällande lagen 
om värdepappersföretag ändras så att den av-
ser 11 kap. i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. Vidare föreslås att hänvis-
ningen till kreditinstitutslagens 6 a kap. änd-
ras så att den avser lagens 7 kap. där det nu-
mera föreskrivs om insättningsgarantifonden. 

14 §. I paragrafens 1 mom. föreslås en änd-
ring som inte påverkar den svenska texten. 
Hänvisningen i paragrafens 2 mom. 2 punk-
ten till den gällande lagen om värdepappers-
företag föreslås bli ändrad så att den avser 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 
I övrigt stämmer förslaget överens med den 
gällande paragrafen. 
 
 
1.16 Lagen om andelsbanker och andra 

kreditinstitut i andelslagsform 

27 §. Hänvisningen i paragrafens 3 mom. 
till 6 kap. i den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser 11 kap. i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. Vidare föreslås att hänvis-
ningen till kreditinstitutslagens 6 a kap. änd-
ras så att den avser lagens 7 kap. där det nu-
mera föreskrivs om insättningsgarantifonden. 
Dessutom korrigeras hänvisningen till gäl-
lande 17 kap. i lagen om andelslag. 

33 §. I paragrafens 1 mom. föreslås en änd-
ring som inte påverkar den svenska texten. 
Hänvisningen i paragrafens 2 mom. 2 punk-
ten till den gällande lagen om värdepappers-

företag föreslås bli ändrad så att den avser 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 
I övrigt motsvarar förslaget den gällande pa-
ragrafen. 

 
 

1.17 Sparbankslagen 

33 §. Det föreslås att begreppet fondbörsen 
byts ut mot börsen. Begreppet definieras i 
den föreslagna lagen om handel med finansi-
ella instrument. 

40 g §. Paragrafens 1 mom. stämmer över-
ens med den gällande paragrafens 1 mom. 
Hänvisningen i paragrafens 2 mom. till den 
gällande värdepappersmarknadslagen före-
slås bli ändrad så att den avser den föreslagna 
nya värdepappersmarknadslagen. 

Hänvisningen i paragrafens 3 mom. till den 
gällande värdepappersmarknadslagens 6 kap. 
föreslås bli ändrad så att den avser 11 kap. 11 
§ i den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagen. 

87 i §. Hänvisningen i paragrafens 6 mom. 
till 6 kap. i den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser 11 kap. i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. 
 
 
1.18 Lagen om tillsyn över finans- och 

försäkringskonglomerat 

2 §. Definitioner. Hänvisningarna i para-
grafens 1 mom. 2 och 6 punkten till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster.  

3 §. Finans- och försäkringskonglomerat. 
Hänvisningen i paragrafens 3 mom. 1 punk-
ten till den gällande lagen om värdepappers-
företag föreslås bli ändrad så att den avser 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 

11 §. Anmälningsskyldighet som gäller för-
värv och avyttring av aktier och andelar. Pa-
ragrafens 1 och 2 mom. motsvarar 1 och 
2 mom. i den gällande paragrafen. Hänvis-
ningarna i paragrafens 3 mom. till den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagen.  
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Paragrafens 4 och 5 mom. motsvarar 4 och 
5 mom. i den gällande paragrafen. 

I paragrafens 6 mom. föreslås grundläg-
gande bestämmelser om vilken information 
som ska fogas till anmälan om förvärv av 
ägarandelar. 

Paragrafens 7 mom. motsvarar 6 mom. i 
den gällande paragrafen. 

14 §. Ledningen av ett konglomerats hol-
dingsammanslutning. I denna paragraf före-
slås ändringar i bestämmelserna om styrel-
semedlemmarnas och suppleanternas samt 
verkställande direktörens tillförlitlighet. Änd-
ringarna motsvarar de ändringar som föreslås 
i kreditinstitutslagen. Till övriga delar före-
slås att regleringen förblir oförändrad. Para-
grafens 1 och 4 mom. motsvarar samma mo-
ment i den gällande paragrafen. 

De centrala målsättningarna när det gäller 
lagstiftningen om finans- och försäkrings-
konglomerat och till dem hörande finansiella 
institut och likaså när det gäller Finansin-
spektionen är att upprätthålla kundernas och 
allmänhetens förtroende för finansmarkna-
dens funktion. Ett viktigt element när det 
gäller upprätthållandet av förtroendet är kra-
vet att ledningen för konglomeratets holding-
företag och för konglomeratets finansiella in-
stitut är tillförlitlig. Om det t.ex. i holdingfö-
retagets styrelse finns personer eller om hol-
dingföretagets verkställande direktör är en 
person vars goda anseende eller tillförlitlig-
het i något annat avseende har blivit allvar-
ligt lidande på grund av uppgifter och hän-
delser som kommit ut i offentligheten, kan 
följden bli att allmänhetens förtroende för-
sämras dels mot företaget i fråga och dels 
också i vidare bemärkelse mot hela bran-
schen. Därför föreslås strängare bestämmel-
ser om holdingföretagets styrelsemedlem-
mars och suppleanters samt om verkställande 
direktörens tillförlitlighet. Ändringarna gäller 
sådana fall där en person döms till straff för 
ett brott som visar att personen i fråga är 
olämplig för sitt uppdrag. I paragrafens 
2 mom. 1 punkten föreslås en strykning av 
den gällande lagens krav att domen ska ha 
vunnit laga kraft. Också enligt grundlagsut-
skottets ställningstagande (GrUU 15/2008) 
kan en dom som inte har vunnit laga kraft 
visa att en person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta som styrelsemedlem eller verkställande di-
rektör i holdingföretaget och att invänta ett 
avgörande av följande instans. Ett förslag om 
saken ingår i paragrafens 3 mom. I helhets-
bedömningen ska enligt förslaget beaktas 
personens tidigare verksamhet, de omstän-
digheter som lett till domen och övriga rele-
vanta omständigheter. Om personens tidigare 
verksamhet har varit klanderfri och det är 
tolkningsbart eller oklart om denne t.ex. har 
varit delaktig i ett eventuellt brott, kan perso-
nen i fråga fortsätta som styrelsemedlem eller 
verkställande direktör om inte något annat ta-
lar emot detta. Det kan anses vara fråga om 
tolkningsbarhet eller oklarhet t.ex. då tings-
rättens dom är resultatet av en omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en ny person att väljas 
till styrelsemedlem, suppleant eller verkstäl-
lande direktör i holdingföretaget, om perso-
nen i fråga har dömts till straff enligt 2 mom. 
I sådana fall innebär också en dom som inte 
har vunnit laga kraft alltid ett hinder för att 
bli vald. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 punkten 
att också andra omständigheter än ett sådant 
straff som avses i förslagets 2 mom. 1 punk-
ten kan visa att en person är uppenbart 
olämplig. Också denna bedömning måste gö-
ras på basis av en helhetsprövning. En per-
sons olämplighet kan framgå av dennes verk-
samhet utomlands, t.ex. om en utländsk 
myndighet har ansett personen vara olämplig 
eller om personen har kopplingar till svart 
ekonomi eller ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Som ett annat exempel kan 
nämnas att personen i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen har påförts en påföljds-
avgift för en särskilt allvarlig förseelse eller 
försummelse som visar att personen i fråga är 
uppenbart olämplig som styrelsemedlem eller 
verkställande direktör i holdingföretaget. 

18 §. Beräkning av kapitalbasen och mini-
mibeloppet av kapitalbasen i företag som hör 
till ett konglomerat. Hänvisningen i b punk-
ten till den gällande lagen om värdepappers-
företag föreslås bli ändrad så att den avser 
den föreslagna lagen om investeringstjänster.  
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35 §. Tillhörighet till finans- och försäk-
ringskonglomerat i tredjeland. Hänvisningen 
i paragrafens 1 mom. till den gällande lagen 
om värdepappersföretag föreslås bli ändrad 
så att den avser den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster. 
 
 
1.19 Lagen om betalningsinstitut 

13 §. Förutsättningar för beviljande av 
auktorisation. Det föreslås att nuvarande 
13 § spjälks upp i två paragrafer. I föreslagna 
13 § föreskrivs om villkoren för beviljande 
av auktorisation och i nya 13 a § föreskrivs 
om betydande ägares tillförlitlighet. Re-
gleringen motsvarar de ändringar som före-
slås i kreditinstitutslagen. 

Enligt föreslagna 13 § ska ett betalningsin-
stitut beviljas auktorisation om dess ägare 
uppfyller de förutsättningar som nämnts i 13 
a § och betalningsinstitutet uppfyller de krav 
gällande verksamhet och finansiell ställning 
som föreskrivs i denna lag.  

13 a §. Tillförlitligheten hos betydande 
ägare samt grundare i ett betalningsinstitut. 
De viktigaste målsättningarna när det gäller 
lagstiftningen om finansiella institut och när 
det gäller Finansinspektionen är att upprätt-
hålla kundernas och allmänhetens förtroende 
för finansmarknadens funktion. Ett centralt 
element när det gäller upprätthållandet av 
förtroendet är kravet att betydande ägare i ett 
institut (en andel på minst tio procent) och 
grundare är tillförlitliga. Om det bland ett be-
talningsinstituts betydande ägare finns perso-
ner vars goda anseende eller tillförlitlighet i 
något annat avseende har blivit allvarligt li-
dande av uppgifter och händelser som kom-
mit ut i offentligheten, kan följden bli att 
allmänhetens förtroende försämras dels mot 
företaget i fråga och dels också i vidare be-
märkelse mot hela branschen. Därför föreslås 
strängare bestämmelser om grundares och 
betydande ägares tillförlitlighet när det gäller 
betalningsinstitut. Ändringarna gäller sådana 
fall där en person döms till straff för ett brott 
som visar att personen i fråga är olämplig att 
vara ägare i ett betalningsinstitut.  

Enligt paragrafens 1 mom. betydande ägare 
och grundare i ett betalningsinstitut vara till-
förlitliga. Momentet motsvarar gällande 13 § 

2 mom. Momentet har emellertid förtydligats 
så att med ägande avses både direkt och indi-
rekt ägande. 

I paragrafens 2 mom. konstateras i likhet 
med gällande 13 § 3 mom. i vilka fall en äga-
re eller grundare inte anses vara tillförlitlig. I 
momentet föreslås en strykning av den gäl-
lande lagens krav att domen ska ha vunnit 
laga kraft. Också enligt grundlagsutskottets 
ställningstagande (GrUU 15/2008) kan en 
dom som inte har vunnit laga kraft visa att en 
person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta utöva den beslutanderätt som tillkommer 
en ägare och att invänta ett avgörande av föl-
jande instans. Ett förslag om saken ingår i 
paragrafens 3 mom. I helhetsbedömningen 
ska enligt förslaget beaktas personens tidiga-
re verksamhet, de omständigheter som lett 
till domen och övriga relevanta omständighe-
ter. Om personens tidigare verksamhet har 
varit klanderfri och det är tolkningsbart eller 
oklart om denne t.ex. har varit delaktig i ett 
eventuellt brott, kan personen i fråga fortsätta 
utöva beslutanderätt i betalningsinstitutet om 
inte något annat talar emot detta. Det kan an-
ses vara fråga om tolkningsbarhet eller 
oklarhet t.ex. då tingsrättens dom är resultatet 
av en omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en person att vara grun-
dare eller betydande ägare i betalningsinstitu-
tet, om personen i fråga har dömts till straff 
enligt 2 mom. I sådana fall innebär också en 
dom som inte har vunnit laga kraft alltid att 
personen i fråga inte kan betraktas som en 
tillförlitlig grundare eller ägare. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
paragrafens 2 mom. 2 punkten att också 
andra omständigheter än ett sådant straff som 
avses i förslagets 2 mom. 1 punkten kan visa 
att en person är uppenbart olämplig att vara 
grundare eller ägare. Också denna bedöm-
ning måste göras på basis av en helhetspröv-
ning. En persons olämplighet kan framgå av 
dennes verksamhet utomlands, t.ex. om en 
utländsk myndighet har ansett personen vara 
olämplig eller om personen har kopplingar 
till svart ekonomi eller ekonomisk eller orga-
niserad brottslighet. Som ett annat exempel 
kan nämnas att personen i enlighet med lagen 
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om Finansinspektionen har påförts en på-
följdsavgift för en särskilt allvarlig förseelse 
eller försummelse som visar att personen i 
fråga är uppenbart olämplig som grundare el-
ler ägare i betalningsinstitutet. 

21 a §. Anmälningsplikt som gäller förvärv 
och överlåtelse av aktier och andelar i insti-
tut för elektroniska pengar. Hänvisningarna i 
paragrafens 3 mom. till den gällande värde-
pappersmarknadslagen föreslås bli ändrade 
så att de avser den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagen. 

25 §. Ledning av betalningsinstitut. Det fö-
reslås att denna paragraf ändras så att i den 
föreskrivs om betalningsinstituts högsta led-
nings tillförlitlighet på motsvarande sätt som 
om i lagförslagets 13 a § om betydande äga-
res tillförlitlighet. I övriga avseenden föreslås 
inga ändringar. Den föreslagna paragrafens 
1 och 2 mom. motsvarar samma moment i 
den gällande paragrafen. 

De viktigaste målsättningarna när det gäller 
lagstiftningen om finansiella institut och när 
det gäller Finansinspektionen är att upprätt-
hålla kundernas och allmänhetens förtroende 
för finansmarknadens funktion. Ett centralt 
element när det gäller upprätthållandet av 
förtroendet är kravet att den högsta ledningen 
är tillförlitlig. Om det bland ett betalningsin-
stituts betydande ägare finns personer vars 
goda anseende eller tillförlitlighet i något an-
nat avseende har blivit allvarligt lidande av 
uppgifter och händelser som kommit ut i of-
fentligheten, kan följden bli att allmänhetens 
förtroende försämras dels mot institutet i frå-
ga och dels också i vidare bemärkelse mot 
hela branschen. Därför föreslås strängare be-
stämmelser om den högsta ledningens tillför-
litlighet när det gäller betalningsinstitut. 
Ändringarna gäller sådana fall där en person 
döms till straff för ett brott som visar att per-
sonen i fråga är olämplig att vara ägare i ett 
betalningsinstitut. I paragrafens 3 mom. före-
slås en strykning av den gällande lagens krav 
att domen ska ha vunnit laga kraft. Också en-
ligt grundlagsutskottets ställningstagande 
(GrUU 15/2008) kan en dom som inte har 
vunnit laga kraft visa att en person är olämp-
lig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta som medlem i betalningsinstitutets för-

valtningsorgan eller i dess anställning och att 
invänta ett avgörande av följande instans. Ett 
förslag om saken ingår i paragrafens 4 mom. 
I helhetsbedömningen ska enligt förslaget 
beaktas personens tidigare verksamhet, de 
omständigheter som lett till domen och övri-
ga relevanta omständigheter. Om personens 
tidigare verksamhet har varit klanderfri och 
det är tolkningsbart eller oklart om denne 
t.ex. har varit delaktig i ett eventuellt brott, 
kan personen i fråga fortsätta utöva beslutan-
derätt i betalningsinstitutet om inte något an-
nat talar emot detta. Det kan anses vara fråga 
om tolkningsbarhet eller oklarhet t.ex. då 
tingsrättens dom är resultatet av en omröst-
ning.  

Paragrafens 4 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en person att väljas till 
styrelsemedlem, verkställande direktör eller 
den högsta ledningen i betalningsinstitutet, 
om personen i fråga har dömts till straff en-
ligt 3 mom. I sådana fall innebär också en 
dom som inte har vunnit laga kraft alltid ett 
hinder för att bli vald. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
paragrafens 3 mom. 2 punkten att också 
andra omständigheter än ett sådant straff som 
avses i momentets 1 punkt kan visa att en 
person är uppenbart olämplig för uppgiften. 
Också denna bedömning måste göras på ba-
sis av en helhetsprövning. En persons olämp-
lighet kan framgå av dennes verksamhet ut-
omlands, t.ex. om en utländsk myndighet har 
ansett personen vara olämplig eller om per-
sonen har kopplingar till svart ekonomi eller 
ekonomisk eller organiserad brottslighet. 
Som ett annat exempel kan nämnas att per-
sonen i enlighet med lagen om Finansinspek-
tionen har påförts en påföljdsavgift för en 
särskilt allvarlig förseelse eller försummelse 
som visar att personen i fråga är uppenbart 
olämplig att höra till betalningsinstitutets 
högsta ledning. 

38 §. Information till företag inom samma 
finansiella företagsgrupp eller finans- och 
försäkringskonglomerat. Hänvisningen i pa-
ragrafens 1 mom. till den gällande lagen om 
värdepappersföretag föreslås bli ändrad så att 
den avser den föreslagna lagen om invester-
ingstjänster. 
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1.20 Lagen om placeringsfonder 

1 §. Det föreslås att hänvisningen i paragra-
fens 2 mom. till den gällande värdepappers-
marknadslagen ändras så att den avser den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. Vi-
dare föreslås att definitionen av begreppet 
professionell kund överförs till den föreslag-
na lagen om investeringstjänster från den nu-
varande värdepappersmarknadslagen. 

Hänvisningen i paragrafens 3 mom. till den 
gällande lagen om värdepappersföretag före-
slås bli ändrad så att den avser den föreslagna 
lagen om investeringstjänster. 

2 §. Hänvisningen i paragrafens 1 mom. 
8 punkt till den gällande värdepappersmark-
nadslagen föreslås bli ändrad så att den avser 
den föreslagna nya värdepappersmarknadsla-
gen. 

Hänvisningen i paragrafens 1 mom.12 
punkt till den gällande lagen om värdepap-
persföretag föreslås bli ändrad så att den av-
ser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. 

I paragrafens nuvarande 1 mom.14 punkt 
definieras begreppet icke-standardiserade de-
rivatinstrument genom hänvisning till lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer och den nuvarande värdepappers-
marknadslagen, vilka föreslås bli upphävda. 
Enligt förslaget slopas begreppen standardi-
serade respektive icke-standardiserade deri-
vatinstrument. I stället för icke-
standardiserade derivatinstrument används 
begreppet OTC-derivatinstrument. Detta 
stämmer överens med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 
juli 2009 om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag), nedan fondföretagsdirektivet 
och även t.ex. med direktivets engelska be-
grepp ”over the counter (OTC) derivatives” 
och det svenska begreppet OTC-derivat. En-
ligt förslaget avses med OTC-
derivatinstrument andra derivatinstrument än 
sådana som är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument eller på någon annan 
reglerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten. En sådan marknadsplats kan vara be-

lägen inom eller utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 

5 §. Paragrafens 1 och 3 mom. motsvarar 
den gällande lagen. Hänvisningarna i para-
grafens 2, 4 och 5 mom. till den gällande la-
gen om värdepappersföretag föreslås bli änd-
rade så att de avser den föreslagna lagen om 
investeringstjänster. 

5 b §. I paragrafens 1 mom. föreslås änd-
ringar av teknisk natur. Hänvisningen till 
personer som är jämförbara med aktieägare 
stryks som obehövlig eftersom enligt försla-
get till ändring av 5 f § ska beaktas både di-
rekt och indirekt ägande. Dessutom föreslås 
att begreppet ”inom förvaltningen verksam-
ma personer” ska ersättas med begreppet 
”den högsta ledningen” i enlighet med lag-
förslagets 5 e §. 

5 e §. I paragrafen föreslås ändringar som 
gäller den högsta ledningens tillförlitlighet. 
Ändringarna motsvarar förslaget till lag om 
investeringstjänster och stämmer överens 
med de ändringar som föreslås i kreditinsti-
tutslagen. Till övriga delar förblir regleringen 
oförändrad. Paragrafens 1 och 4 mom. mot-
svarar samma moment i den gällande para-
grafen. I paragrafens 4 mom. föreslås en änd-
ring som inte påverkar den svenska texten. 

Till de centrala målsättningarna när det 
gäller lagstiftningen om placeringsfonder och 
likaså när det gäller Finansinspektionen hör 
att upprätthålla kundernas och allmänhetens 
förtroende för finansmarknadens funktion. 
Ett viktigt element när det gäller upprätthål-
landet av förtroendet är kravet att den högsta 
ledningen för ett fondbolag är tillförlitlig. 
Om det i ett fondbolags styrelse finns perso-
ner eller om bolaget har en verkställande di-
rektör vars goda anseende eller tillförlitlighet 
i något annat avseende har blivit allvarligt li-
dande på grund av uppgifter och händelser 
som kommit ut i offentligheten, kan följden 
bli att allmänhetens förtroende försämras 
dels mot fondbolaget i fråga och dels också i 
vidare bemärkelse mot hela branschen. Där-
för föreslås strängare bestämmelser om den 
högsta ledningens tillförlitlighet. Ändringar-
na gäller sådana fall där en person döms till 
straff för ett brott som visar att personen i 
fråga är olämplig för sitt uppdrag. I paragra-
fens 2 mom. 1 punkten föreslås en strykning 
av den gällande lagens krav att domen ska ha 
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vunnit laga kraft. Också enligt grundlagsut-
skottets ställningstagande (GrUU 15/2008) 
kan en dom som inte har vunnit laga kraft 
visa att en person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta i ett fondbolags högsta ledning och att in-
vänta ett avgörande av följande instans. Ett 
förslag om saken ingår i paragrafens 3 mom. 
I helhetsbedömningen ska enligt förslaget 
beaktas personens tidigare verksamhet, de 
omständigheter som lett till domen och övri-
ga relevanta omständigheter. Om personens 
tidigare verksamhet har varit klanderfri och 
det är tolkningsbart eller oklart om denne 
t.ex. har varit delaktig i ett eventuellt brott, 
kan personen i fråga fortsätta i fondbolagets 
högsta ledning om inte något annat talar 
emot detta. Det kan anses vara fråga om tolk-
ningsbarhet eller oklarhet t.ex. då tingsrättens 
dom är resultatet av en omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en ny person att bli in-
vald i fondbolagets högsta ledning, om per-
sonen i fråga har dömts till straff enligt 2 
mom. I sådana fall innebär också en dom 
som inte har vunnit laga kraft alltid ett hinder 
för att bli vald. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 punkten 
att också andra omständigheter än ett sådant 
straff som avses i förslagets 2 mom. 1 punk-
ten kan visa att en person är uppenbart 
olämplig. Också denna bedömning måste gö-
ras på basis av en helhetsprövning. En per-
sons olämplighet kan framgå av dennes verk-
samhet utomlands, t.ex. om en utländsk 
myndighet har ansett personen vara olämplig 
eller om personen har kopplingar till svart 
ekonomi eller ekonomisk eller organiserad 
brottslighet. Som ett annat exempel kan 
nämnas att personen i enlighet med lagen om 
Finansinspektionen har påförts en påföljds-
avgift för en särskilt allvarlig förseelse eller 
försummelse som visar att personen i fråga är 
uppenbart olämplig att höra till fondbolagets 
högsta ledning 

5 f §. Det föreslås att denna paragraf ändras 
så att i den föreskrivs om betydande ägares 
(en andel på minst tio procent) tillförlitlighet 
på samma sätt som i lagförslagets 5 e § om 
den högsta ledningens tillförlitlighet. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska betydande 
ägare i ett fondbolag vara tillförlitliga. Mo-
mentet motsvarar till denna del 1 mom. i den 
gällande paragrafen. Det föreslås emellertid 
att momentet förtydligas i överensstämmelse 
med vad som i 16 § föreskrivs om anmäl-
ningsskyldighet när det gäller förvärv eller 
avyttring av aktier så att med ägande avses 
både direkt och indirekt ägande. Dessutom 
föreslås att i momentet stryks hänvisningen 
till fondbolagets grundare den gällande para-
grafens 1 mom., eftersom det inte finns be-
stämmelser om grundare i den gällande ak-
tiebolagslagen. 

I paragrafens 2 mom. konstateras i likhet 
med den gällande paragrafens 2 mom. i vilka 
fall en aktieägare och en grundare inte anses 
vara tillförlitlig. I momentets 1 punkt föreslås 
en strykning av den gällande lagens krav att 
domen ska ha vunnit laga kraft. Också enligt 
grundlagsutskottets ställningstagande (GrUU 
15/2008) kan en dom som inte har vunnit 
laga kraft visa att en person är olämplig. 

Det finns emellertid situationer där det är 
uppenbart motiverat att låta en person fortsät-
ta utöva den beslutanderätt som tillkommer 
en ägare och att invänta ett avgörande av föl-
jande instans. Ett förslag om saken ingår i 
paragrafens 3 mom. I helhetsbedömningen 
ska enligt förslaget beaktas personens tidiga-
re verksamhet, de omständigheter som lett 
till domen och övriga relevanta omständighe-
ter. Om personens tidigare verksamhet har 
varit klanderfri och det är tolkningsbart eller 
oklart om denne t.ex. har varit delaktig i ett 
eventuellt brott, kan personen i fråga fortsätta 
utöva beslutanderätt i fondbolaget om inte 
något annat talar emot detta. Det kan anses 
vara fråga om tolkningsbarhet eller oklarhet 
t.ex. då tingsrättens dom är resultatet av en 
omröstning.  

Paragrafens 3 mom. innebär emellertid inte 
att det är möjligt för en ny person att vara be-
tydande ägare i fondbolaget, om personen i 
fråga har dömts till straff enligt 2 mom. I så-
dana fall innebär också en dom som inte har 
vunnit laga kraft alltid att personen i fråga 
inte kan betraktas som en tillförlitlig ägare. 

Liksom enligt den gällande lagen innebär 
paragrafens 2 mom. 2 punkten att också andra 
omständigheter än ett sådant straff som avses 
i förslagets 2 mom. 1 punkten kan visa att en 
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person är uppenbart olämplig att vara ägare. 
Också denna bedömning måste göras på ba-
sis av en helhetsprövning. En persons olämp-
lighet kan framgå av dennes verksamhet ut-
omlands, t.ex. om en utländsk myndighet har 
ansett personen vara olämplig eller om per-
sonen har kopplingar till svart ekonomi eller 
ekonomisk eller organiserad brottslighet. 
Som ett annat exempel kan nämnas att per-
sonen i enlighet med lagen om Finansinspek-
tionen har påförts en påföljdsavgift för en 
särskilt allvarlig förseelse eller försummelse 
som visar att personen i fråga är uppenbart 
olämplig som ägare i fondbolaget. 

6 §. Hänvisningarna i paragrafens 5 mom. 
till den gällande lagen om värdepappersföre-
tag föreslås bli ändrade så att de avser den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. 

8 b §. Det föreslås att paragrafens 3 mom. 
ändras så att i den föreskrivs om fondbolags 
skyldighet att bevara information om privata 
transaktioner samt om skyldigheten att varje 
år rapportera till Finansinspektionen hur 
fondbolaget har övervakat efterlevnaden av 
bestämmelserna, föreskrifterna och bolagets 
interna anvisningar om privata transaktioner. 
I ett nytt 4 mom. föreskrivs om Finansin-
spektionens behörighet att meddela föreskrif-
ter. 

I paragrafens nya 4 mom. föreskrivs om Fi-
nansinspektionens behörighet att meddela 
närmare föreskrifter. Momentets första me-
ning motsvarar 3 mom. i den gällande para-
grafen. Enligt momentets nya andra mening 
kan Finansinspektionen meddela närmare fö-
reskrifter om rapporter som avses i 3 mom. 
och om rapportering till Finansinspektionen. 

8 c §. Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 
till den gällande lagen om värdepappersföre-
tag föreslås bli ändrade så att de avser den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. Pa-
ragrafens 2 mom. motsvarar 2 mom. i den 
gällande paragrafen. 

9 a §. Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 
görs motsvarande ändringar av teknisk natur 
som i 5 b § 1 mom. Hänvisningen till perso-
ner som är jämförbara med aktieägare stryks 
som onödig, eftersom både direkt och indi-
rekt ägande ska beaktas enligt förslaget till 9 
e §. Dessutom föreslås att begreppet ”inom 
förvaltningen verksamma personer” ersätts 

med begreppet ”den högsta ledningen” som 
används i lagförslagets 9 d §. 

9 d §. Paragrafens bestämmelser om ett 
förvaringsinstituts högsta lednings tillförlit-
lighet föreslås bli ändrade i överensstämmel-
se med de bestämmelser om ett fondbolags 
högsta lednings tillförlitlighet som föreslås i 
5 e §.  

9 e §. Det föreslås att paragrafens bestäm-
melser om ett förvaringsinstituts betydande 
ägares tillförlitlighet ändras så att de motsva-
rar vad som i lagförslagets 5 f § föreskrivs 
om fondbolags betydande ägares tillförlitlig-
het. 

11 §. Paragrafens hänvisningar till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. 

16 §. Paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar 
den gällande paragrafens 1 och 2 mom. Hän-
visningarna i paragrafens 3 mom. till den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagen. 

Paragrafens 4 och 5 mom. motsvarar den 
gällande paragrafens 4 och 5 mom. Paragra-
fens 6 mom. innehåller grundläggande be-
stämmelser om vilken information som ska 
fogas till anmälan om förvärv av ägarandelar. 

Paragrafens 7 och 8 mom. motsvarar 6 och 
7 mom. i den gällande paragrafen. 

26 a §. Hänvisningen i paragrafens 8 mom. 
till den gällande lagen om värdepappersföre-
tag föreslås bli ändrad så att den avser den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. 

29 c §. Paragrafens hänvisning till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrad så att den avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. 

41 §. Det föreslås att i paragrafens 3 mom. 
görs de ändringar som följer av 2 § 
1 mom.14 punkten. Vidare föreslås att be-
greppet icke-standardiserade derivatinstru-
ment som används i momentets 3 punkt er-
sätts med begreppet OTC-derivatinstrument.  

57 b §. Det föreslås att paragrafens hänvis-
ningar till den gällande lagen om värdepap-
persföretag och till lagen om värdeandelssy-
stemet ändras så att de avser den föreslagna 
lagen om investeringstjänster och den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. 
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63 §. Det föreslås att hänvisningen i para-
grafens 1 mom. till lagen om värdeandelssy-
stemet ändras till en hänvisning till den före-
slagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. 

64 §. Det föreslås att hänvisningen i para-
grafens 2 mom. till lagen om värdeandelssy-
stemet ändras till en hänvisning till den före-
slagna lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. 

65 §. Det föreslås att hänvisningen i para-
grafens 1 mom. 3 punkten till lagen om vär-
deandelssystemet ändras till en hänvisning 
till den föreslagna lagen om värdeandelssy-
stem och clearingverksamhet. 

69 §. Det föreslås att hänvisningen i para-
grafens 1 mom. 1 punkten till värdepappers-
marknadslagen ändras så att den avser den 
föreslagna lagen om handel med finansiella 
instrument. 

73 §. Det föreslås att paragrafens 2—
4 mom. ändras så att begreppet icke-
standardiserade derivatinstrument ersätts 
med begreppet OTC-derivatinstrument. 

77 §. Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 
görs en ändring som följer av 2 § 1 mom. 
14 punkten. Vidare föreslås att begreppet 
icke-standardiserade derivatinstrument som 
används i momentet ersätts med begreppet 
OTC-derivatinstrument. 

80 §. I paragrafen föreslås de ändringar 
som följer av 2 § 1 mom.14 punkten. Vidare 
föreslås att begreppen standardiserade och 
icke-standardiserade derivatinstrument stryks 
i paragrafen. I stället föreskrivs att ett fond-
bolag, under de förutsättningar som närmare 
anges i paragrafen, får investera en placer-
ingsfonds tillgångar i derivatinstrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument eller på en annan reglerad mark-
nadsplats som fungerar fortlöpande samt är 
erkänd och öppen för allmänheten samt i 
OTC-derivatinstrument. Förslaget stämmer 
bättre än den nuvarande lagen överens med 
artikel 50.1 a—c och g i fondföretagsdirekti-
vet.  

81 §. Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 
till clearingorganisationer enligt värdepap-
persmarknadslagen och till optionsföretag 
enligt lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer föreslås bli ändrade så 

att de avser clearingorganisationer enligt la-
gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. Vidare föreslås att hänvis-
ningen till värdepappersförmedlare som av-
ses i värdepappersmarknadslagen ändras till 
att gälla tillhandahållare av investeringstjäns-
ter enligt lagen om investeringstjänster. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att i stället för uttrycket ”clearingorganisa-
tionen eller optionsföretaget” används be-
greppet clearingorganisation. Vidare föreslås 
en ändring som inte påverkar den svenska 
texten. 

 
 

14 kap. Insiderbestämmelser 

Det föreslås att i lagens 14 kap. beaktas de 
bestämmelser om offentliga insiderregister 
som föreslås i lagen om investeringstjänster. 
I bestämmelserna om offentlighet för inne-
hav av fondandelar samt aktier och vissa fi-
nansiella instrument föreslås inga ändringar. 

99 §. I denna paragraf föreslås bestämmel-
ser om skyldigheten att göra insideranmälan 
till fondbolaget om innehav fondandelar, ak-
tier och finansiella instrument. Paragrafen 
motsvarar delvis gällande 99 §. 

Enligt paragrafens 1 mom. gäller anmäl-
ningsskyldigheten sådana fondandelar i pla-
ceringsfonder som förvaltas av fondbolaget 
samt aktier och finansiella instrument vilkas 
värde bestäms på basis av sådana finansiella 
instrument som avses ovan och som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 

I paragrafens 2 mom. definieras begreppet 
insider i ett fondbolag. Till denna kategori 
hör för det första styrelsemedlemmar och 
suppleanter som valts av fondbolagets bo-
lagsstämma, fondbolagets verkställande di-
rektör och dennes ställföreträdare samt fond-
bolagets revisorer och revisorssuppleanter 
och de för revisionen av bolaget huvudansva-
riga anställda hos en revisionssammanslut-
ning. Till kategorin insiders hör dessutom 
andra anställda hos fondbolaget och personer 
som agerar på fondbolagets vägnar eller för 
dess räkning och har möjlighet att påverka 
beslut om placering av placeringsfondens 
tillgångar. 
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100 §. I denna paragraf ingår bestämmelser 
om insideranmälan. Paragrafen motsvarar 
delvis 99 § i den gällande lagen. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska en insider i 
ett fondbolag göra insideranmälan inom fjor-
ton dagar efter sin utnämning. Denna tidsfrist 
utsträcks till att gälla också anmälan om in-
nehav av fondandelar. Anmälan ska göras 
oberoende av om personen i fråga äger eller 
inte äger de fondandelar, aktier och finansiel-
la instrument som avses i momentet. 

Anmälan om förändringar i lämnade upp-
gifter ska enligt paragrafens 3 mom. göras 
inom sju dagar från förändringen. 

I paragrafens 2 och 5 mom. föreskrivs vilka 
uppgifter som ska lämnas i en insideranmä-
lan. I paragrafens 4 mom. föreskrivs om vissa 
undantag från anmälningsskyldigheten och i 
6 mom. om inhämtande av information via 
värdeandelssystemet. 

101 §. I paragrafens 1 mom. föreslås be-
stämmelser om fondbolags aktieägares skyl-
dighet att göra anmälan till fondbolaget om 
sitt innehav av fondandelar i en placerings-
fond som förvaltas av fondbolaget i fråga. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om tids-
fristen för anmälan och om tidsfristen när det 
gäller anmälan om förändringar i innehav av 
fondandelar. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om möj-
ligheten att skaffa information som avses i 
1 och 2 mom. direkt från värdeandelssyste-
met, ifall fondandelarna har överförts till det-
ta.  

101 a §. I paragrafens 1—3 mom. föreslås 
bestämmelser om fondbolags skyldighet att 
föra register över insideranmälningar som 
avses i 100 och 101 §, om organisering av 
registerföringen samt om registeruppgifter-
nas offentlighet. Enligt huvudregeln är upp-
gifterna offentliga. Fysiska personers per-
sonbeteckning och adress och andra fysiska 
personers än insiders och fondbolags aktie-
ägares namn är dock inte offentliga. Paragra-
fens 1—3 mom. motsvarar huvudsakligen 
den gällande lagens 100 §. 

Paragrafens 4 mom. är nytt i förhållande till 
den gällande lagstiftningen. Enligt momentet 
ska fondbolaget varje år rapportera till Fi-
nansinspektionen hur upprätthållandet av in-
siderregistret organiserats, om övervakningen 
av fondbolagets insiders anmälningsskyldig-

het och vilka åtgärder fondbolaget har vidta-
git i sådana fall då bestämmelserna, före-
skrifterna eller fondbolagets interna anvis-
ningar inte har iakttagits.  

Avsikten är dels att effektivera tillsynen 
över insiderregistret och dels att få utredning 
om insiderregistrets verksamhet och vilka 
behov det tillgodoser. Bestämmelserna om 
insiderregistret ska omprövas under de när-
maste åren. I detta syfte ska Finansinspektio-
nen göra ett sammandrag av de rapporter 
som kommer in. 

101 b §. I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om Finansinspektionens rätt att med-
dela närmare föreskrifter om anmälningar 
som avses i 100 och 101 §, om fondbolags 
insiderregister som avses i 101 a § och om 
rapporter som avses i 101 § 4 mom. samt om 
rapportering till Finansinspektionen. Denna 
paragraf i lagen om placeringsfonder är ny. 
Den motsvarar 7 kap. 23 § 2 mom. i den fö-
reslagna lagen om investeringstjänster. 

102 §. Paragrafens omnämnande om vem 
som är anmälningsskyldig föreslås bli ändrat 
så att det avser också insiders och aktieägare 
i fondbolag. I paragrafen föreslås en ändring 
som inte påverkar den svenska texten. Dess-
utom föreslås att i paragrafen, av skäl som 
nämns i motiveringen till 2 § 1 mom.14 
punkten, stryks hänvisningen till standardise-
rade derivatinstrument. 

117 a §. Det föreslås att hänvisningen i pa-
ragrafens 2 mom. till den gällande lagen om 
värdepappersföretag ändras så att den avser 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 

132 b §. Det föreslås att den gällande para-
grafen ersätts med en hänvisning till 1 kap. 
6 § 1 mom. i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. I den nämnda paragrafen fö-
reskrivs vilka bestämmelser i lagen om inve-
steringstjänster som ska tillämpas på ut-
ländska EES-fondbolag som tillhandahåller 
investeringstjänster i Finland. 

132 c §. Det föreslås att den gällande para-
grafen ersätts med en hänvisning till 1 kap. 
6 § 2 mom. i den föreslagna lagen om inve-
steringstjänster. I den nämnda paragrafen fö-
reskrivs vilka bestämmelser i lagen om inve-
steringstjänster som ska tillämpas på tredje-
länders fondbolag som tillhandahåller inve-
steringstjänster i Finland. 
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132 d §. Det föreslås att den gällande para-
grafen om vilka bestämmelser som ska till-
lämpas på utländska fondbolags medlemskap 
i ersättningsfonden för investerare ska ersät-
tas med en hänvisning till 11 kap. 18—25 § i 
den föreslagna lagen om investeringstjänster. 
 
1.21 Lagen om fastighetsfonder 

2 §. Fastighetsfond. Det föreslås att hän-
visningen i paragrafens 2 mom. till den gäl-
lande värdepappersmarknadslagen ändras så 
att den avser den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagen. 

3 §. Övriga definitioner. Hänvisningen i 
paragrafens 1 mom. 2 punkten till den gällan-
de lagen om värdepappersföretag föreslås 
blir ändrad så att den avser den föreslagna 
lagen om investeringstjänster.  

Hänvisningen i paragrafens 1 mom. 
3 punkten till den gällande värdepappers-
marknadslagen föreslås bli ändrad så att den 
avser den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagen. 

Hänvisningen i paragrafens 1 mom. 
4 punkten till lagen om handel med standar-
diserade optioner och terminer, som föreslås 
bli upphävd, ändras så att den avser den före-
slagna lagen om handel med finansiella in-
strument.  

11 §. Handel med en fastighetsfonds aktier. 
Hänvisningarna till värdepappersmarknads-
lagen i paragrafens 1 mom. föreslås bli änd-
rade så att de avser den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. 

15 §. Placering av medel. Hänvisningarna i 
paragrafens 2 mom. 3 punkten till värdepap-
persmarknadslagen föreslås bli ändrade så att 
de avser den föreslagna lagen om handel med 
finansiella instrument. I paragrafens 2 mom. 
4 punkten föreslås ändringar av teknisk natur 
som har samband med 3 punkten. 

19 §. Tillämpning av värdepappersmark-
nadslagen. Paragrafens hänvisning till 2 kap. 
i den gällande värdepappersmarknadslagen 
föreslås bli ändrad så att den avser 3—10 
kap. i den föreslagna nya värdepappersmark-
nadslagen. Dessutom föreslås att hänvisning-
en till 3 a kap. i den gällande värdepappers-
marknadslagen ändras så att den avser 4 kap. 
i den föreslagna lagen om handel med finan-
siella instrument. 

20 §. Delårsrapport, halvårsrapport, led-
ningens delårsredogörelse och bokslut. Hän-
visningarna i paragrafens 2 mom. till den gäl-
lande värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
föreslås bli ändrade så att de avser 7 kap. i 
den föreslagna nya värdepappersmarknadsla-
gen. 

22 §. Närmare bestämmelser. Paragrafens 
hänvisningar till den gällande värdepappers-
marknadslagens 2 kap. föreslås bli ändrade 
så att de avser den föreslagna nya värdepap-
persmarknadslagens 4 och 7 kap. 
 
1.22 Lagen om bundet långsiktigt spa-

rande 

3 §. Rätt att tillhandahålla sparavtal. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås ändringar av tek-
nisk natur som följer av den föreslagna lagen 
om investeringstjänster. 

5 §. Inbetalningar på sparkonto och uttag 
av sparmedel. Hänvisningarna i den gällande 
paragrafens 3 mom. till den nuvarande vär-
depappersmarknadslagen och till den nuva-
rande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. Samtidigt före-
slås att hänvisningen preciseras. Enligt för-
slaget ska på medel som tagits emot på 
grundval av sparavtal inte tillämpas vad som 
i 9 kap. 3 § 1 mom. i den föreslagna lagen 
om investeringstjänster föreskrivs om skyl-
digheten att placera kunders penningmedel 
på konto i en centralbank eller inlåningsbank. 

6 §. Placering av sparmedel. Hänvisning-
arna i paragrafens 1 mom. till den gällande 
värdepappersmarknadslagen föreslås bli änd-
rade så att de avser den föreslagna nya vär-
depappersmarknadslagen och den föreslagna 
lagen om handel med finansiella instrument. 
Vidare föreslås att begreppet kontoförande 
institut ska ersättas med kontoförvaltare. 
 
1.23 Lagen om vissa villkor vid värde-

pappers- och valutahandel samt av-
vecklingssystem 

1 §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 
paragrafens 1 mom. 1 punkten ändras så att 
hänvisningen till 4 § i den gällande lagen om 
värdepappersföretag avser 1 kap. 10 § i den 
föreslagna lagen om investeringstjänster. 
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2 §. Definitioner. I paragrafens 1 mom. 
1 punkten och 6 mom. föreslås ändringar av 
teknisk natur till följd av förslaget att överfö-
ra bestämmelserna om clearingorganisationer 
och clearingverksamhet från den gällande 
värdepappersmarknadslagen till den nya lag 
som föreslås om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet. Samtidigt föreslås att 
den gällande lagen om handel med standardi-
serade optioner och terminer upphävs. 

Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 
1 punkten till clearingorganisationer och op-
tionsföretag föreslås bli ändrade så att de av-
ser clearingorganisationer enligt den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. Clearingorganisationer 
enligt den nya lagen inbegriper också op-
tionsföretag. 

Hänvisningarna i paragrafens 6 mom. till 
den gällande värdepappersmarknadslagen fö-
reslås bli så ändrade att de avser den nya la-
gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. 

11 §. Användning av kreditfacilitet och av-
vecklingskonto efter att insolvensförfarande 
inletts. Det föreslås att paragrafens 3 mom. 
ändras så att hänvisningen till den gällande 
värdepappersmarknadslagen avser den nya 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet. 
 
1.24 Lagen om finansiella säkerheter 

3 §. Definitioner. Hänvisningen i paragra-
fens 1 mom. 1 punkten till den gällande vär-
depappersmarknadslagen föreslås bli ändrad 
så att den avser den föreslagna nya värde-
pappersmarknadslagen. 

Hänvisningen i paragrafens 2 mom. 
3 punkten till den gällande lagen om värde-
pappersföretag föreslås bli ändrad så att den 
avser den föreslagna lagen om investerings-
tjänster. Samtidigt föreslås att momentets 
hänvisning till den upphävda lagen om för-
säkringsbolag (1062/1979) ändras så att den 
avser den gällande lagen om försäkringsbo-
lag (521/2008).  

I paragrafens 2 mom. 4 punkten föreslås 
ändringar av teknisk natur, vilka beror på 
förslaget att överföra bestämmelserna om 
clearingorganisationer och clearingverksam-
het från den gällande värdepappersmarknads-

lagen till den nya lag som föreslås om värde-
andelssystem och clearingverksamhet. Sam-
tidigt upphävs den gällande lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer. 
 
1.25 Lagen om betaltjänst 

84 §. Fullgörande av Finansinspektionens 
tillsynsuppgifter. Det föreslås att paragrafens 
hänvisningar till lagen om Finansinspektio-
nen ändras så att de motsvarar de ändringar 
som föreslås i den nämnda lagens 4 och 5 
kap. samt 73 §. 

 
1.26 Lagen om statens säkerhetsfond 

19 b §. Begränsning av verksamheten. I pa-
ragrafens 1 mom. föreslås tekniska ändringar 
till följd av den föreslagna lagen om handel 
med finansiella instrument samt den före-
slagna lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. Det föreslås att i stället 
för fondbörs ska användas begreppet börs 
och att hänvisningen till optionsföretag ska 
strykas. Dessutom föreslås att i stället för be-
greppet offentlig handel ska användas be-
greppet reglerad marknad. 
 
1.27 Lagen om begränsning av använd-

ningen av indexvillkor 

1 §. Förbjudna och tillåtna villkor. I para-
grafens 2 mom. 4 punkten föreslås ändringar 
av teknisk natur. Hänvisningen till fondbör-
sen och annan offentlig handel enligt den 
gällande värdepappersmarknadslagen före-
slås bli ändrad så att den gäller en reglerad 
marknad enligt den föreslagna lagen om han-
del med finansiella instrument. 

2 §. Undantag. I paragrafens 7 punkt före-
slås ändringar av tekniska natur. Det föreslås 
att hänvisningen till den gällande värdepap-
persmarknadslagen ändras så att den avser 
den föreslagna nya värdepappersmarknadsla-
gen. Omnämnandet om derivatinstrument 
som avses i lagen om handel med standardi-
serade optioner och terminer, som föreslås 
bli upphävd, ändras så att det avser finansiel-
la instrument som är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument eller på en annan 
reglerad och myndighetsövervakad marknad. 
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Dessutom föreslås att hänvisningen till den 
gällande lagen om värdepappersföretag änd-
ras så att den avser den föreslagna lagen om 
investeringstjänster. 
 
1.28 Lagen om förhindrande och utred-

ning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism. 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Hänvis-
ningarna i paragrafens 3 punkt till den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli ändrade så att de avser den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. Samtidigt före-
slås att paragrafens 4 punkt upphävs såsom 
obehövlig. Dessutom föreslås att hänvisning-
arna i paragrafens 8 punkt till den gällande 
lagen om värdeandelssystemet ska ändras så 
att de avser den föreslagna lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet. 
 
1.29 Lagen om beskattningsförfarande 

I lagen om beskattningsförfarande och öv-
riga nedan nämnda skattelagar görs de änd-
ringar av teknisk natur som föranleds av den 
nya värdepappersmarknadslagen och de öv-
riga föreslagna lagarna. Avsikten är inte att 
ändra innehållet i dessa lagar i sak. 

15 §. Utomståendes allmänna skyldighet 
att lämna inkomstuppgifter. Det föreslås att 
hänvisningen i paragrafens 4 mom. till den 
gällande värdepappersmarknadslagen ändras 
så att den avser den föreslagna lagen om in-
vesteringstjänster. Sådana andra tillhandahål-
lare av investeringstjänster som avses i mo-
mentet är finländska och utländska kreditin-
stitut och fondbolag som avses i 1 kap. 4–6 § 
i den föreslagna lagen om investeringstjäns-
ter. 

Hänvisningarna till derivatinstrument i pa-
ragrafens 5 mom. föreslås bli ändrade. I den 
gällande lagen hänvisas till lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer, 
som föreslås bli upphävd, och till den gällan-
de värdepappersmarknadslagen som föreslås 
bli upphävd genom den nya värdepappers-
marknadslagen. Enligt förslaget ska informa-
tionsskyldiga som avses i 4 mom. tillställa 
skatteförvaltningen för det första uppgifter 
om derivatinstrument som är föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen 

om handel med finansiella instrument eller 
på en annan reglerad och myndighetsöverva-
kad marknad. Dessutom ska informations-
skyldiga inkomma med uppgifter också om 
sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 
10 § 1 mom. 3—9 punkten i lagen om inve-
steringstjänster och om andra derivatinstru-
ment.  

Hänvisningarna till clearingorganisationer 
och optionsföretag i paragrafens 6 mom. fö-
reslås bli ändrade så att de avser clearingor-
ganisationer enligt den föreslagna lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. Det sist nämnda begreppet inklude-
rar också optionsföretag som avvecklar op-
tionstransaktioner. Dessutom föreslås att 
hänvisningen i 6 mom. till värdepappersför-
medlare ändras så att den avser värdepap-
persföretag, utländska värdepappersföretag 
och andra tillhandahållare av investerings-
tjänster. 

16 §. Utomståendes allmänna skyldighet 
att lämna uppgifter om utgifter och avdrag. I 
paragrafens 9 mom. föreslås ändringar av 
teknisk natur. Värdepappersföretag och ut-
ländska värdepappersföretags filialer definie-
ras med en hänvisning till den föreslagna la-
gen om investeringstjänster. I lagen nämns 
inte längre utländska värdepappersföretags 
och utländska kreditinstituts representationer, 
eftersom representationer inte får tillhanda-
hålla investeringstjänster eller bedriva kredit-
institutsverksamhet.  Utländska värdepap-
persföretag och kreditinstitut har i praktiken 
inte inrättat representationer i Finland. Be-
greppen värdepapperscentral och kontoför-
valtare enligt den nya lagen definieras med 
en hänvisning till den föreslagna lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. Det föreslås att omnämnandet av 
kontoförande instituts underinstitut stryks ef-
tersom bestämmelserna om dem slopas i 
samband med reformen. 

17 §. Utomståendes allmänna skyldighet 
att lämna andra uppgifter. I paragrafens 10 
mom. föreslås huvudsakligen motsvarande 
ändringar som i lagförslagets 16 § 9 mom. 

Hänvisningen i paragrafens 12 mom. till 
multilateral handel enligt direktivet om 
marknader för finansiella instrument föreslås 
bli ändrad så att den avser handel på en mul-
tilateral handelsplattform enligt den föreslag-
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na lagen om handel med finansiella instru-
ment. Förslaget inkluderar multilaterala han-
delsplattformar både i Finland och i övriga 
EES-stater.  
 
 
1.30 Inkomskattelagen 

33 a §. Dividender från offentligt noterade 
bolag. För det första föreslås att paragrafens 
2 mom. ändras så att hänvisningarna i mo-
mentets 1 punkt till offentlig handel enligt 
den gällande värdepappersmarknadslagen 
och till andra reglerade marknader enligt di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment ändras så att de avser handel på en re-
glerad marknad enligt den föreslagna lagen 
om handel med finansiella instrument. För-
slaget inkluderar reglerade marknader både i 
Finland och i övriga EES-stater. 

Dessutom föreslås att hänvisningen i 
2 mom. 3 punkten till multilateral handel en-
ligt direktivet om marknader för finansiella 
instrument ändras så att den avser handel på 
en multilateral handelsplattform enligt lagen 
om handel med finansiella instrument. För-
slaget inkluderar multilaterala handelsplatt-
formar både i Finland och i övriga EES-
stater. 

45 §. Skatteplikt för överlåtelsevinst. Det 
föreslås att hänvisningen i paragrafens 
3 mom. till terminsavtal ändras så att den av-
ser terminsavtal som är föremål för handel på 
en reglerad marknad enligt den föreslagna 
lagen om handel med finansiella instrument. 
Ändringen har samband med förslaget till 
ändring av 50 § 3 mom. 

50 §. Överlåtelseförlust. Det föreslås att 
hänvisningarna i 3 mom. till derivatinstru-
ment ändra så att de avser derivatinstrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad enligt den föreslagna lagen om han-
del med finansiella instrument. 

122 §. Inverkan av ägarväxling på rätten 
att dra av förluster. Det föreslås att begrep-
pet offentlig handel som används i paragra-
fen i enlighet med den gällande värdepap-
persmarknadslagen ändras till begreppet 
handel på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument som 
föreslås bli ändrad, och enligt den föreslagna 
nya värdepappersmarknadslagen. I inkomst-

skattelagen s 122 § föreskrivs hur ägarväx-
ling påverkar rätten att dra av förluster. I pa-
ragrafens 2 mom. föreskrivs om sådana änd-
ringar från huvudregeln som gäller börsnote-
rade bolag. Den föreslagna ändringen är tek-
nisk och påverkar inte innehållet i bestäm-
melsen. 
 
 
1.31 Lagen om överlåtelseskatt 

Överlåtelse av värdepapper som är före-
mål för handel på en reglerad marknad och 
på en multilateral handelsplattform. Det fö-
reslås att paragrafens rubrik ändras så att den 
motsvarar innehållet i den föreslagna para-
grafen. Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. 
1 punkten till offentlig handel och reglerad 
marknad föreslås bli ändrade så att de avser 
en reglerad marknad enligt den föreslagna 
lagen om handel med finansiella instrument. 
Förslaget inkluderar reglerade marknader 
både i Finland och i övriga EES-stater.  

Paragrafens 1 mom. 2 punkten motsvarar 
den gällande paragrafens 1 mom. 2 punkten. 
Det föreslås att hänvisningen till multilateral 
handel i paragrafens 1 mom. 3 punkten änd-
ras så att den avser en multilateral handels-
plattform enligt den föreslagna lagen om 
handel med finansiella instrument. 

Förslaget inkluderar multilaterala handels-
plattformar både i Finland och i övriga EES-
stater. Dessutom föreslås att hänvisningen i 3 
punkten till lagen om värdeandelssystemet 
ändras så att den avser den föreslagna lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan 
ändring att begreppet värdepappersförmedla-
re som används i den gällande värdepap-
persmarknadslagen ersätts med begreppen 
värdepappersföretag, utländska värdepap-
persföretag och andra tillhandahållare av in-
vesteringstjänster enligt den föreslagna lagen 
om investeringstjänster. 
 
 
1.32 Lagen om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet 

6 §. I paragrafens 6 mom. föreslås ändring-
ar av teknisk natur. Det föreslås att hänvis-
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ningen till offentlig handel i paragrafens 
1 punkt ändras så att den avser en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansi-
ella instrument. Dessutom föreslås att hän-
visningen i momentets 1 punkt till masskul-
debrevslån som avses i den gällande värde-
pappersmarknadslagen ändras så att den av-
ser obligationslån enligt den föreslagna nya 
värdepappersmarknadslagen. 

Hänvisningarna i momentets 5 punkt till 
clearingorganisationer och optionsföretag fö-
reslås bli ändrade så att de avser clearingor-
ganisationer enligt den föreslagna nya lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. Begreppet clearingorganisation i 
den föreslagna lagen inkluderar också op-
tionsföretag.  

I övrigt motsvarar 6 mom. den gällande pa-
ragrafens 6 mom. 

8 §. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 11 
punkten ändras så att hänvisningen till ersätt-
ningsfonden för investerare enligt den gäl-
lande lagen om värdepappersföretag ändras 
så att den avser ersättningsfonden för inve-
sterare enligt 11 § i den föreslagna lagen om 
investeringstjänster. Dessutom föreslås att 
omnämnandet av filialer stryks så som obe-
hövligt.  

18 §. Det föreslås att paragrafens 3 mom. 
ändras så att hänvisningen till offentlig han-
del gäller handel på en sådan reglerad mark-
nad som avses i den föreslagna lagen om 
handel finansiella instrument eller på en an-
nan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad. 

27 d §. Det föreslås att paragrafens 2 mom. 
ändras så att hänvisningen till offentlig han-
del gäller handel på en sådan reglerad mark-
nad som avses i den föreslagna lagen om 
handel finansiella instrument eller på en an-
nan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad. 
 
 
1.33 Lagen om värdering av tillgångar 

vid beskattningen 

4 §. Jämförelsevärdet för noterade värde-
papper som hör till bolagstillgångarna. I pa-
ragrafens 2 mom. föreslås ändringar av tek-
nisk natur. För det första föreslås att paragra-
fens hänvisning till offentlig handel ändras så 

att den avser en reglerad marknad enligt den 
föreslagna lagen om handel med finansiella 
instrument. Begreppet reglerad marknad in-
kluderar reglerade marknader både i Finland 
och i övriga EES-stater. 

För det andra föreslås att hänvisningen till 
sådana standardiserade derivatinstrument 
som avses i lagen om handel med standardi-
serade optioner och terminer, som föreslås 
bli upphävd, och till sådana jämförbara deri-
vatinstrument som avses i den gällande vär-
depappersmarknadslagen ändras så att den 
avser derivatinstrument som är föremål för 
handel på en reglerad marknad. 

 
 

1.34 Lagen om källskatt på ränteinkomst 

3 §. Skatteobjekt. I paragrafens 1 mom. 
1 punkten föreslås en ändring till följd av att 
21 kap. i lagen om andelslag, som det hänvi-
sas till, har upphävts och av den anledningen 
att det inte längre finns sådana sparkassor 
som avses i punkten. Däremot hänvisas i 
momentet till betalningsinstitut som avses i 
lagen om betalningsinstitut (297/2010) och 
till sådana utländska betalningsinstituts filia-
ler som avses i lagen om utländska filialinsti-
tuts verksamhet i Finland (298/2010). Enligt 
förslaget ska källskatt på ränteinkomst beta-
las också på medel som tagits emot på ett be-
talkonto enligt betaltjänstlagen (290/2010). 
Dessutom föreslås att begreppet filialkontor i 
enlighet med kreditinstitutslagen ändras till 
filial. 

I momentets 2 punkt, där det föreskrivs om 
skyldigheten att betala källskatt på ränta på 
masskuldebrevslån, dvs. obligationslån, 
stryks hänvisningen till skyldigheten att upp-
rätta prospekt. Enligt förslaget kvarstår den 
grundläggande principen enligt vilken endast 
obligationslån som erbjudits till allmänheten 
kan vara källskattepliktiga. Begreppet ”er-
bjudande till allmänheten” definieras i den 
föreslagna värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 12 §. 

Tilläggsförutsättningen för tillämpning av 
nuvarande 2 punkten, dvs. att ett prospekt rö-
rande lånet ska upprättas enligt lagen, är 
emellertid inte ändamålsenlig. Den föreslag-
na värdepappersmarknadslagens 4 kap. inne-
bär att kretsen av dem som inte behöver upp-
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rätta prospekt utvidgas en aning. En emittent 
kan också frivilligt upprätta prospekt. Till-
lämpningsområdet för bestämmelsen avgrän-
sas emellertid så att räntan på obligationslån 
inte är källskattepliktig i sådana situationer 
som avses i den föreslagna värdepappers-
marknadslagens 4 kap. 3 § 1 mom. 1—
3 punkten. Det är då vanligen fråga om er-
bjudanden till institutionella investerare, vil-
ket innebär att värdepapper erbjuds uteslu-
tande till kvalificerade investerare eller till 
färre än 150 investerare eller att värdepapper 
erbjuds till ett värde av minst 100 000 per in-
vesterare. I sådana situationer har obliga-
tionslån för närvarande avgränsats utanför 
skyldigheten att upprätta prospekt och sålun-
da utanför källbeskattningen av ränteinkoms-
ten, även om den nämnda eurogränsen per 
investerare är något lägre. På obligationslån 
som uppfyller villkoren i 4 kap. 3 § 1 mom. 
1—3 punkten i värdepappersmarknadslagen 
ska inte tillämpas källbeskattning av räntein-
komsten på grundval att ett sådant lån er-
bjuds som en del av ett emissionsprogram 
inom ramen för ett grundprospekt som god-
känts av Finansinspektionen eller motsvaran-
de behöriga myndighet i någon annan stat. 

Det föreslås att tillämpningsorådet för be-
stämmelsen inte längre ska begränsas på ba-
sis av emissionens sammanlagda belopp. 
Gränsen för skyldigheten att upprätta pro-
spekt är för närvarande 100 000 euro beräk-
nat för en 12 månaders period. Enligt den fö-
reslagna värdepappersmarknadslagens 4 kap. 
3 § 1 mom. 4 punkten stiger gränsen till 
1 500 000 euro. Enligt förslaget höjs inte den 
under gränsen för skyldigheten att betala 
källskatt. 

För obligationslån som emitteras och ga-
ranteras av staten, kommuner och samkom-
muner gäller 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen 
om källskatt på ränteinkomst, som inte före-
slås bli ändrad i detta sammanhang. 
 
 
1.35 Handelskammarlagen 

2 §. Handelskamrarnas och Centralhan-
delskammarens offentliga uppgifter. Det fö-
reslås att i paragrafens 3 mom. 4 punkten 
stryks hänvisningen till värdepappersmark-
nadslagen. I den föreslagna nya värdepap-

persmarknadslagen föreskrivs inte längre om 
Centralhandelskammarens uppgifter. Den 
nuvarande nämnden för företagsförvärv före-
slås bli ersatt med ett oavhängigt organ som 
ger rekommendationer. Det föreskrivs om 
organet i de allmänt utformade bestämmel-
serna i den föreslagna nya värdepappers-
marknadslagen. 

 
 

2  Närmare bestämmelser och före-
skri f ter  

2.1 Närmare bestämmelser 

Värdepappersmarknadslagen 
 
Enligt propositionens lagförslag nr 1 kan 

genom förordning av finansministeriet utfär-
das närmare bestämmelser om 

- prospekts utformning och innehåll samt 
om information som ska framgå av prospekt-
sammanfattningen (5 kap. 11 § 1 punkten) 

- tidpunkten och sättet för offentliggörande 
av prospekt (5 kap. 11 § 2 punkten) 

- skyldigheten att offentliggöra prospekt då 
prospektdirektivet inte ska tillämpas på vär-
depapper, på värdepapperserbjudande eller 
på ansökan om upptagande av värdepapper 
till handel (5 kap. 11 § 3 punkten) 

- utformningen av och innehållet i prospekt 
som ska offentliggöras över värdepapper som 
ingår i ett erbjudande för vilket vederlaget 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet för en 12 månaders period sammanlagt 
är mindre än 5 000 000 euro men minst 
1 500 000 euro (5 kap. 11 § 4 punkten) 

- informationsskyldigheten enligt 7 kap. i 
syfte att genomföra öppenhetsdirektivet och 
de bestämmelser som kommissionen antagit 
med stöd av öppenhetsdirektivet  (7 kap. 17 § 
1 punkten) 

- informationsskyldigheten enligt 7 kap. 
om innehållet i och offentliggörande av del-
årsrapporter, ledningens delårsredogörelser, 
bokslut, verksamhetsberättelser och bok-
slutskommunikéer (7 kap. 17 § 2 punkten) 

- den bolagsstyrningsrapport som värde-
pappersemittenten ska lämna och offentlig-
görandet av den i syfte att genomföra direk-
tivet om ändring av redovisningsdirektivet 
samt lämnande av information om det organ 
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som sköter de uppgifter som värdepapperse-
mittentens revisionskommitté har enligt Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2006/43/EG (7 kap. 17 § 3 punkten) 

- överensstämmelsen när det gäller re-
gleringen av tredjeländers regelbundna in-
formationsskyldighet, så att förordningen 
inte står i strid med öppenhetsdirektivet  eller 
Europeiska unionens bestämmelser om års-
redovisning och koncernredovisning (7 kap. 
17 § 4 punkten) 

- anmälningsskyldigheten enligt lagförsla-
gets 9 kap. i syfte att genomföra öppenhetsdi-
rektivet samt de bestämmelser som kommis-
sionen antagit med stöd av direktivet (9 kap. 
12 § 1 punkten) 

- överensstämmelse med ett tredjelands be-
stämmelser om anmälningsskyldighet (9 kap. 
12 § 2 punkten) 

- vilka typer av finansiella instrument och 
andra rättshandlingar som kräver flaggnings-
anmälan vid tillämpning av 9 kap. 5 och 6 § 
(9 kap. 12 § 3 punkten) 

- sammanräkning av ägar- och röstandelar i 
placeringsfonder och övriga fondföretag som 
avses i lagen om placeringsfonder samt för-
valtas av en tillhandahållare av investerings-
tjänster i egenskap av kapitalförvaltare 
(9 kap. 12 § 4 punkten) 

- den centrala lagringsenhet som avses i 
lagförslagets 10 kap. 3 § 2 mom., i syfte att 
genomföra öppenhetsdirektivet samt be-
stämmelser som kommissionen antagit med 
stöd av öppenhetsdirektivet (10 kap. 8 §). 

Enligt lagförslaget ska genom förordning 
av finansministeriet föreskrivas om 

- innehållet i och offentliggörandet av er-
bjudandehandlingar samt om undantag i frå-
ga om innehållet (11 kap. 30 § 1 mom.) 

- förfarandet vid erkännande av erbjudan-
dehandlingar som godkänds av en EES-stats 
behöriga myndighet och om översättning av 
sådana erbjudandehandlingar till finska eller 
svenska samt om ytterligare information som 
ska framgå av erbjudandehandlingar (11 kap. 
30 § 2 mom.) 

- innehållet i sådana varningar i prospekt-
sammanfattningar som avses i 2 § (16 kap. 
5 §) 

- den tidpunkt då Finansinspektionen ska 
inrätta och börja använda det offentliga insi-

derregister som avses i lagförslagets 13 kap. 
4 § (19 kap. 7 § 1 mom.). 
 
Lagen om investeringstjänster 
 

Enligt 7 kap. 14 § 7 mom. i propositionens 
lagförslag nr 2 ska genom förordning av fi-
nansministeriet utfärdas närmare föreskrifter 
om de uppgifter som ska fogas till anmäl-
ningar om förvärv och avyttring av betydan-
de andelar i värdepappersföretag. 

Enligt lagförslaget kan genom förordning 
av finansministeriet utfärdas 

- bestämmelser om vilka kontaktuppgifter 
som ska ingå i ansökan samt närmare be-
stämmelser om vilka utredningar som ska fo-
gas till ansökan samt närmare bestämmelser 
om vilka utredningar som ska fogas till ansö-
kan (3 kap. 1 § 3 mom. och 5 kap. 1 § 
4 mom.) 

- bestämmelser om vilka kontaktuppgifter 
som ska ingå i ansökan samt närmare be-
stämmelser om vilka utredningar som ska fo-
gas till ansökan (13 kap. 2 § 3 mom.). 

Enligt lagförslagets 6 kap. 3 § ska genom 
förordning av finansministeriet i fråga om 
värdepappersföretag föreskrivas om 

- principerna och förfarandena för belönan-
de av ledningen och personalen enligt 49 § 2 
och 3 mom. i kreditinstitutslagen 

- de riskvikter för tillgångar och åtaganden 
utanför balansräkningen samt om de konver-
teringsfaktorer för åtaganden utanför balans-
räkningen som tillämpas på beräkning av ka-
pitalkrav för kreditrisken vid användning av 
den schablonmetod som avses i 58 § i kredit-
institutslagen 

- de poster som får lämnas obeaktade vid 
beräkning av sådana begränsningar av expo-
neringar mot kunder som avses i 69 § i kre-
ditinstitutslagen 

- hur del 2 punkterna 12 och 15 och del 4 
punkterna 44, 48, 66, 71, 86 och 95 i bilaga 
VII till kreditinstitutsdirektivet ska beaktas 
vid tillämpningen av 59 § i kreditinstitutsla-
gen 

- hur del 1 punkterna 15—17, 20 och 21 
och del 3 punkterna 72, 73 och 89 i bilaga 
VIII till kreditinstitutsdirektivet skall beaktas 
vid tillämpningen av 59 § i kreditinstitutsla-
gen 
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- hur artikel 19 i kapitalbasdirektivet skall 
beaktas vid tillämpningen av 64 § i kreditin-
stitutslagen, och 

- om inte annat följer av 93 § i kreditinsti-
tutslagen, när ett värdepappersföretags ford-
ringar på en gäldenär i en annan EES-stat 
samt åtaganden utanför balansräkningen eller 
värdepappersföretagets tillgångar eller säker-
heter i en annan EES-stat får beaktas vid be-
räkning av kapitalkravet enligt 55 § 1 och 
2 mom. i kreditinstitutslagen, i enlighet med 
de föreskrifter och bestämmelser som ska 
tillämpas i den andra staten. 

Enligt lagförslagets 8 kap. 3 § ska genom 
förordning av finansministeriet utfärdas när-
mare bestämmelser om hur finansiella in-
strument och förvaltningsfastigheter föränd-
ringar i deras värden ska tas upp i värdepap-
persföretags bokslut, om balans- och resultat-
räkningens uppställningsformer och om fi-
nansieringsanalys, om upplysningar som ska 
ges i noterna till balans- och resultaträkning-
en och finansieringsanalysen samt i verk-
samhetsberättelsen, om koncernbalans- och 
koncernresultaträkningens uppställningsfor-
mer och koncernens finansieringsanalys, om 
upplysningar som ska ges i noterna till kon-
cernbalans- och koncernresultaträkningen 
samt till koncernens finansieringsanalys samt 
om specifikationer till balansräkningen och 
noterna. 
 
Lagen om handel med finansiella instrument 
 

Enligt 2 kap. 28 § 1 mom. i propositionens 
lagförslag nr 3 föreskrivs genom förordning 
av finansministeriet närmare om andra vill-
kor för att en börs ska få notera värdepapper 
på börslistan samt om undantag från dessa 
krav. 
 
Lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet 
 

Enligt propositionens lagförslag nr 4 kan 
genom förordning av finansministeriet före-
skrivas  

- om de krav som ställs på clearingmed-
lemmar (5 kap 1 § 5 mom.) 

- närmare om den tidpunkt efter vilken vär-
depapper eller finansiella instrument som 
emitteras och tas upp till handel på en regle-

rad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument ska överföras till värde-
andelssystemet.  
 
Lagen om ändring av lagen om Finansin-
spektionen 
 

Enligt 3 c § 3 mom. i propositionens lag-
förslag nr 7 kan genom förordning av stats-
rådet utfärdas närmare föreskrifter om hur 
myndighetssamarbetet om förebyggande och 
bekämpning av ekonomisk brottslighet ska 
genomföras enligt paragarafen. Enligt lagför-
slagets 43 a § 1 mom. föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet närmare om verkstäl-
lighet och återbetalning av ordningsavgift 
och påföljdsavgift. 
 
Övriga lagar 
 

I propositionens övriga lagförslag, som 
närmast avser ändringar av teknisk natur, in-
går vissa bemyndiganden att utfärda förord-
ning. Enligt 42 § 7 mom. i propositionens 
lagförslag nr 14, i 11 § 7 mom. i lagförslag nr 
18 och enligt 16 § 7 mom. i lagförslag nr 20 
ska genom förordning av statsrådet föreskri-
vas närmare om de uppgifter som ska fogas 
till anmälningar dessutom om förvärv och 
avyttring av betydande ägarandelar. Enligt 22 
§ i lagförslag nr 21 föreskrivs genom förord-
ning av finansministeriet om särdrag i fastig-
hetsfondernas informationsskyldighet. 

 
 
2.2 Närmare föreskrifter 

Värdepappersmarknadslagen 
 
Enligt propositionens lagförslag nr 1 kan 

Finansinspektionen utfärda närmare före-
skrifter om 

- fortlöpande informationsskyldighet för 
genomförande av rättsakter som kommissio-
nen utfärdat med stöd av marknadsmiss-
bruksdirektivet  (6 kap. 8 §) 

- vilka uppgifter som ska framgå av verk-
samhetsberättelsen enligt finansministeriets 
förordning (7 kap. 18 § 1 mom.) 

- offentliggörande av meddelanden om 
emittenters transaktioner med egna aktier en-
ligt lagförslagets 8 kap. 2 § och om offent-
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liggörande av börsmeddelanden enligt 3 § i 
samma kapitel (8 kap. 9 §) 

- offentliggörande och tillgänglighållande 
av obligatorisk information enligt lagförsla-
gets 10 kap. (10 kap. 9 §) 

- på vilka grunder personer som avses i lag-
förslagets 11 kap. 5 § anses agera i samråd 
(11 kap. 31 §) 

- grunderna för avtal som avses i lagförsla-
gets 11 kap. 20 § 1 mom. 4 punkten och för 
andra arrangemang (11 kap. 31 §) 

- grunderna för att bevilja undantag enligt 
lagförslagets 11 kap 26 §. (11 kap. 31 §) 

- innehållet i anmälningar som avses i lag-
förslagets 13 kap. 2 § (13 kap. 9 §) 

- innehållet i företagsspecifika insiderregis-
ter som avses i lagförslagets 13 kap. 6 § och 
om registreringssättet (13 kap. 9 §) 

- innehållet i en anmälan om marknads-
missbruk och om anmälningsförfarandet (14 
kap. 8 §) 

- genomförande av rättsakter gällande ana-
lyser och investeringsrekommendationer som 
kommissionen utfärdat med stöd av mark-
nadsmissbruksdirektivet (14 kap 8 §) 

- inom de gränser som kommissionens för-
ordning om marknader för finansiella in-
strument tillåter när det gäller innehållet i 
transaktionsrapporter som avses i lagförsla-
gets 14 kap. 7 § 1 mom. samt, i syfte att 
trygga en effektiv övervakning, om innehål-
let i transaktionsrapporter som avses i 14 
kap. 7 § 5 mom. (14 kap. 8 §)  

- på vilket sätt och i vilken form transak-
tionsrapporter ska upprättas (14 kap. 8 §) 
 
Lagen om investeringstjänster 
 

Enligt 5 kap. 2 och 3 mom. i propositio-
nens lagförslag nr 2 ska Finansinspektionen 
vid behov utfärda närmare föreskrifter om 
hur ett tredjelands värdepappersföretag utan 
dröjsmål efter att dess filial har upphört med 
sin verksamhet eller dess verksamhet har be-
gränsats ska meddela kunderna hur filialen 
uppfyller sina åtaganden mot dem. 

Enligt lagförslagets 6 kap. 4 § 1 mom. ska 
Finansinspektionen utfärda sådana närmare 
föreskrifter om värdepappersföretags finansi-
ella verksamhetsförutsättningar som behövs 
för genomförande av kreditinstitutsdirektivet 
och kapitalbasdirektivet. 

Enligt lagförslagets 7 kap. 23 § ska Finans-
inspektionen utfärda de närmare föreskrifter 
som förutsätts i direktivet om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument om 

- innehållet i en anmälan om betydande 
förändringar i avtal om utläggning på entre-
prenad enligt 7 kap. 4  § (1 punkten) 

- förutsättningarna för utläggning på entre-
prenad enligt 7 kap. 5 § (2 punkten) 

- organisering av verksamheten enligt 
7 kap. 8 § (3 punkten) 

- förfaranden vid hantering av intressekon-
flikter enligt 7 kap. 10 § (4 punkten) 

- privata transaktioner enligt 7 kap. 11 §. 
(5 punkten). 

Enligt lagförslagets 7 kap. 23 § 2 mom. kan 
Finansinspektionen utfärda närmare före-
skrifter om 

- rapporter som avses i 11 § 2 mom. och 
om rapportering till Finansinspektionen 

- om innehållet i insideranmälningar och 
hur de ska göras 

- innehållet i insiderregister och hur uppgif-
terna ska registreras 

- om rapporter som avses i 19 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen. 

Enligt lagförslagets 8 kap. 4 § kan Finans-
inspektionen utfärda närmare föreskrifter om 
värdepappersföretags bokslut. 

Enligt lagförslaget ska Finansinspektionen 
utfärda de närmare föreskrifter som förutsätts 
i direktivet om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument om 

- förvaring av kundmedel (9 kap. 5 §) 
- avgifter, arvoden och andra förmåner som 

ska betalas till eller tas emot av tredje part i 
samband med tillhandahållandet av invester-
ingstjänster och sidotjänster samt om de krav 
som ställs på information till kunderna 
(10 kap. 15 § 1 punkten) 

- de uppgifter som kunderna enligt 10 kap. 
4 § 1 och 2 mom. ska ombes ge och om för-
farandet vid begäran om uppgifter (10 kap. 
15 § 2 punkten) 

- annan information som ska ges kunder 
om de risker som är förenade med förvaring-
en av kundmedel och om informationsförfa-
randet i övrigt (10 kap. 15 § 3 punkten) 

- hur order ska utföras samt om hur värde-
pappersföretag då de som investeringstjänster 
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tillhandahåller kapitalförvaltning eller vida-
rebefordrar order ska förfara då de utför och 
hanterar kundorder (10 kap. 15 § 4 punkten) 

- uppgifter som ett värdepappersföretag en-
ligt 10 kap. 9 § ska bevara och om hur in-
formationen ska bevaras (10 kap. 15 § 
5 punkten) 

Enligt lagförslagets 12 kap. 3 § 4 mom. ut-
färdar Finansinspektionen närmare föreskrif-
ter om de tillvägagångssätt som ska iakttas 
vid kundkontroll och om riskhantering.  
 
Lagen om handel med finansiella instrument 
 

Enligt 2 kap. 44 § i propositionens lagför-
slag nr 3 kan Finansinspektionen utfärda 
närmare föreskrifter om  

- hur börsverksamhet ska ordnas på ett till-
förlitligt sätt (1 punkten)  

- vilka omständigheter som ska iakttas i 
fråga om principerna för identifiering och fö-
rebyggande av intressekonflikter (1 punkten) 

- privata transaktioner på börsen samt om 
rapporter som avses i 21 § 2 mom. och om 
rapportering till Finansinspektionen (2 punk-
ten) 

3) meddelanden om upptagande av finansi-
ella instrument till handel på en reglerad 
marknad (3 punkten) 

- om innehållet i insideranmälningar och 
hur de ska göras (4 punkten)  

- innehållet i insiderregister och hur uppgif-
terna ska registreras (5 punkten) 

- om rapporter som avses i 43 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen. 

Enligt lagförslaget utfärdar Finansinspek-
tionen närmare föreskrifter om 

- villkoren för utläggning av börsverksam-
het på entreprenad  (2 kap. 44 § 2 mom. 1 
punkten) 

- innehållet i meddelanden om utläggning 
på entreprenad (2 kap. 44 § 2 mom. 1 punk-
ten) 

- villkoren för att en börs. kan auktorisera 
en tillhandahållare av investeringstjänster el-
ler en annan person som handelspart (2 kap. 
41 § 2 mom. 2 punkten) 

- villkoren för att en marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel ska kunna 
auktorisera en person som handelspart (4 
kap. 12 §). 

Lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet 
 

Enligt 2 kap. 30 § i lagförslag nr 4 kan Fi-
nansinspektionen utfärda närmare föreskrif-
ter om 

- hur en värdepapperscentrals verksamhet 
enligt 2 kap. 15 § 1 mom. ska organiseras på 
ett tillförlitligt sätt (1 mom.) 

-principerna för identifiering och förebyg-
gande av intressekonflikter enligt lagförsla-
gets 2 kap. 15 § 2 mom. (1 mom.) 

- privata transaktioner i värdepapperscen-
tralen (2 mom.) 

- om rapporter som avses i 25 § 2 mom. 
och om rapportering till Finansinspektionen 
(2 mom.) 

- om innehållet i insideranmälningar och 
hur de ska göras (2 mom.)  

- innehållet i insiderregister och hur uppgif-
terna ska registreras (2 mom.) 

- om rapporter som avses i 28 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen (2 mom.). 

Enligt lagförslagets 5 kap. 8 § 1 mom. kan 
Finansinspektionen utfärda närmare före-
skrifter för clearingmedlemmar om  

- förfaranden vid hantering av intressekon-
flikter (1 punkten) 

- privata transaktioner (2 punkten) 
- förfaranden vid orderhantering (3 punk-

ten). 
Enligt lagförslagets 5 kap. 8 § 2 mom. ut-

färdar Finansinspektionen vid behov närmare 
föreskrifter om särredovisning av kundmedel 
på konton som clearingorganisationer har 
öppnat samt om tryggande av kundernas 
ställning inom clearingverksamheten. 

Enligt lagförslagets 8 kap.13 § kan Finans-
inspektionen utfärda närmare föreskrifter om  

- hur uppgifter ska meddelas om värdean-
delars ägare och om identifiering av dem 
(1 mom.) 

- intern bokföring av förvaltarregistrerade 
värdeandelar som noterats på förvaltnings-
konto enligt 5 a § i lagen om värdeandels-
konton (1 mom.) 

- förfaranden för identifiering av kunder 
och om riskhantering i värdepapperscentra-
lers kontoförvaltares och till dess finansiella 
företagsgrupp hörande finansiella institut 
(2 mom.). 
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Lagen om värdepapperskonton 
 

Enligt 9 § i propositionens lagförslag nr 5 
kan Finansinspektionen utfärda närmare fö-
reskrifter om tekniska förfaranden i samband 
med värdepapperskonton och om vilka upp-
gifter som ska registreras på värdepappers-
konton. 
 
Lagen om ändring av lagen om värdeandels-
konton 
 

Enligt 16 § 3 mom. i propositionens lagför-
slag nr 6 kan Finansinspektionen utfärda 
närmare föreskrifter om vilka tekniska förfa-
randen som ska tillämpas vid registreringen 
och om vilka uppgifter som ska registreras. 
 
Lagen om ändring av kreditinstitutslagen 
 

Enligt 157 § 6 mom. i propositionens lag-
förslag nr 14 kan Finansinspektionen medde-
la närmare föreskrifter om upprättande av in-
låningsbankers delårsrapporter. 
 
Lagen om ändring av lagen om placerings-
fonder 
 

Enligt 8 c § 2 mom. i propositionens lag-
förslag nr 20 meddelar Finansinspektionen 
de närmare föreskrifter om bevarande av 
uppgifter som behövs för genomförandet av 
kommissionens riskhanteringsdirektiv.  
 
 
3  Ikraft trädande 

Det föreslås att lagarna träder i kraft den 
1 juli 2012, då de nationella bestämmelser 
och föreskrifter har genomförts som direkti-
vet om ändring av prospektdirektivet förut-
sätter. 

Enligt 13 kap. 4 § i propositionens lagför-
slag nr 1 ska Finansinspektionen föra ett of-
fentligt register varav framgår varje insider 
och dennes närmaste krets samt de finansiella 
instrument som innehas av insidern och den-
nes närmaste krets. Planeringen, genomfö-
randet och införandet av det nya systemet 
kommer att ta uppskattningsvis två år i an-
språk. Av denna anledning ska Finansinspek-
tionen enligt lagförslagets 19 kap. 7 § 1 

mom. börja använda registret vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning av finansmi-
nisteriet. Finansministeriets förordning ska 
utfärdas senast tre år efter att lagen trätt i 
kraft. Till dess att registret har tagits i an-
vändning ska de bestämmelser i lagen som 
upphävs tillämpas som nämns i lagförslagets 
19 kap. 7 § 2 mom., dvs. bestämmelserna om 
det offentliga insiderregistret, om offentlig-
het för innehav samt om uppgifter som ska 
anmälas till registret.  

I lagförslagen finns dessutom sedvanliga 
övergångsbestämmelser som behandlas i de-
taljmotiveringen till respektive lagförslag 
(19 kap. 2 – 6 § i lagförslag nr 1, 17 kap. 2 § 
i lagförslag nr 2, 12 kap. 2 § i lagförslag nr 3 
och 8 kap. 15 § i lagförslag nr 4).  

 
 

4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordningen 

Näringsfrihet 
 
Enligt grundlagens 18 § 1 mom. har var 

och en rätt att i enlighet med lag skaffa sig 
sin försörjning genom arbete, yrke eller när-
ing som han eller hon valt fritt.  

I lagstiftningen om finansmarknaden före-
skrivs om betydande begränsningar av när-
ingsfriheten. Syftet med lagstiftningen är att 
skydda finansföretagens kunders intressen 
samt att trygga finansieringsstabiliteten och 
det allmänna förtroendet för verksamheten på 
finansmarknaden. Lagstiftningen förutsätter 
att de företag som tillhandahåller finansiella 
tjänster och de aktörer som upprätthåller bas-
systemen för de finansiella tjänsterna, exem-
pelvis värdepapperscentraler, på förhand 
skaffar verksamhetstillstånd. På detta sätt kan 
det säkerställas att företagen från första bör-
jan har tillräckliga förutsättningar att bedriva 
verksamhet som uppfyller lagens krav. Det är 
dessutom viktigt att lagstiftningen om företa-
gens verksamhet och den offentliga tillsynen 
tryggar möjligheterna att uppnå de allmänna 
mål som nämns ovan. 

Utgångspunkten för propositionen är att det 
nuvarande systemet med näringstillstånd på 
värdepappersmarknaden ska bibehållas. Det-
ta är nödvändigt dels för att uppnå de ovan 
nämnda allmänna målen och dels också på 
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grund av de krav som lagstiftningen om EU:s 
värdepappersmarknad ställer.  

Villkor för verksamhetstillstånd och där-
med jämförbara myndighetstillstånd ställs 
bl.a. i 2 kap. 1 och 2 §, 3 kap. 1—3 § och 
5 kap. 1 och 2 § i lagförslag nr 2, i 2 kap. 1, 3 
och 4 §, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 § i lagförslag 
nr 3 samt i 2 kap. 1—3 §, 3 kap. 1 § och 
4 kap. 1—5 § i lagförslag nr 4. Andra villkor 
för näringsutövning ställs bl.a. i 2 kap. 30 § i 
lagförslag nr 3 samt i 5 kap. 1 § och 6 kap. 
4 § i lagförslag nr 4.  

Grundlagsutskottet har i sina utlåtanden 
ansett att näringsfriheten är en grundlagsfäst 
huvudregel. I sådana fall då viktiga och star-
ka samhälleliga intressen talar för det har 
man i undantagsfall ansett det vara möjligt 
att kräva tillstånd för näringsverksamhet 
(t.ex. GrUU 15/2008, GrUU 9/2005 och 
GrUU 45/2001). 

Såsom ovan konstateras finns det viktiga 
och starka samhälleliga skäl som talar för be-
stämmelser av det slag som nu föreslås och 
som är baserade på den gällande lagstiftning-
en. Den föreslagna lagstiftningen uppfyller 
också de allmänna förutsättningar som ställs 
på lagar som begränsar grundläggande rät-
tigheter. De föreslagna begränsningarna av 
näringsfriheten är bl.a. exakta och noga av-
gränsade. 
 
Finansinspektionens befogenheter 
 

De befogenheter som lagförslagen ger Fi-
nansinspektionen är inte nya, varken till sitt 
innehåll eller till sin karaktär. I 3 kap. (18—
37 §) i lagen om Finansinspektionen före-
skrivs om Finansinspektionens allmänna be-
fogenheter. De ändringsförslag som gäller 
dessa bestämmelser är av teknisk natur. Det-
samma gäller i allmänhet också de befogen-
heter som föreskrivs i de övriga lagförslagen. 
Finansinspektionens rätt att enligt 17 kap. 1 § 
i propositionens lagförslag nr 1 skjuta upp 
värdepapperserbjudanden till allmänheten 
och Finansinspektionens rätt att enligt 2 § i 
samma kapitel utfärda förbuds- och rättelse-
beslut gällande bl.a. erbjudande, marknadsfö-
ring eller omsättning av värdepapper, mot-
svarar den gällande värdepappersmarknads-
lagen.  

Enligt 17 kap. 3 § i propositionens lagför-
slag nr 1 kan Finansinspektionen förena för-
bud eller beslut som avses i 1 och 2 § med 
vite. Detta motsvarar Finansinspektionens 
rätt att i enlighet med 38 § i lagen om Finans-
inspektionen ålägga och döma ut vite. I lag-
förslag nr 7 föreslås att bestämmelserna i den 
sistnämnda paragrafen överförs till 33 a § i 
lagen om Finansinspektionen, dvs. till lagens 
3 kap. 

Enligt 9 kap. 8 § 1 mom. i lagförslag nr 2 
kan Finansinspektionen när ett värdepappers-
företag har försatts i likvidation eller konkurs 
tillsätta ett ombud enligt 29 § i lagen om Fi-
nansinspektionen för att övervaka att medlen 
snabbt återbetalas till värdepappersföretagets 
kunder. I 12 § 1 mom. i lagförslag nr 5 före-
skrivs om motsvarande rätt att tillsätta om-
bud. Dessa befogenheter motsvarar Finansin-
spektionens rätt att i enlighet med 29 § i la-
gen om Finansinspektionen tillsätta ett om-
bud för att övervaka auktoriserade tillsynsob-
jekts verksamhet. 

De föreslagna befogenheterna har betydel-
se för friheten att i enlighet med grundlagens 
18 § 1 mom. utöva näringar och yrken. 
Grundlagsutskottet anser inte att sådana be-
fogenheter är problematiska från statsförfatt-
ningens synpunkt (exempelvis GrUU 
28/2008 och GrUU 67/2002).  
 
Överklaganden och administrativa påföljder 
 

Enligt grundlagens 21§ 1 mom. har var och 
en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat 
dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol 
eller någon annan myndighet som är behörig 
enligt lag samt att få ett beslut om gäller hans 
eller hennes rättigheter och skyldigheter be-
handlat vid domstol eller något annat oav-
hängigt rättskipningsorgan.  

Enligt grundlagens 98 § är allmänna dom-
stolar högsta domstolen, hovrätterna och 
tingsrätterna. Allmänna förvaltningsdomsto-
lar är högsta förvaltningsdomstolen och de 
regionala förvaltningsdomstolarna. I lag fö-
reskrivs om specialdomstolar som utövar 
domsrätt på särskilt angivna områden. Till-
fälliga domstolar får inte tillsättas.  

Enligt grundlagens 99 § 1 mom. utövas den 
högsta domsrätten i tviste- och brottmål av 
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högsta domstolen och i förvaltningsmål av 
högsta förvaltningsdomstolen.  

Finansministeriets beslut som avses i pro-
positionens lagförslag nr 3 och 4 kan enligt 
9 kap. 1 § i lagförslag nr 3 och enligt 8 kap. 
5 § i lagförslag nr 4 överklagas genom besvär 
till högsta förvaltningsdomstolen enligt vad 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.  

I propositionen föreslås förtydligande be-
stämmelser om överklagande av Finansin-
spektionens beslut. Huvudregeln är enligt 
73 § 1 mom. i lagförslag nr 7 att Finansin-
spektionens beslut ska överklagas till Hel-
singfors förvaltningsdomstol. Motsvarande 
bestämmelser om överklagande ingår i 
18 kap. 1 § i lagförslag nr 1, i 9 kap. 2 § i 
lagförslag nr 3 och i 8 kap. 6 § i lagförslag nr 
4. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 
ska i enlighet med förvaltningsprocesslagen 
överklagas genom besvär till högsta förvalt-
ningsdomstolen. Detta förutsätter inte be-
svärstillstånd.  

Undantag från huvudregeln utgör Finansin-
spektionens beslut som gäller administrativa 
påföljder enligt 4 kap. i lagförslag nr 7, dvs. 
ordningsavgift (lagförslagets 38 §), offentlig 
varning (lagförslagets 39 §) och påföljdsav-
gift (lagförslagets 40 §). Sådana beslut kan 
enligt lagförslagets 73 § 2 mom. överklagas 
till marknadsdomstolen. 

Också marknadsdomstolens beslut över-
klagas genom besvär till högsta förvaltnings-
domstolen. Förslaget stämmer överens med 
grundlagsutskottets praxis enligt vilken be-
svär över en förvaltningsmyndighets beslut 
att påföra en administrativ påföljd ska anses 
vara ett förvaltningsprocessärende (GrUU 
32/2005 och GrUU 4/2005). Överklagande 
av marknadsdomstolens beslut förutsätter 
inte besvärstillstånd.  

Marknadsdomstolen har omfattande sak-
kunskap när det gäller konkurrenslagstift-
ning, upphandlingslagstiftning och bl.a. el-
marknadslagstiftning samt erfarenhet när det 
gäller att behandla och avgöra överklaganden 
som gäller grunderna för administrativa på-
följder och påföljdernas belopp i situationer 
där det förekommit överträdelser och för-
summelser av näringslagstiftningen.  

Genom att koncentrera överklagandet av 
sådana påföljdsärenden som avses i proposi-
tionen till marknadsdomstolen blir förfaran-

det effektivare och samtidigt förbättras rätts-
säkerheten för dem som påförs påföljdsav-
gift. Både påföljdsavgift som i enlighet med 
41 § 2 mom. i lagförslag nr 7 påförs finans-
marknadsaktörer och påföljdsavgift som en-
ligt konkurrenslagens 13 § påförs näringsid-
kare kan uppgå till maximalt 10 procent av 
företagets omsättning. Påföljdsavgiften kan 
sålunda få betydande ekonomiska konse-
kvenser för näringsidkaren.  

Bestämmelser om marknadsdomstolens 
behörighet ingår också i lagförslag nr 10 i 
vars 1 § konstateras att marknadsdomstolen 
behandlar också ärenden som hör till dess 
behörighet enligt lagen om Finansinspektio-
nen. 

Bestämmelserna i 73 § 2 mom. i proposi-
tionens lagförslag nr 7 och likaså propositio-
nens övriga bestämmelser om överklagande 
kan anses vara behövliga och ändamålsenliga 
samt förenliga med de krav som statsförfatt-
ningen ställer.  

I 4 kap. i propositionens lagförslag nr 7 fö-
reskrivs inte om några nya administrativa på-
följder. Däremot föreslås att bestämmelsen 
om offentlig anmärkning i 40 § i den gällan-
de lagen om Finansinspektionen slopas. 

De föreslagna administrativa påföljderna är 
klart strängare än de nuvarande. Detta är för-
enligt med de aktuella projekten för revide-
ring av EU:s finansmarknadslagstiftning. De 
administrativa påföljdernas och åtgärdernas 
förebyggande karaktär har beaktats redan i 
den gällande EU-lagstiftningen. Exempelvis 
enligt artikel 51 i direktivet om marknader 
för finansiella instrument ska sådana åtgärder 
vara effektiva, proportionerliga och av-
skräckande. Den finanskris som fick sin bör-
jan 2008 har visat att det behövs kraftiga och 
mångsidiga tillsynsinstrument på finans-
marknaden. De administrativa påföljderna 
kan anses vara ett viktigt element i detta av-
seende. 

Det krävs lagstiftning om grunderna för be-
talningsskyldigheten när det gäller administ-
rativa påföljder i form av sanktioner och om 
grunderna för påföljdernas belopp (t.ex. 
GrUU 55/2005 och 32/2005). 

I 40 § 1 mom. i lagförslag nr 7 och i de öv-
riga lagförslag som det hänvisas till i para-
grafen föreskrivs om överträdelser och för-
summelser för vilka kan påföras påföljdsav-
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gift. Motsvarande bestämmelser om ord-
ningsavgifter ingår i lagförslagets 38 § 
1 mom.  

I lagförslagets 41 § föreskrivs om påföljds-
avgiftens maximibelopp. I lagförslagets 38 § 
2 mom. föreskrivs om ordningsavgiftens mi-
nimi- och maximibelopp. Både när det gäller 
ordningsavgiften och påföljdsavgiften be-
stäms beloppet på basis av en helhetsbedöm-
ning. Närmare bestämmelser om påföljdsav-
giften finns i lagförslagets 41 § och 40 § 
2 mom. I lagförslagets 38 § 2 mom. före-
skrivs närmare om ordningsavgiften. I lag-
förslagets 42 § föreskrivs om avstående från 
att påföra administrativa påföljder. I lagför-
slagets 43 a § föreskrivs om verkställighet 
och återbetalning av ordningsavgift och på-
följdsavgift. I lagförslagets 71 § föreskrivs 
om överklagande. I lagförslagets 43 b och 
44 § föreskrivs dessutom om behandling av 
ärenden i marknadsdomstolen.  

Bestämmelserna om administrativa påfölj-
der i lagförslagets 4 kap. ska kombinera å 
ena sidan påföljdernas exakthet och propor-
tionalitet och å andra sidan användningen av 
påföljderna på ett flexibelt och avskräckande 
sätt. Finansinspektionen bör ha flexibla möj-
ligheter att med beaktande av rådande förhål-
landen påföra den mest ändamålsenliga på-
följden i varje enskilt fall av överträdelse el-
ler försummelse av lagstiftningen. De före-
slagna administrativa påföljderna gör det 
möjligt att snabbt och effektivt ingripa i för-
faranden som strider mot finansmarknadslag-
stiftningen, vilket innebär effektivare offent-
lig tillsyn över finansmarknaden.  

Bestämmelserna om administrativa påfölj-
der har utarbetats uttryckligen med beaktan-
de av artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet 
till Europeiska människorättskonventionen, 
dvs. rätten att inte bli lagförd eller straffad 
två gånger för samma brott (ne bis in idem -
förbudet). Förbudet ingår i lagförslagets 42 § 
3 mom. Dessutom beaktas bestämmelsen i 
lagförslagets 40 § 2 mom. och 43 a § 2 mom.  

De föreslagna administrativa påföljderna 
kan jämföras med t.ex. de administrativa på-
följder som kan påföras i enlighet med kon-
kurrenslagstiftningen. Den nya konkurrens-
lagen har tillkommit med grundlagsutskottets 
medverkan (GrUU 40/2010).  
 

Utfärdande av förordningar och delegering 
av lagstiftningsbehörighet 
 

Enligt grundlagens 80 § kan republikens 
president, statsrådet och ministerierna utfärda 
förordningar med stöd av bemyndiganden i 
grundlagen eller i någon annan lag.  

I propositionen ingår sex bemyndiganden 
som ger statsrådet rätt att utfärda förordning. 
Fem av dessa bemyndiganden stämmer över-
ens med gällande lag (7 kap. 14 § 7 mom. i 
lagförslag nr 2, 43 a § 1 mom. i lagförslag nr 
7, 42 § 7 mom. i lagförslag nr 14, 11 § 
7 mom. i lagförslag nr 18 och 16 § 7 mom. i 
lagförslag nr 20). Ett av de föreslagna be-
myndigandena är nytt (3 c § 3 mom. i lagför-
slag nr 7). Eftersom en eventuell förordning 
skulle gälla myndigheter inom flera ministe-
riers förvaltningsområden är det på sin plats 
att vid behov genom förordning av statsrådet 
utfärda närmare bestämmelser om hur myn-
dighetssamarbetet ska genomföras. 

De övriga bemyndiganden att utfärda för-
ordning som ingår i propositionen har inte en 
vittgående betydelse och är inte heller princi-
piellt viktiga för statsrådets sammantagna 
verksamhet och de hör inte exempelvis till 
flera ministeriers ansvarsområden. Av denna 
anledning kan det föreskrivas att utfärdandet 
av förordningar hör till finansministeriet, 
som ansvarar för finansmarknadslagstift-
ningen.  

Finansministeriets bemyndiganden att ut-
färda förordningar i enlighet med propositio-
nens lagförslag nr 1 motsvarar huvudsakligen 
de gällande bemyndigandena. Det föreslås att 
bemyndigandena i lagförslagets 5 kap. preci-
seras och ändras så att de inte längre omfattar 
de bestämmelser som enligt förslaget över-
förs från den nuvarande förordningen till den 
nya lagen.  

Finansministeriets bemyndiganden att ut-
färda förordningar enligt propositionens lag-
förslag nr 2 motsvarar gällande bemyndigan-
den, med vissa preciseringar. Också bemyn-
digandena att utfärda förordning enligt pro-
positionens lagförslag nt 3 och 4 motsvarar 
de nuvarande bemyndigandena.  

Enligt grundlagens 80 § kan också andra 
myndigheter genom lag bemyndigas att ut-
färda rättsnormer i bestämda frågor, om det 
med hänsyn till föremålet för regleringen 
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finns särskilda skäl och om regleringens be-
tydelse i sak inte kräver att den sker genom 
lag eller förordning. Tillämpningsområdet 
för ett sådant bemyndigande ska vara exakt 
avgränsat.  

I propositionens lagförslag nr 1—6, 14 och 
20 föreslås Finansinspektionen få behörighet 
att utfärda närmare föreskrifter. Behörigheten 
att utfärda föreskrifter innebär [huvudsakli-
gen] bemyndiganden som motsvarar den nu-
varande lagstiftningen. En del av bemyndi-
gandena i 11 kap. i propositionens lagförslag 
nr 1 är nya. 

I propositionens lagförslag nr 2 är endast 
bemyndigandena i 5 kap. 4 § 2 och 3 mom. 
nya. De är emellertid närmast av teknisk na-
tur och motsvarar bestämmelserna om Fi-
nansinspektionens behörighet att utfärda fö-
reskrifter i kreditinstitutslagens 29 i § 
2 mom. Ny är dessutom bestämmelsen i 
7 kap. 23 § 2 mom. enligt vilken Finansin-
spektionen kan utfärda närmare föreskrifter 
om rapporter och om rapporteringen till Fi-
nansinspektionen. 

Bemyndigandena att utfärda föreskrifter i 
propositionens lagförslag nr 3 motsvarar hu-
vudsakligen den gällande lagstiftningen. En-
ligt lagförslagets 2 kap. 41 § 2 mom. 2 punk-
ten kan Finansinspektionen utfärda närmare 
föreskrifter om villkoren för att en börs får 
auktorisera en handelspart. Enligt den nuva-
rande värdepappersmarknadslagen fastställs 
villkoren genom förordning av finansministe-
riet. Det föreslås att den gällande regleringen 
kompletteras också så att de bestämmelser 
som avses ovan ska trygga Finansinspektio-
nens möjligheter att få tillräcklig information 
om handelsparters kunder och deras transak-
tioner. Det är sålunda fråga om en teknisk 
reglering som preciserar lagens innehåll. Ny 
är dessutom bestämmelsen i 2 kap. 44 § 1 
mom. enligt vilken Finansinspektionen kan 
utfärda närmare föreskrifter om rapporter och 
om rapporteringen till Finansinspektionen. 

Bemyndigandena i 2 kap. 30 § 1 mom. och 
5 kap. 8 § i propositionens lagförslag nr 4 är 
nya. De motsvarar emellertid bemyndigan-
dena i t.ex. lagförslag nr 2 och i den gällande 
lagen om värdepappersföretag. Ny är dessut-
om bestämmelsen i lagförslagets 2 kap. 30 § 
2 mom. enligt vilken Finansinspektionen kan 
utfärda närmare föreskrifter om rapporter och 

om rapporteringen till Finansinspektionen. 
Det föreskrivs om motsvarande bemyndigan-
den också i lagförslag nr 2 och 3. 

Enligt den nya bestämmelsen i 8 kap. 14 § i 
lagförslag nr 4 ges Finansinspektionen dess-
utom behörighet att utfärda närmare före-
skrifter om intern bokföring av förvaltarregi-
strerade värdeandelar som registrerats på ett 
sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § i 
lagförslag nr 6. Detta bemyndigande motsva-
rar emellertid Finansinspektionens nuvarande 
behörighet att utfärda närmare tekniska före-
skrifter t.ex. om tillsynsobjekts bokslut.  

Nya bemyndiganden ingår också i 9 § i 
propositionens lagförslag nr 5 och i 16 § 
3 mom. i lagförslag nr 6. I dem är det fråga 
om tekniska förfaranden som gäller värde-
papperskonton och register över värdeandelar 
samt om vilka uppgifter som ska antecknas 
på konton och i register. Utfärdandet av när-
mare föreskrifter om sådana omständigheter 
kan jämställas med Finansinspektionens nu-
varande behörighet att utfärda föreskrifter.  

En del av de bemyndiganden som föreslås 
gäller noggrant definierade och avgränsade 
bestämmelser och föreskrifter. Exempelvis 
bemyndigandena i lagförslag nr 2 gäller vär-
depappersföretag och andra tillhandahållare 
av investeringstjänster som Finansinspektio-
nen övervakar och har gett verksamhetstill-
stånd. På motsvarande sätt gäller bestämmel-
serna i lagförslagen nr 3—6, 14 och 20 såda-
na tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Fi-
nansinspektionen som har fått verksamhets-
tillstånd eller motsvarande auktorisation samt 
sådana övriga finansmarknadsaktörer eller 
med den jämställbara i någon annan stat eta-
blerade eller registrerade juridiska och andra 
personer som avses i 5 §.  

De föreskrifter som avses i propositionens 
lagförslag nr 1 gäller sådana aktörer på vär-
depappersmarknaden som hör till en mera 
omfattande grupp av personer än den men 
som dock uppfyller de förutsättningar som 
anges i lagen. Det kan vara fråga om anting-
en tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Fi-
nansinspektionen eller om andra sådana fi-
nansmarknadsaktörer som avses i den nämn-
da lagens 5 §. 

Typiskt för de föreslagna bemyndigandena 
är att de gäller regleringar som är av teknisk 
natur eller annars gäller detaljer. En betydan-
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de del av bemyndigandena att utfärda före-
skrifter avser också sådana normer av teknisk 
natur som EU-lagstiftningen förutsätter. 
Normer av detta slag måste också ändras 
ofta. Ändringsbehoven beror delvis på att fö-
reskrifterna måste anpassas till kommissio-
nens förordningar och beslut om värdepap-
persmarknaden. Kommissionen väntas under 
de närmaste åren utfärda ett stort antal såda-
na förordningar och beslut. Finansinspektio-
nen i Finland deltar i de europeiska tillsyns-
myndigheternas beredning av tekniska stan-
darder för finansmarknaden. Av dessa skäl är 
det ändamålsenligt att Finansinspektionen ut-
färdar sådana närmare föreskrifter som avses 
i propositionen. Grundlagsutskottet har i flera 
sammanhang ansett att Finansinspektionen 
eller dess föregångare kunde ges sådan behö-
righet (t.ex. GrUU 28/2008, GrUU 17/2004 
och GrUU 67/2002).  
 
Organ som ger rekommendationer 
 

Enligt 10 kap. 13 § 2 mom. i propositio-
nens lagförslag nr 2 ska värdepappersföretag 
säkerställa att deras icke-professionella kun-
der kan hänskjuta enskilda meningsskiljak-
tigheter om tillämpning av den föreslagna la-
gen till ett oavhängigt organ som ger re-
kommendationer. Organets stadgar ska tryg-
ga en opartisk, öppen, effektiv och rättvis 
behandling av meningsskiljaktigheter.  

Förslaget är baserat på artikel 53 i direkti-
vet om marknader för finansiella instrument. 
Enligt artikeln ska medlemsstaterna upp-
muntra till upprättandet av effektiva och än-
damålsenliga klagomåls- och överprövnings-
förfaranden så att konsumenttvister rörande 
värdepappersföretags tillhandahållande av 
investerings- och sidotjänster kan handläggas 
utanför domstol. 

Enligt propositionen är det viktigt att denna 
möjlighet erbjuds till värdepappersföretags 
alla icke-professionella kunder. Den före-
slagna bestämmelsen förutsätter inte att det i 
Finland finns endast ett sådant organ. Varje 
värdepappersföretag har enligt förslaget 
skyldighet att för sina kunder ordna möjlig-
het till behandling av meningsskiljaktigheter 
hos ett oavhängigt organ som ger rekom-
mendationer. Organets verksamhet regleras 
inte uttryckligen och det ska inte heller vara 

föremål för Finansinspektionens tillsyn. För-
slaget innebär emellertid att Finansinspektio-
nen ska övervaka att varje värdepappersföre-
tag uppfyller sin plikt. Detta ska enligt lag-
förslagets 10 kap. 13 § 2 mom. ske så att 
värdepappersföretagen ska meddela organets 
namn och kontaktuppgifter till Finansinspek-
tionen. På begäran av Finansinspektionen ska 
värdepappersföretaget också tillställa Finans-
inspektionen organets stadgar och andra ut-
redningar som behövs för tillsynen, enligt 
vad Finansinspektionen bestämmer.  

En kund ska enligt förslaget inte vara 
tvungen att utnyttja möjligheten att hänskjuta 
en tvist till organet för handläggning. Kun-
den kan stämma in värdepappersföretaget till 
en domstol som svarande i ett tvistemål, obe-
roende av om kunden först har vänt sig till 
organet eller inte.  

Att vända sig till organet skulle inte vara 
liktydigt med att vända sig till det allmänna. 
Lagstiftaren skulle inte befatta sig med hur 
organet organiseras eller finansieras. Försla-
get innebär att lagen endast kräver att värde-
pappersföretag för sina kunder ordnar möj-
lighet till opartisk, öppen, effektiv och rättvis 
behandling av meningsskiljaktigheter.  

Bestämmelserna om organet är inte pro-
blematiska med avseende på statsförfattning-
en.  

Enligt lagen om konsumenttvistenämnden 
(8/2007) är konsumenttvistenämnden ett oav-
hängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som 
behandlar konsumenttvister. Nämnden är 
emellertid inte behörig att behandla ärenden 
som gäller t.ex. avyttring av värdepapper en-
ligt den gällande värdepappersmarknadsla-
gen, ärenden som gäller emittenter av sådana 
värdepapper, ärenden som gäller offentliga 
uppköpserbjudanden, ärenden som gäller in-
lösningspliktiga aktieägares förfarande och 
inte heller ärenden som gäller värdepappers-
förmedlare, kapitalförvaltare och invester-
ingsrådgivare.  

En förutsättning för att konsumenttviste-
nämndens behörighet ska kunna utsträckas 
till att gälla värdepappersmarknadsärenden är 
att nämnden får avsevärt mycket större resur-
ser för sin verksamhet. Samtidigt är det skäl 
att utsträcka regleringen till att gälla hela fi-
nansbranschen. Detta skulle för det första 
öka statens utgifter. För det andra har förfa-
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randet att på frivillig basis ordna behandling-
en av konsumenttvister inom finansbran-
schen visat sig fungera bra. Av de nämnda 
orsakerna har det i detta skede inte ansetts 
vara nödvändigt att i propositionen föreslå 
utökning av konsumenttvistenämndens behö-
righet.  

Enligt 11 kap. 28 § i propositionens lagför-
slag nr 1 ska börsbolag direkt eller indirekt 
höra till ett oberoende organ som represente-
rar stora delar av näringslivet och är etablerat 
i Finland och som i syfte att främja god vär-
depappersmarknadssed ge rekommendationer 
om hur ett målbolags ledning ska agera vid 
uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade 
strukturer för att upprätthålla kontrollen eller 
i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden 
som ska tillämpas i samband med företags-
köp. Enligt förslaget kan organet också ge 
yttranden om dessa frågor. Det föreslås inte 
bli obligatoriskt för börsbolag att höra till ett 
organ, vilket innebär att bestämmelsen inte 
kränker föreningsfriheten enligt grundlagens 
13 §. Organet ska inte heller utfärda bindan-
de föreskrifter eller utöva förvaltningsrättsli-
ga befogenheter. Det blir sålunda inte aktu-
ellt att tillämpa grundlagens 80 och 124 § i 
detta fall.  
 
 
Börser och värdepapperscentraler 
 

Enligt 2 kap. 1 § i propositionens lagför-
slag nr 3 får börsverksamhet inte bedrivas 
utan tillstånd som beviljats av finansministe-
riet. På motsvarande sätt föreskrivs i 2 kap. 1 
§ i lagförslag nr 4 att en värdepapperscentral 
inte får bedriva verksamhet utan tillstånd av 
finansministeriet. Verksamhetstillstånd kan 
beviljas endast finländska aktiebolag. Bola-
gets huvudkontor ska finnas i Finland.  

Verksamhetstillstånd kan beviljas flera än 
en sökande. I Finland kan det sålunda finnas 
flera än en auktoriserade börser eller värde-
papperscentraler. Dessa principer ingår också 
i den gällande lagstiftningen.  

Liksom enligt den gällande lagen ska bör-
sers och värdepapperscentralers regler fast-
ställas av finansministeriet. I lagen föreskrivs 
om deras uppgifter och om reglernas minimi-
innehåll.  

Börser och värdepapperscentraler är inte 
myndigheter utan privaträttsliga juridiska 
personer. Börsverksamhet är i stor utsträck-
ning baserad på direktivet om marknader för 
finansiella instrument som kommer att revi-
deras. Dessutom har kommissionen publice-
rat ett förslag till EU-förordning om nationel-
la värdepapperscentraler.  

Börsens och värdepapperscentralens upp-
gifter uppvisar delvis drag av offentliga för-
valtningsuppgifter. Avsikten är att i ett sena-
re skede, eventuellt i samband med det natio-
nella genomförandet av de ovan nämnda EU-
projekten, se över börsens och värdepappers-
centralens uppgifter samt dessas förhållande 
till bl.a. grundlagens 124 §.  

Enligt grundlagens 124 § kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och om det inte även-
tyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, 
rättssäkerheten eller andra krav på god för-
valtning. Uppgifter som innebär betydanden 
utövning av offentlig makt får dock tilldelas 
endast myndigheter.  

Regeringen anser att de föreslagna lagarna 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av det som anförs ovan föreläggs 

riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Värdepappersmarknadslag 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
DEL I 

ALLMÄNT 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens allmänna tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om sättande av vär-
depapper i omlopp bland allmänheten, om in-
formationsskyldighet på värdepappersmark-
naden, om offentliga uppköpserbjudanden, 
om förhindrande av missbruk på värdepap-
persmarknaden och om tillsyn över värde-
pappersmarknaden. 

Denna lag ska tillämpas också på verksam-
het som bedrivs i andra länder än Finland, 
enligt vad som föreskrivs nedan. 

 
2 § 

Förbud mot att förfara i strid mot god värde-
pappersmarknadssed  

På värdepappersmarknaden får inte tilläm-
pas förfaranden som strider mot god värde-
pappersmarknadssed eller. 

 
 

3 § 

Förbud mot att lämna osann eller vilsele-
dande information 

Vid marknadsföring och omsättning av 
värdepapper och andra finansiella instrument 
i samband med näringsverksamhet samt vid 
uppfyllande av informationsskyldigheten en-

ligt denna lag får inte ges osann eller vilsele-
dande information.  

Information vars osanna eller vilseledande 
karaktär framgår efter att den lämnats och 
som kan ha en väsentlig betydelse för inve-
sterare, ska utan dröjsmål rättas eller kom-
pletteras i tillräcklig utsträckning 

 
4 § 

Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig in-
formation 

Den som själv eller enligt uppdrag erbjuder 
värdepapper eller ansöker om att värdepap-
per ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad eller på en multilateral handelsplatt-
form eller som enligt 3—9 eller 11 kap. i 
denna lag är informationsskyldig gentemot 
investerare, ska opartiskt tillhandahålla inve-
sterarna tillräcklig information om omstän-
digheter som är ägnade att väsentligt inverka 
på värdepapperens värde. 

 
5 § 

Europeiska unionens lagstiftning 

I denna lag används följande benämningar 
på Europeiska unionens författningar: 

1) Öppenhetsdirektivet; Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/109/EG om 
harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, 

2) Prospektdirektivet; Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG om de pro-
spekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG, 
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3) Marknadsmissbruksdirektivet; Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG 
om insiderhandel och otillbörlig marknads-
påverkan (marknadsmissbruk),   

4) Direktivet om uppköpserbjudanden, Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2004/25/EG om uppköpserbjudanden, 

5) Direktivet om marknader för finansiella 
instrument; Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG om marknader för fi-
nansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG,  

6) Kommissionens prospektförordning 
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om 
informationen i prospekt, dessas format, in-
förlivande genom hänvisning samt offentlig-
görande av prospekt och annonsering, 

7) Förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella in-
strument; kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-
gande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet,  

8) Kommissionens återköpsförordning; 
kommissionens förordning (EG) nr 
2273/2003 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när 
det gäller undantag för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument. 

 
 

6 § 

Tillsyn 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av denna lag samt av bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den. 
Finansinspektionen övervakar dock inte han-
del som Finlands Bank i syfte att sköta sina 
finanspolitiska åtaganden bedriver med vär-
depapper och andra finansiella instrument. 

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) 
föreskrivs om Finansinspektionens skyldig-
het att samarbeta med Konsumentverket i 
ärenden som gäller tillsyn över denna lag. 
 
 
 

2 kap. 

Definitioner 

1 § 

Värdepapper 

Med värdepapper avses i denna lag värde-
papper som är omsättningsbara och som har 
satts eller kommer att sättas i omlopp bland 
allmänheten tillsammans med andra värde-
papper som utfärdats över identiska rättighe-
ter. Det kan vara fråga om t.ex. 

1) aktier i aktiebolag och motsvarande an-
delar i andra företag, samt om depositionsbe-
vis för sådana rättigheter,  

2) obligationer och andra skuldförbindelser 
samt om depositionsbevis för sådana rättig-
heter, 

3) andra värdepapper som ger rätt att för-
värva eller sälja värdepapper som avses i 
1 eller 2 punkten, och om värdepapper som 
kan berättiga till kontant betalning som fast-
ställs i relation till andra värdepapper, valu-
tor, räntor eller avkastningar, råvaror eller 
andra index eller värden, 

4) fondandelar enligt lagen om placerings-
fonder (48/1999) och andra därmed jämför-
bara andelar i fondföretag. 

Som värdepapper ska enligt denna lag dock 
inte betraktas rättigheter som ensamma för 
sig eller tillsammans med andra värdepapper 
medför rätt att besitta en viss lägenhet, en 
viss annan lokal eller fastighet eller en viss 
del av en fastighet. 

 
2 § 

Finansiella instrument 

Med finansiella instrument avses i denna 
lag värdepapper och andra finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ). 
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3 § 

Emittent 

Med emittent avses i denna lag finländska 
och utländska företag som har emitterat vär-
depapper. 

 
4 § 

Företag som står under bestämmande infly-
tande 

Med företag som står under bestämmande 
inflytande avses i denna lag företag där en 
aktieägare, medlem eller någon annan har 
bestämmande inflytande enligt denna para-
graf. 

En person har bestämmande inflytande i ett 
företag när personen 

1) innehar mer än hälften av röstetalet för 
samtliga aktier eller motsvarande andelar i 
företaget och röstmajoriteten grundar sig på 
ägande, medlemskap, bolagsordning, bolags-
avtal eller på därmed jämförbara stadgar eller 
annat avtal, eller 

2) har rätt att utse eller avsätta flertalet av 
medlemmarna i företagets styrelse eller ett 
därmed jämförbart organ eller i ett organ som 
har denna rätt, och rätten att utse eller avsätta 
medlemmarna grundar sig på samma om-
ständigheter som röstmajoriteten enligt 
1 punkten. 

När den röstandel som avses i 2 mom. be-
räknas ska en sådan röstningsbegränsning 
inte beaktas som följer av lag eller företagets 
bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jäm-
förbara stadgar eller något annat avtal. När 
företagets sammanlagda röstetal beräknas ska 
de röster inte beaktas som hänför sig till akti-
er eller motsvarande andelar som innehas av 
företaget självt eller av ett företag som står 
under dess bestämmande inflytande. 

Utöver vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. 
anses ett företag stå under ett annat företags 
bestämmande inflytande om det har en 
gemensam ledning med det sist nämnda före-
taget eller om det sistnämnda företaget på 
något annat sätt faktiskt utövar bestämmande 
inflytande i det förstnämnda. 

Om en aktieägare, medlem eller annan per-
son tillsammans med företag där han har be-

stämmande inflytande eller dessa företag 
gemensamt har bestämmande inflytande en-
ligt 2—4 mom. i ett företag, anses det be-
stämmande inflytandet sträcka sig också till 
det sistnämnda företaget.  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
bestämmande inflytande i företag gäller i till-
lämpliga delar också bestämmande inflytan-
de i stiftelser. 

 
5 § 

Reglerad marknad och marknadsplatsopera-
tör som driver en reglerad marknad 

Med reglerad marknad avses i denna lag 
handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 6 punk-
ten i lagen om handel med finansiella in-
strument (   /   ) och med marknadsplatsope-
ratör som driver en reglerad marknad avses 
en börs eller motsvarande företag i en EES-
stat som av en behörig myndighet har aukto-
riserats att driva en reglerad marknad. 

 
6 § 

Börs 

Med börs avses i denna lag en marknads-
operatör som enligt 1 kap. 2 § 4 punkten i la-
gen om handel med finansiella instrument 
driver en reglerad marknad. 

 
7 § 

Börsbolag 

Med börsbolag avses i denna lag ett 
publikt aktiebolag enligt aktiebolagslagen 
och ett bolag enligt lagen om europabolag 
(742/2004) som har sitt bolagsrättsliga säte i 
Finland och emitterar aktier som är föremål 
för handel på en reglerad marknad. 

 
8 §  

Målbolag 

Med målbolag avses enligt kap 9 i denna 
lag emittenter som avses i öppenhetsdirekti-
vet och enligt kap 11 emittenter som bestäms 
i direktivet om uppköpserbjudanden. 
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9 § 

Multilateral handelsplattform och mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 

handel 

Med multilateral handelsplattform avses i 
denna lag handelsförfaranden enligt 1 kap. 
2 § 7 punkten i lagen om handel med finansi-
ella instrument och med marknadsplatsope-
ratör som ordnar multilateral handel avses 
företag enligt 8 punkten i nämnda paragraf. 

 
10 § 

Tillhandahållare av investeringstjänster 

Med tillhandahållare av investeringstjäns-
ter avses i denna lag värdepappersföretag och 
utländska värdepappersföretag enligt lagen 
om investeringstjänster, sådana kreditinstitut 
och utländska kreditinstitut som enligt kredit-
institutslagen (121/2007) investeringstjänster 
samt sådana fondbolag och utländska fond-
bolag som enligt lagen om placeringsfonder 
tillhandahåller investeringstjänster. 
 
 

11 § 

Offentliggörande 

Med offentliggörande avses i denna lag 
tillhandahållande av obligatorisk information 
för investerare, Finansinspektionen och re-
spektive reglerade marknad enligt vad som 
föreskrivs i 10 kap. 3 och 4 §. 
 
 

12 § 

Erbjudande till allmänheten 

Med erbjudande av värdepapper till all-
mänheten avses i denna lag ett meddelande 
som är riktat till personer och som innehåller 
eller är avsett att innehålla tillräcklig infor-
mation om villkoren för ett erbjudande och 
om de värdepapper som erbjuds, för att per-
sonerna i fråga ska ha förutsättningar att fatta 
beslut om att teckna eller förvärva dessa vär-
depapper. 

13 § 

Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten 

Med Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten avses Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1095/2010 om inrättande av en eu-
ropeisk tillsynsmyndighet (Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten), om 
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG. 

 
14 § 

EES-stat och tredjeland 

Med EES-stat avses i denna lag en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet och med tredjeland någon annan stat än 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
 
 

DEL II 

PROSPEKT 

3 kap. 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 3—5 kap. i denna lag 
ska tillämpas på prospekt som offentliggörs 
över värdepapper, på erbjudande av värde-
papper till allmänheten och på ansökan om 
att värdepapper ska tas upp till handel på en 
reglerad marknad. 

 
2 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet 

Informationsskyldigheten enligt 3—5 kap. 
i denna lag gäller inte erbjudande av följande 
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värdepapper till allmänheten eller ansökan 
om att de ska tas upp till handel på en regle-
rad marknad: 

1) aktier och andra andelar av eget kapital i 
EES-staters centralbanker, 

2) icke-aktierelaterade värdepapper som 
fortlöpande eller vid upprepade tillfällen 
emitteras av kreditinstitut, förutsatt att värde-
papperen inte är efterställda, konvertibla eller 
utbytbara eller inte ger rätt att teckna eller 
förvärva andra slag av värdepapper eller rätt 
till en prestation på basis av värdeutveckling-
en på värdepapper eller andra tillgångar och 
förutsatt att de inte är kopplade till derivatin-
strument, värdepapperen ska styrka motta-
gandet av insättningar och omfattas av ett sy-
stem för garanti av insättningar enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG 
om system för garanti av insättningar,  

3) skuldförbindelser som förfaller till be-
talning innan 12 månader har förflytit efter 
att de emitterats. 

Informationsskyldigheten enligt 3—5 kap. 
i denna lag gäller också erbjudande av ande-
lar i slutna fondföretag till allmänheten och 
ansökan om att andelarna ska tas upp till 
handel på en reglerad marknad. I lagen om 
placeringsfonder föreskrivs om informations-
skyldighet för placeringsfonder. 
 

3 § 

Förhållande till Europeiska unionens lag-
stiftning 

På prospekt ska tillämpas utöver denna lag 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den kommissionens prospektförordning, om 
inte något annat följer av 4 kap. 6 § 3 mom. 
 

4 § 

Aktierelaterade värdepapper 

Med aktierelaterade värdepapper avses i 
3—5 kap. i denna lag aktier i aktiebolag och 
motsvarande andelar i andra företag, andra 
bevis över aktierättigheter enligt 3 kap. 12 § i 
aktiebolagslagen och andra värdepapper som 
ger rätt att förvärva sådana värdepapper an-
tingen genom byte eller genom transaktioner 
under förutsättning att värdepapperen har 

emitterats av samma emittent som aktierna 
eller motsvarande andelar eller av ett företag 
som hör till samma koncern.  
 
 

5 § 

Professionell investerare 

Med professionell investerare avses i 3—
5 kap. i denna lag en professionell kund en-
ligt 1 kap. 18 § i lagen om investeringstjäns-
ter och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 
19 § i samma lag. 
 
 
 

6 § 

Hemstat för värdepappersemission 

Hemstaten för en värdepappersemission är 
Finland när det är fråga om aktierelaterade 
värdepapper och emittenten har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland. 

Hemstaten för en värdepappersemission är 
Finland också när emittenten har sitt bolags-
rättsliga säte i ett tredjeland och aktierelate-
rade värdepapper erbjuds till allmänheten el-
ler det görs en ansökan om att värdepapperen 
när de tas upp till handel inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet först tas upp 
till handel i Finland. Om någon annan än 
emittenten har beslutat om erbjudandet eller 
ansökan kan emittenten senare som hemstat 
för emissionen välja någon annan EES-stat. 

Den som till allmänheten erbjuder icke-
aktierelaterade värdepapper eller ansöker om 
att sådana ska tas upp till handel på en regle-
rad marknad, kan välja Finland som hemstat 
för emissionen om värdepapperen erbjuds till 
allmänheten eller om det görs en ansökan om 
att de ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad i Finland eller om emittenten har 
sitt bolagsrättsliga säte i Finland och 

1) värdepapperens nominella värde eller 
bokföringsmässiga motvärde är minst 
1 000 euro, eller  

2) värdepapperen berättigar till andra vär-
depapper eller till en prestation baserad på 
värdeutvecklingen för andra värdepapper el-
ler nyckeltal  
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4 kap. 

Offentliggörande av prospekt samt pro-
spektets innehåll 

1 § 

Skyldighet att offentliggöra prospekt  

Den som erbjuder allmänheten värdepapper 
och den som ansöker om att värdepapper ska 
tas upp till handel på en reglerad marknad 
ska offentliggöra ett prospekt över värdepap-
peren innan erbjudandet träder i kraft eller 
värdepapperen tas upp till handel på en regle-
rad marknad, och att hålla prospektet till-
gängligt för allmänheten under den tid erbju-
dandet är i kraft, enligt vad som föreskrivs i 
detta kapitel.  

Ett prospekt får offentliggöras då Finansin-
spektionen har godkänt det eller den behöriga 
myndigheten i en annan EES-stat i enlighet 
med 5 kap. 2 § har meddelat Finansinspek-
tionen att den godkänner prospektet. 

Det godkända prospektet ska offentliggöras 
med samma innehåll och i samma form som 
det godkänts. 

För upprättandet och offentliggörandet av 
prospekt ansvarar, utöver den som erbjudit 
och den som emitterat värdepapperen, den 
som enligt uppdrag sköter erbjudandet eller 
ansöker om att värdepapperen ska tas upp till 
handel på en reglerad marknad. 

 
 

2 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt i fråga om vissa värdepapper  

Prospekt behöver inte offentliggöras när 
följande värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller när det görs en ansökan om att de ska 
tas upp till handel på en reglerad marknad: 

1) icke-aktierelaterade värdepapper som 
emitteras av finska staten, Finlands Bank, en 
finländsk kommun eller samkommun eller av 
en annan EES-stat, dess centralbank eller en 
regional statlig förvaltningsenhet eller av ett 
internationellt offentligt organ som har minst 
en EES-stat som medlem, eller av Europeis-
ka centralbanken, eller 

2) värdepapper för vilka finska staten, en 
finländsk kommun eller samkommun eller en 
annan EES-stat eller dess regionala eller lo-
kala förvaltningsenhet har ställt propriebor-
gen. 

Något prospekt behöver inte heller offent-
liggöras när icke-aktierelaterade värdepapper 
som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen 
emitteras av ett kreditinstitut erbjuds till all-
mänheten eller när det görs en ansökan om 
att de ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad, om det sammanlagda motvärdet för 
de erbjudanden inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet beräknat för en 12 måna-
ders period understiger 75 000 000 euro. 
Dessutom krävs det att värdepapperen inte är 
efterställda, konvertibla eller utbytbara och 
att de inte ger rätt att teckna eller förvärva 
andra slag av värdepapper och att de inte är 
kopplade till derivatinstrument. 

Den som erbjuder värdepapper enligt 1 och 
2 mom. eller ansöker om att de ska tas upp 
till handel på en reglerad marknad har dock 
rätt att offentliggöra ett prospekt. Om ett pro-
spekt offentliggörs tillämpas bestämmelserna 
i 3—5 kap. och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av dem på prospektet. 
 
 
 
 

3 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt då värdepapper erbjuds till allmän-

heten 

Prospekt behöver inte offentliggöras om 
värdepapper erbjuds 

1) uteslutande till professionella investera-
re, 

2) till färre än 150 investerare som inte är 
professionella investerare, beräknat per EES-
stat, 

3) till ett värde av minst 100 000 euro per 
investerare och erbjudande, eller som andelar 
vilkas nominella värde eller motvärde är 
minst 100 000 euro,  

4) inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för ett sammanlagt vederlag på 
mindre än 1 500 000 euro, som beräknas för 
en 12 månaders period, eller 
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5) inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för ett sammanlagt vederlag på 
mindre än 5 000 000 euro och värdepapperen 
ansöks bli upptagna till handel på en multila-
teral handelsplattform i Finland och om ett 
bolagsprospekt enligt handelsplattformens 
regler hålls tillgängligt för investerarna me-
dan erbjudandet gäller. 

Om samma värdepapper erbjuds eller med 
ett nytt erbjudande förmedlas till slutinveste-
rare och det då inte finns förutsättningar för 
att enligt 1 mom. avstå från att offentliggöra 
prospekt, ska ett prospekt offentliggöras för 
det nya erbjudandet. Något prospekt behöver 
dock inte offentliggöras om för det ursprung-
liga erbjudandet har offentliggjorts ett pro-
spekt som är i kraft, om emittenten eller nå-
gon annan som ansvarar för offentliggöran-
det av prospektet skriftligen har samtyckt till 
att det ursprungliga prospektet används för 
ett nytt erbjudande eller en ny förmedling av 
samma värdepapper till slutinvesterare. 

Prospekt behöver inte heller offentliggöras 
om 

1) aktier erbjuds som ersättning för redan 
emitterade aktier av samma slag, förutsatt att 
detta  inte innebär ökning av aktiekapitalet,  

2) de aktier som erbjuds tilldelas emitten-
tens aktieägare i stället för utdelning i peng-
ar, i form av aktier av samma slag som de ak-
tier, som avkastade vinstutdelningen, förut-
satt att anbudsbudgivaren offentliggör ett do-
kument med information om hur många akti-
er erbjudandet avser och av vilket slag de är 
samt om grunderna och villkoren för erbju-
dandet, 

3) ett arbetsgivarföretag eller ett företag 
som är anknutet till det erbjuder värdepapper 
till arbetsgivarföretagets nuvarande eller tidi-
gare chefer eller anställda, förutsatt att an-
budsgivaren har sitt bolagsrättsliga säte i en 
EES-stat och offentliggör ett dokument med 
information om hur många värdepapper er-
bjudandet avser och av vilket slag de är samt 
om grunderna och villkoren för erbjudandet. 

Vad som föreskrivs i 3 mom. 3 punkten ska 
också tillämpas också på bolag som har sitt 
bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och vars 
värdepapper är föremål för handel på en re-
glerad marknad eller i ett tredjeland på en 
marknad som motsvarar en reglerad mark-
nad, om ett dokument som avses i nämnda 

punkten finns att få på ett språk som allmänt 
används på den internationella finansmark-
naden och om kommissionen i fråga om tred-
jelandet har fattat ett likvärdighetsbeslut en-
ligt artikel 4.1 i prospektdirektivet. 
 
 
 
 

4 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt vid ansökan om att värdepapper ska 

tas upp till handel på en reglerad marknad 

Prospekt behöver inte offentliggöras om 
ansökan om upptagande till handel på en re-
glerad marknad avser 

1) aktier som sammanlagt under en 12 må-
naders period utgör mindre än 10 procent av 
det antal aktier av samma slag som är före-
mål för handel på samma reglerade marknad, 

2) aktier som utgör vederlag för aktier som 
redan är föremål för handel på samma regle-
rade marknad, förutsatt att emissionen av 
dessa nya aktier inte innebär en ökning av 
bolagets aktiekapital, 

3) aktier som överlåts till ägare av emitten-
tens aktier som är föremål för handel på 
samma reglerade marknad i stället för 
vinstutdelning eller ränta i pengar, i form av 
aktier av samma slag som de aktierna som 
avkastade vinstutdelningen, förutsatt att bud-
givaren offentliggör ett dokument med in-
formation om hur många aktier erbjudandet 
avser och av vilket slag de är samt om moti-
ven och villkoren för erbjudandet, 

4) värdepapper som ett arbetsgivarföretag 
eller ett företag som är anknutet till det er-
bjuder till arbetsgivarföretagets nuvarande el-
ler tidigare chefer eller anställda, ifall företa-
gets värdepapper är föremål för handel på 
samma reglerade marknad och ifall anbuds-
givaren offentliggör ett dokument med in-
formation om hur många värdepapper erbju-
dandet avser och av vilket slag de är samt om 
grunderna och villkoren för erbjudandet, 

5) aktier som fås i utbyte eller vid konver-
tering av värdepapper eller genom utnyttjan-
de av andra värdepappersrelaterade rättighe-
ter, om aktier av samma slag redan är före-
mål för handel på samma reglerade marknad. 
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5 § 

Av Finansinspektionen beviljat tillstånd att 
avvika från skyldigheten att offentliggöra 

prospekt 

Finansinspektionen kan på ansökan delvis 
eller helt bevilja undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt, om de värdepap-
per som erbjuds till allmänheten eller som 
ansöks bli upptagna till handel på en reglerad 
marknad är 

1) värdepapper som erbjuds i utbyte i sam-
band med offentliga uppköpserbjudanden 
och andbudsgivaren har offentliggjort ett så-
dant dokument över erbjudandet som avses i 
11 kap. 11 § eller ett annat dokument som 
Finansinspektionen anser innehålla informa-
tion som motsvarar den som finns i ett pro-
spekt, med beaktande av de krav som Euro-
peiska unionens lagstiftning ställer, eller 

2) värdepapper som erbjuds som vederlag i 
samband med fusion eller delning, om an-
budsgivaren har offentliggjort ett dokument 
som Finansinspektionen anser innehålla in-
formation som motsvarar den information 
som ska finnas i ett prospekt, med beaktande 
av de krav som Europeiska unionens lagstift-
ning ställer.  

Finansinspektionen kan dessutom på ansö-
kan delvis eller helt bevilja undantag från 
skyldigheten att offentliggöra prospekt om en 
ansökan om att värdepapper ska tas upp till 
handel på en reglerad marknad avser värde-
papper som redan är föremål för handel på en 
annan reglerad marknad, förutsatt att 

1) värdepapperen eller värdepapper av 
samma slag i över 18 månader har varit fö-
remål för sådan handel,  

2) över värdepapperen har offentliggjorts 
ett prospekt som avses i denna lag och i 
kommissionens prospektförordning eller det 
över värdepapperen innan denna lag trätt i 
kraft, har offentliggjorts ett börsprospekt en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/34/EG om upptagande av värdepapper 
till officiell notering och om uppgifter som 
skall offentliggöras beträffande sådana vär-
depapper eller ett emissionsprospekt som 
upprättats enligt de krav som gäller för såda-
na, 

3) emittentens informationsskyldighet, som 
är en förutsättning för att ta upp värdepappe-
ren till handel, har fullgjorts, och att 

4) den som ansöker om att värdepapper ska 
tas upp till handel offentliggör en samman-
fattning i enlighet med 9 § i detta kapitel och 
kommissionens prospektförordning samt in-
formation om var det senast offentliggjorda 
prospektet om emittenten och värdepapperen 
i fråga samt den finansiella information som 
emittenten har offentliggjort enligt det fort-
gående skyldigheten att lämna information 
finns att få. 

Finansinspektionen kan på ansökan delvis 
eller helt bevilja undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt också då värde-
papper erbjuds för att finansiera allmännyttig 
verksamhet som inte huvudsakligen bedrivs i 
vinstsyfte, förutsatt att beviljandet av undan-
tag inte äventyrar investerarnas ställning. 

 
6 § 

Prospektens innehåll och utformning 

Ett prospekt ska ge investerarna tillräcklig 
information för att de ska kunna bilda sig en 
välgrundad uppfattning om värdepapperen 
och emittenten samt om eventuella garanter. 
Prospektet ska innehålla väsentligt och till-
räcklig information om emittentens och 
eventuella garanters tillgångar, åtaganden, fi-
nansiella ställning, resultat och framtidsutsik-
ter samt om rättigheter som är förenade med 
värdepapperen och om andra omständigheter 
som väsentligt inverkar på värdepapperens 
värde. Informationen ska presenteras i en 
sammanhängande och begriplig form. 

Prospektet behöver dock inte innehålla in-
formation om garanterna, om finska staten 
eller någon annan EES-stat är garant. 

Ett prospekt ska innehålla den information 
som förutsätts i denna lag, i föreskrifter som 
utfärdats med stöd av lagen och i kommis-
sionens prospektförordning. Om värdepappe-
ren ingår i erbjudanden vars sammanlagda 
vederlag beräknat på de erbjudanden som 
gjorts inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för en 12 månaders period un-
derstiger 5 000 000 euro och om värdepappe-
ren inte ansöks bli upptagna till handel på en 
reglerad marknad, kan prospektet likväl upp-
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rättas enbart enligt kraven i denna lag och fi-
nansministeriets förordning som utfärdats 
med stöd av 5 kap. 11 §.  

Ett prospekt ska offentliggöras antingen 
som ett sammanhängande dokument eller 
som tre separata dokument. Om prospektet 
offentliggörs i tre delar ska delarna benämnas 
registreringsdokument, värdepappersnot och 
sammanfattning. 

 
7 § 

Registreringsdokument 

Ett registreringsdokument ska innehålla in-
formation om emittenten. 

Den som ansvarar för att ett prospekt of-
fentliggörs kan ansöka om godkännande av 
av enbart ett sådant registreringsdokument 
som avses i denna paragraf. På giltigheten av 
registreringsdokumentet tillämpas vad som 
föreskrivs i denna kap. 16 § och på godkän-
nande av prospekt vad som föreskrivs i 5 
kap. 

Godkännande av ett registreringsdokument 
berättigar inte till erbjudande eller upptagan-
de av värdepapper till handel på en reglerad 
marknad utan en sådan värdepappersnot eller 
sammanfattning som godkänts i enlighet med 
5 kap. 

 
8 § 

Värdepappersnot 

En värdepappersnot ska innehålla informa-
tion om värdepapper som erbjuds till allmän-
heten eller som ansöks bli upptagna till han-
del på en reglerad marknad. I en värdepap-
persnot kan vid behov också tas in uppgifter 
om sådana förändringar i ett registreringsdo-
kument som kan ha väsentlig betydelse för 
investerare. 

 
9 § 

Sammanfattning 

Till prospektet ska fogas en sammanfatt-
ning. I sammanfattningen ska i korthet och 
på allmänspråk ges sådan viktig information 
som tillsammans med prospektet i övrigt gör 

det möjligt att bilda sig en välgrundad upp-
fattning om värdepapperen i fråga. Samman-
fattningens uppgifter och det sätt som de 
framförs på ska underlätta jämförelse med 
sammanfattningar om liknande värdepapper. 

Någon sammanfattning behöver inte upp-
rättas om prospektet avser en ansökan om 
upptagande till handel på en reglerad mark-
nad av sådana icke-aktierelaterade värdepap-
per vilkas nominella värde eller motvärde är 
minst 100 000 euro. 

 
10 § 

Grundprospekt 

Om icke-aktierelaterade värdepapper eller 
sådana aktierelaterade värdepapper som be-
rättigar till aktier eller till en prestation som 
baserar sig på aktiers värdeutveckling er-
bjuds som en del av ett emissionsprogram, 
kan prospektet offentliggöras i form av ett 
grundprospekt.  

Grundprospektet ska innehålla uppgifter 
om registreringsdokumentet, värdepappers-
noten och sammanfattningen. Om de slutgil-
tiga villkoren för erbjudandet av värdepappe-
ren inte kan tas in i grundprospektet då detta 
offentliggörs eller kompletteras, ska villko-
ren offentliggöras utan obefogat dröjsmål ef-
ter att de bestämts. 

Grundprospektet ska kompletteras med 
iakttagande av 14 §.  

De slutgiltiga villkoren för ett värdepap-
perserbjudande ska, om de inte framgår av 
grundprospektet eller av en komplettering av 
grundprospektet , tillställas den mottagande 
EES-statens behöriga myndighet och Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten samtidigt som de offentliggörs i enlighet 
med 2 mom. 

 
11 § 

Hänvisningar till tidigare dokument 

I ett prospekt kan information lämnas ock-
så genom hänvisas till ett tidigare offentlig-
gjort dokument eller till ett dokument som 
offentliggörs samtidigt som prospektet, för-
utsatt att Finansinspektionen tidigare har 
godkänt dokumentet eller att dokumentet har 
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sänts till Finansinspektionen i samband med 
ansökan om godkännande av detta och do-
kumentet har offentliggjorts eller kommer att 
offentliggöras samtidigt som prospektet, så 
som föreskrivs i 10 kap. 

I sammanfattningen får information inte 
lämnas till andra dokument. 

 
12 § 

Språket i prospekt 

Ett prospekt ska avfattas på finska eller 
svenska om värdepapper erbjuds till allmän-
heten eller om ansökan avser upptagande till 
handel på en reglerad marknad enbart i Fin-
land. Finansinspektionen kan dock på ansö-
kan samtycka till att prospekt avfattas på 
andra språk. 

Om värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller om det görs en ansökan om att värde-
papper ska tas upp till handel på en reglerad 
marknad endast i någon annan EES-stat, ska 
prospektet avfattas på ett språk som god-
känns av den mottagande EES-statens behö-
riga myndighet eller allmänt används på den 
internationella finansmarknaden. En sam-
manfattning av prospektet ska på yrkande av 
den mottagande EES-statens behöriga myn-
dighet översättas till ett eller flera officiella 
språk. När prospektet överlämnas till Finans-
inspektionen för godkännande ska det likväl 
vara avfattat på något språk som allmänt an-
vänds på den internationella finansmarkna-
den eller på något annat språk som godkänns 
av Finansinspektionen. 

Om värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller ansöks bli upptagna till handel på en re-
glerad marknad i Finland och i någon annan 
EES-stat, ska prospektet i de mottagande 
EES-staterna tillhandahållas antingen på ett 
språk som den mottagande EES-statens be-
höriga myndighet godkänner eller på ett 
språk som allmänt används på den interna-
tionella finansmarknaden. En sammanfatt-
ning av prospektet ska på yrkande av den 
mottagande EES-statens behöriga myndighet 
översättas till ett eller flera officiella språk. 

Om icke-aktierelaterade värdepapper vilkas 
nominella värde eller bokföringsmässiga 
motvärde är minst 100 000 euro ansöks bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad i 

en eller flera EES-stater, kan prospektet av-
fattas på ett språk som allmänt används på 
den internationella finansmarknaden eller på 
ett språk som godkänns av Finansinspektio-
nen och av den behöriga myndigheten i varje 
annan mottagande EES-stat. Finansinspek-
tionen kan kräva att sammanfattningen avfat-
tas på finska eller svenska eller på båda dessa 
språk. Sammanfattningen ska på yrkande av 
den mottagande EES-statens behöriga myn-
dighet översättas till ett eller flera sådana of-
ficiella språk som myndigheter kräver. 

Ett prospekt som godkänts i någon annan 
EES-stat ska, liksom dess kompletteringar, 
avfattas på ett språk som allmänt används på 
den internationella finansmarknaden eller på 
något annat språk som godkänns av Finans-
inspektionen. Finansinspektionen kan kräva 
att till meddelandet fogas en prospektsam-
manfattning som översatts till finska eller 
svenska eller till båda dessa språk om det är 
påkallat för att skydda investerare. 

 
13 § 

Finansinspektionen samtycke till att informa-
tion utelämnas från prospekt 

Finansinspektionen kan i samband med att 
ett prospekt godkänns samtycka till att in-
formation som avses i detta kapitel, i en be-
stämmelse som utfärdats med stöd av det el-
ler i kommissionens prospektförordning ute-
lämnas från prospektet. Den kan ge sitt sam-
tycke om 

1) informationen är av mindre betydelse 
och inte är ägnad att väsentligt påverka be-
dömningen av emittentens tillgångar, åtagan-
den, finansiella ställning, resultat eller fram-
tidsutsikter, 

2) röjande av informationen skulle strida 
mot allmänt intresse eller allvarligt skada 
emittenten. I det senare fallet är en förutsätt-
ning emellertid att utelämnandet sannolikt 
inte skulle leda till att allmänheten vilseleds i 
fråga om fakta och omständigheter som vä-
sentligt påverkar värdepapperens värde. 

Finansinspektionen kan också samtycka till 
att i ett prospekt i stället för viss information 
tas in likvärdig information. En förutsättning 
är att den information som förutsätts bli inta-
gen i prospektet visar sig vara oändamålsen-
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lig med avseende på emittentens verksam-
hetsområde, rättsliga form eller de värdepap-
per som avses i prospektet. 

 
14 § 

Rättelse och komplettering av prospekt 

Om ett prospekt är behäftat med fel eller 
brister eller innehåller väsentlig ny informa-
tion som uppdagas efter att prospektet god-
känts men innan erbjudandets giltighetstid 
löper ut eller innan värdepapperet har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad och 
som kan ha väsentlig betydelse för investe-
rarna, ska prospektet utan onödigt dröjsmål 
rättas eller kompletteras och allmänheten in-
formeras genom att rättelsen eller komplette-
ringen offentliggörs på samma sätt som pro-
spektet. 

Rättelsen eller kompletteringen får offent-
liggöras då Finansinspektionen har godkänt 
den eller då en annan EES-stats behöriga 
myndighet i enlighet med 5 kap. 2 § har 
meddelat Finansinspektionen att den god-
känner den. 

Investerare som har förbundit sig att teckna 
eller köpa värdepapper innan en rättelse eller 
komplettering av prospektet offentliggörs, 
ska ges rätt att återkalla sitt beslut inom en 
tidsfrist på minst två bankdagar efter att rät-
telsen eller kompletteringen offentliggjorts. 
En förutsättning för återkallande är dessutom 
att felet, bristen eller den väsentliga nya in-
formation som avses i 1 mom. har uppdagats 
innan värdepapperen levereras till investerar-
na. Information om rätten att återkalla beslut 
ska ges i samband med rättelsen eller kom-
pletteringen. 

 
15 § 

Komplettering av uppgifter om antal värde-
papper och deras pris 

Om det när ett prospekt offentliggörs eller 
kompletteras inte är möjligt att i det ta in 
uppgifter om de erbjudna värdepapperens 
slutliga antal eller pris, ska i prospektet anges 
de grunder eller villkor enligt vilka värde-
papperens slutliga antal eller pris fastställs 
samt maximipriset enligt erbjudandet. Det 

slutliga antalet eller priset ska utan obefogat 
dröjsmål efter fastställelsen offentliggöras 
och meddelas Finansinspektionen. 

Om varken grunderna för fastställande av 
värdepapperens antal och pris eller maximi-
priset offentliggörs i prospektet, har investe-
rare rätt att återkalla redan fattade beslut om 
teckning och köp av sådana värdepapper 
inom två bankdagar efter att uppgifterna om 
värdepapperens slutliga antal och pris har of-
fentliggjorts. 
 
 

16 § 

Giltigheten för prospekt 

Ett prospekt är giltigt från det att Finansin-
spektionen har godkänt det eller någon annan 
EES-stats behöriga myndighet i enlighet med 
5 kap. 2 § har underrättat Finansinspektionen 
om ett godkännande. 

Ett prospekt är giltigt till dess giltigheten 
för det erbjudandet som gäller de värdepap-
per som avses i prospektet har upphört eller 
till dess att de värdepapper som avses i pro-
spektet har tagits upp till handel på en regle-
rad marknad, likväl högst 12 månader efter 
att prospektet har godkänts. 

Ett tidigare godkänt och offentliggjort pro-
spekt kan, då högst 12 månader har förflutit 
efter att det godkänts, användas i samband 
med ett värdepapperserbjudande eller en an-
sökan om upptagande av värdepapper till 
handel på en reglerad marknad. 

Ett grundprospekt är giltigt i 12 månader 
efter att det har godkänts. 

Ett godkänt registreringsdokument är gil-
tigt i 12 månader efter att det godkänts. 
 
 

17 § 

Giltigheten för prospekt som avses i lagen 
om hypoteksbanksverksamhet 

Prospekt över säkerställda obligationslån 
som avses i lagen om hypoteksbanksverk-
samhet (688/2010) och över motsvarande ut-
ländska värdepapper är i kraft så länge som 
värdepapperen i fråga emitteras fortlöpande 
och vid upprepade tillfällen. 
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5 kap. 

Finansinspektionens behörighet och förfa-
randet vid godkännande av prospekt 

 
 
 

1 § 

Finansinspektionens behörighet att ta fram 
prospekt för godkännande 

Finansinspektionen är behörig behandla en 
ansökan om godkännande av ett prospekt om 

1) Finland är hemstat för emissionen av de 
värdepapper som avses i ansökan, eller  

2) en annan EES-stats behöriga myndighet 
har bett Finansinspektionen behandla ansö-
kan om godkännande av prospektet, under-
rättat Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om begäran och Finansin-
spektionen har samtyckt till begäran, eller 
om 

3) kommissionens prospektförordning inte 
tillämpas på prospektet. 

Finansinspektionen ska inom 10 bankdagar 
efter att ett prospekt har överlämnats till den 
för godkännande besluta om huruvida pro-
spektet godkänns. Om prospektet gäller en 
emittent vars värdepapper inte tidigare har 
erbjudits till allmänheten eller tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller till mot-
svarande handel i en EES-stat, ska Finansin-
spektionen fatta ett sådant beslut som avses 
ovan inom 20 bankdagar efter att prospektet 
har överlämnats till den för godkännande. 

Om Finansinspektionen anser att handling-
ar som lämnats till den är bristfälliga eller 
måste kompletteras, räknas tidsfristen för 
godkännandet från den dag då de komplette-
rande uppgifterna tillställs Finansinspektio-
nen. Finansinspektionen ska inom 10 bank-
dagar efter att ansökan lämnats in uppmana 
sökanden att komplettera sin ansökan. Om ett 
prospekt efter godkännandet måste komplet-
teras i enlighet med 4 kap. 14 §, ska Finans-
inspektionen besluta om godkännande av 
kompletteringen inom sju bankdagar efter att 
kompletteringen lämnats in för godkännande. 

Ett prospekt ska godkännas om det uppfyl-
ler de villkor som föreskrivs i detta kapitel. 

2 § 

Prospekt som godkänts i en annan EES-stat 

 Prospekt som godkänts i en annan EES-
stat och dess kompletteringar är giltiga i Fin-
land och ska göras tillgängliga för allmänhe-
ten här, om hemstat för emissionen är någon 
annan stat än Finland och värdepapperen er-
bjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till handel på en reglerad marknad i 
Finland och den andra statens behöriga myn-
dighet har tillställt Finansinspektionen och 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten kopior av prospektet och den 
kompletterande informationen samt ett intyg 
över att de är upprättade i enlighet med pro-
spektdirektivet.  

Om den andra statens myndighet har gett 
tillstånd att inte offentliggöra viss informa-
tion som krävs enligt prospektdirektivet, ska 
avvikelsen och dess motivering framgå av 
myndighetens intyg för att avvikelsen ska 
gälla i Finland. 

 
3 § 

Prospekt som godkänts i ett tredjeland 

Finansinspektionen ska godkänna ett pro-
spekt och dess kompletteringar om emitten-
ten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland 
och prospektet är upprättat enligt lagstift-
ningen i tredjelandet, under förutsättning att 
de uppfyller de av de internationella organi-
sationerna för tillsyn över värdepappers-
marknaden framtagna krav som motsvarar 
denna lag, prospektdirektivet och bestäm-
melser som har utfärdats med stöd av dessa. 
Sökanden ska lägga fram en utredning om 
överensstämmelse med kraven och om att 
prospektet har godkänts av en myndighet på 
emittentens hemort eller av någon annan 
myndighet. 

 
4 § 

Överlämnande av marknadsföringsmaterial 
till Finansinspektionen 

Marknadsföringsmaterial som har samband 
med ett erbjudande eller upptagande till han-
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del på en reglerad marknad ska tillställas Fi-
nansinspektionen senast då marknadsföring-
en inleds. I marknadsföringsmaterialet ska 
hänvisas till prospektet och nämnas var pro-
spektet finns tillgängligt. 

 
5 § 

Överföring av godkännandet av prospekt till 
en annan EES-stats behöriga myndighet  

Finansinspektionen kan i stället för att 
godkänna ett prospekt besluta att behand-
lingen av ansökan ska överföras till en annan 
EES-stats behöriga myndighet. t En förut-
sättning för överföringen är att sökanden ber 
att behandlingen ska överföras eller att er-
bjudandet eller upptagandet till handel, till 
följd av förhållandena kring emissionen, har 
en betydande koppling till en annan EES-
stat. En förutsättning för överföring är dess-
utom att den mottagande statens behöriga 
myndighet samtycker till detta och att Fi-
nansinspektionen underrättar Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten om 
beslutet. Finansinspektionen ska underrätta 
sökanden om sitt beslut inom tre bankdagar 
efter det att den fattat beslutet. 

 
6 § 

Finansinspektionens meddelande till Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-

ten om godkännande av prospekt 

Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten om godkännande av prospekt och kom-
pletteringar i enlighet med 1 §, samtidigt som 
Finansinspektionen underrättar emittenten 
och den som bett att prospektet ska godkän-
nas. 

 
7 § 

Finansinspektionens meddelande till en an-
nan EES-stats myndighet om godkännande 

av prospekt 

Om avsikten är att värdepapper ska erbju-
das till allmänheten eller att de ska ansökas 
bli upptagna till handel på en reglerad mark-

nad i en eller flera EES-stater, ska Finansin-
spektionen på sökandens begäran tillställa 
den andra statens behöriga myndighet ett in-
tyg över att det godkända prospektet och dess 
kompletteringar har upprättats i enlighet med 
prospektdirektivet, samt en kopia av prospek-
tet och kompletteringarna. Finansinspektio-
nen ska tillställa den behöriga myndigheten 
intyget inom tre bankdagar efter att begäran 
om intyg har framställts eller, om begäran 
har framställts samtidigt som prospektet eller 
kompletteringarna har överlämnats för god-
kännande, inom en bankdag efter att pro-
spektet eller kompletteringarna har godkänts. 

Till ett meddelande som avses i 1 mom. 
ska vid behov fogas en på sökandens ansvar 
gjord översättning av sammanfattningen till 
det officiella språk som den mottagande 
EES-statens behöriga myndighet kräver. Om 
Finansinspektionen har gett tillstånd till att 
viss prospektinformation inte behöver offent-
liggöras i prospektet, måste avvikelsen och 
dess motivering framgå av det intyg som av-
ses i 1 mom. 

 
8 § 

Finansinspektionens begäran till en annan 
EES-stats myndighet om att den ska kräva 

komplettering av prospekt 

Finansinspektionen när den konstaterar fel 
eller brister i ett prospekt på basis av vilket 
värdepapper erbjuds till allmänheten i Fin-
land eller ansöks bli upptagna till handel på 
en börs, ska den underrätta den behöriga 
myndighet som godkänt prospektet om detta 
och be den kräva att prospektet kompletteras 
på motsvarande sätt som enligt 4 kap. 14 §. 

 
9 § 

Finansinspektionens skyldighet att offentlig-
göra prospekt på sina webbsidor 

Finansinspektionen ska på sina webbsidor 
hålla de prospekt tillgängliga som den god-
känt de senaste 12 månaderna eller en för-
teckning över dem och se till att prospekten 
är tillgängliga för Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten under motsvaran-
de tid. 
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10 § 

Finansinspektionens meddelanden och åt-
gärder med anledning av förseelser inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Finansinspektionen ska informera den be-
höriga myndigheten och Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten, om in-
spektionen i egenskap av den mottagande 
EES-statens behöriga myndighet konstaterar 
att 

1) en emittent eller en sådan tillhandahålla-
re av investeringstjänster till allmänheten 
bryter mot 3—5 kap. eller mot bestämmelser 
eller föreskrifter som med stöd av dem utfär-
dats om värdepapperserbjudanden eller bry-
ter mot Europeiska unionens rättsakter som 
berör 3—5 kap., 

2) en emittent bryter mot förpliktelser i 
samband med att de värdepapper den emitte-
rat är föremål för handel på en reglerad 
marknad. 

Om det visar sig att de åtgärder som hem-
statens behöriga myndighet har vidtagit är 
otillräckliga och att den verksamhet som av-
ses i 1 mom. fortsätter, ska Finansinspektio-
nen efter att ha underrättat nämnda myndig-
het och Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om saken vidta behövliga 
åtgärder för att skydda investerarna. Finans-
inspektionen ska utan dröjsmål underrätta 
Europeiska kommissionen och Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten om 
åtgärderna.  

 
11 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet kan 
närmare föreskrifter utfärdas om 

1) prospekts utformning och innehåll samt 
om information som ska framgå av prospekt-
sammanfattningen, 

2) tidpunkten och sättet för offentliggöran-
de av prospekt, 

3) skyldigheten att offentliggöra prospekt 
då prospektdirektivet inte tillämpas på vär-
depapper, på värdepapperserbjudande eller 
på ansökan om upptagande av värdepapper 
till handel,  

4) utformningen av och innehållet i pro-
spekt som ska offentliggöras över värdepap-
per som ingår i ett erbjudande för vilket ve-
derlaget inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet för en 12 månaders period 
sammanlagt är mindre än 5 000 000 euro 
men minst 1 500 000 euro. 
 
 
 

DEL III 

INFORMATIONSSKYLDIGHET 

6 kap. 

Fortlöpande informationsskyldighet 

1 § 

Tillämpningsområde 

I detta kapitel föreskrivs om emittenters 
skyldighet att fortlöpande informera investe-
rare.  

Bestämmelserna i detta kapiteltillämpas, 
med undantag för 9 §, på emittenter  

1) som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland 
och vars värdepapper är föremål för handel 
på en reglerad marknad,  

2) vars värdepapper är föremål för handel 
på en börs, eller  

3) som har ansökt om att dess värdepapper 
ska tas upp till handel på en reglerad mark-
nad. 
 
 

2 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet 

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte till-
lämpas om emittenten är en stat, dess cen-
tralbank, en kommun, en samkommun eller 
Europeiska centralbanken eller ett sådant in-
ternationellt offentligt organ vilket som med-
lemmar har minst två EES-stater, utom i det 
fall att emittenten offentliggör information 
enligt 4 § någon annanstans inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Informationsskyldigheten enligt detta kapi-
tel gäller också slutna fondföretag vars ande-
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lar är föremål för handel på en reglerad 
marknad. Bestämmelser om informations-
skyldighet för placeringsfonder finns i lagen 
om placeringsfonder. 
 
 

3 § 

Förhållande till Europeiska unionens lag-
stiftning 

På emittenters fortlöpande informations-
skyldighet och om handeln med egna aktier 
ska, utöver denna lag och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, tillämpas kommis-
sionens återköpsförordning. 
 
 

4 § 

Skyldighet att offentliggöra information som 
väsentligt inverkar på värdet av ett värde-

papper 

Den som har emitterat värdepapper som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
ska utan obefogat dröjsmål offentliggöra alla 
sådana beslut samt omständigheter rörande 
emittenten och dess verksamhet som är äg-
nade att väsentligt påverka värdet av  det 
nämnda värdepapperet. 

En börs ska utan obefogat dröjsmål offent-
liggöra sådana i 1 mom. och 6 § avsedda be-
slut och omständigheter som har kommit till 
dennes kännedom och som emittenten inte 
har offentliggjort.  
 
 

5 § 

Uppskov med offentliggörande 

En emittent får av godtagbara skäl skjuta 
upp offentliggörandet av information, om 
den uteblivna informationen inte äventyrar 
investerarnas ställning och om emittenten 
kan säkerställa att informationen förblir kon-
fidentiell. Emittenten ska utan dröjsmål un-
derrätta Finansinspektionen och den mark-
nadsoperatör som driver en reglerad marknad 
om beslutet att skjuta upp offentliggörandet 
av informationen och om orsakerna till detta. 

6 § 

Skyldighet att offentliggöra information på 
grund av att informationen röjts 

Om en emittent eller någon som handlar för 
emittentens räkning eller på emittentens väg-
nar för någon annan röjer icke-offentliggjord 
information som är ägnad att väsentligt in-
verka på relevant för värdepapperens värde, 
ska informationen samtidigt offentliggöras. 
Om informationen har röjts oavsiktligt ska 
den offentliggöras utan obefogat dröjsmål. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf ska inte 
tillämpas om den som fått informationen är 
skyldig att hemlighålla den.  

 
7 § 

Språket för fortlöpande informationsskyldig-
het 

När en emittent har fortlöpande informa-
tionsskyldighet gäller i fråga om språket vad 
som i 10 kap. 4 § föreskrivs om språket för 
obligatorisk information.  

 
8 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter  

Finansinspektionen kan för genomförande 
av rättsakter som kommissionen utfärdat med 
stöd av marknadsmissbruksdirektivet medde-
la närmare föreskrifter om fortlöpande in-
formationsskyldighet. 

 
9 § 

Skyldigheten att på en multilateral handels-
plattform offentliggöra information som vä-
sentligt inverkar på värdet av ett värdepap-

per 

En emittent vars värdepapper på ansökan 
av emittenten har tagits upp till handel på en 
multilateral handelsplattform i Finland ska 
utan obefogat dröjsmål offentliggöra alla så-
dana omständigheter om sitt beslut samt om 
emittenten och dess verksamhet som är äg-
nade att väsentligt inverka på värdet avvär-
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depapperen. Emittenten eller marknadsplats-
operatören som ordnar den multilaterala han-
deln ska hålla den offentliggjorda informa-
tionen tillgänglig för investerarna. 

 
7 kap. 

Regelbunden informationsskyldighet 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde och hemstat 

I detta kapitel föreskrivs om emittenters 
skyldighet att informera investerare om bok-
slut och finansiella delårsrapporter. 

Vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas 
på sådana emittenter av värdepapper som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
vilkas hemstat med avseende på den regel-
bundna informationsskyldigheten enligt 
2 och 3 § är Finland. 

2 § 

Hemstat för sådana emittenters regelbundna 
informationsskyldighet som har emitterat ak-
tier, värdepapper som berättigar till aktier 

och därmed jämförbara värdepapper 

Finland är hemstat för sådana emittenters 
regelbundna informationsskyldighet som har 
emitterat aktier, värdepapper som berättigar 
till aktier och därmed jämförbara värdepap-
per som är föremål för handel på en reglerad 
marknad, om emittenten har sitt bolagsrätts-
liga säte i Finland. 

Finland är hemstat för sådana emittenters 
regelbundna informationsskyldighet som har 
[r] aktier, värdepapper som berättigar till ak-
tier och därmed jämförbara värdepapper som 
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad, också om emittenten har sitt bolagsrätts-
liga säte i ett tredjeland och aktierna för för-
sta gången har erbjudits eller ansökts bli upp-
tagna till handel på en reglerad marknad i 
Finland. Om någon annan än emittenten har 
beslutat om erbjudandet eller ansökan om 
upptagande till handel kan emittenten senare 
välja någon annan EES-stat till hemstat för 
den regelbundna informationsskyldigheten.  

3 § 

Hemstat för sådana emittenters regelbundna 
informationsskyldighet som har emitterat 

andra värdepapper 

Finland är hemstatför den regelbundna in-
formationsskyldigheten för en emittent av 
andra värdepapper än sådana som avses i 2 §, 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad och vars nominella värde eller bok-
föringsmässigt motvärde understiger 
1 000 euro, om emittenten har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland. Om en emittent av 
sådana värdepapper har sitt bolagsrättsliga 
säte i ett tredjeland bestäms hemstaten för 
den regelbundna informationsskyldigheten 
enligt 2 § 2 mom. 

En emittent av värdepapper som avses i 
1 mom. och vars nominella värde eller bok-
förda motvärde är minst 1 000 euro ska som 
hemstat för den regelbundna informations-
skyldigheten välja en EES-stat. Hemstat för 
den regelbundna informationsskyldigheten 
ska väljas för minst tre år åt gången. En emit-
tent kan som hemstat för den regelbundna in-
formationsskyldigheten välja en stat där 
emittentens värdepapper är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller den EES-
stat där emittenten har sitt bolagsrättsliga 
säte.  

En emittent ska offentliggöra uppgift om 
sitt val av hemstat för den regelbundna in-
formationsskyldigheten. 

 
4 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om in-
formationsskyldighet gäller inte finska sta-
ten, Finlands Bank, finländska kommuner 
och samkommuner, andra stater och deras 
centralbanker eller regionala eller lokala för-
valtningsenheter, Europeiska centralbanken 
och inte heller sådana internationella offent-
liga organ i vilka minst en EES-stat är med-
lem.  

Vad som i detta kapitel föreskrivs om in-
formationsskyldighet gäller också slutna 
fondföretag vars andelar är föremål för han-
del på en reglerad marknad. Bestämmelser 
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om informationsskyldighet för placerings-
fonder finns i lagen om placeringsfonder.  
 
 

Bokslut och verksamhetsberättelse 

5 § 

Offentliggörande av bokslut och verksam-
hetsberättelse 

En emittent ska offentliggöra sitt bokslut 
och sin verksamhetsberättelse utan obefogat 
dröjsmål senast tre veckor före den bolags-
stämman där bokslutet ska framläggas för 
fastställelse, likväl senast tre månader efter 
räkenskapsperiodens utgång. 

 
6 § 

Bokslutets och verksamhetsberättelsens in-
nehåll 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska 
ge en rättvisande bild av emittentens verk-
samhetsresultat och finansiella ställning.  

Dessutom ska emittenten i verksamhetsbe-
rättelsen lämna uppgifter om omständigheter 
som är ägnade att väsentligt inverka på of-
fentliga uppköpserbjudanden som avser bo-
lagets värdepapper.  

 
7 § 

Bolagsstyrningsrapport 

Emittenten ska foga en bolagsstyrningsrap-
port till verksamhetsberättelsen eller till en 
särskild berättelse. 

 
8 § 

Revisionsberättelse och dess offentliggöran-
de 

Utöver bokslut och verksamhetsberättelse 
ska emittenten offentliggöra en revisionsbe-
rättelse. 

Om en delårsrapport över räkenskapsperio-
dens första sex månader eller den förlängda 
räkenskapsperiodens första 12 månader en-
ligt revisorerna inte har upprättats i enlighet 

med bestämmelserna, ska detta anges i revi-
sionsberättelsen. 

Emittenten ska offentliggöra bokslutet och 
verksamhetsberättelsen samt revisionsberät-
telsen omedelbart, om revisorn  

1) ger ett annat uttalande än ett uttalande 
utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revi-
sionslagen (459/2007) eller ger sådana 
tilläggsuppgifter som avses i nämnda para-
graf utöver ett uttalandet , 

2) på basis  av revisionen gör ett påpekande 
enligt 15 § 4 mom. i revisionslagen, eller  

3) konstaterar att ingen bolagsstyrnings-
rapport har lämnats eller att rapporten inte 
stämmer överens med bokslutet. 

 
9 § 

Innehållet i och offentliggörande av bok-
slutskommunikéer 

Den som emitterar aktier, värdepapper som 
berättigar till aktier eller därmed jämförbara 
värdepapper ska utan obefogat dröjsmål, 
dock senast inom två månader efter räken-
skapsperiodens slut offentliggöra en bok-
slutskommuniké. Tidpunkten ska offentlig-
göras så snart den har fastställts. 

Vad som i 11—13 § föreskrivs om innehål-
let i en delårsrapport som ska offentliggöras 
för en räkenskapsperiods sex första månader 
gäller på motsvarande sätt bokslutskommu-
nikéer. En bokslutskommuniké ska dessutom 
innehålla styrelsens förslag till åtgärder i frå-
ga om vinst eller förlust och en redogörelse 
för utdelningsbara medel. 

 
Delårsrapport 

10 § 

Offentliggörande av delårsrapport 

Den som emitterar aktier, värdepapper som 
berättigar till aktier eller därmed jämförbara 
värdepapper ska upprätta en delårsrapport för 
räkenskapsperiodens tre, sex och nio första 
månader. 

Den som emitteraraktier som avses i 
1 mom. kan emellertid besluta att inte offent-
liggöra en delårsrapport för räkenskapsperio-
dens tre och nio första månader, om detta är 
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motiverat med beaktande av bolagets storlek, 
verksamhetsområde eller av någon annan 
motsvarande orsak. Emittenten ska då under 
räkenskapsperiodens första och andra sex-
månadersperiod offentliggöra ledningens 
delårsredogörelse enligt 14 §. 

Den som emitterar andra värdepapper än 
sådana som avses i 1 mom. ska offentliggöra 
en delårsrapport för räkenskapsperiodens sex 
första månader. Skyldigheten att offentliggö-
ra en delårsrapport gäller dock inte en emit-
tent som på en reglerad marknad har emitte-
rat endast andra värdepapper som är föremål 
för handel än sådana som avses i 1 mom. och 
som per enhet har ett nominellt värde av 
minst 100 000 euro eller motsvarande belopp 
i någon annan valuta på emissionsdagen. 

Delårsrapporten ska offentliggöras utan 
obefogat dröjsmål, dock senast två månader 
efter utgången av rapportperioden. Tidpunk-
ten ska offentliggöras så snart att den har 
fastställts. 

 
11 § 

Delårsrapportens innehåll och utformning   

Delårsrapporten ska ge en rättvisande bild 
av emittentens verksamhetsresultat och fi-
nansiella ställning. Delårsrapporten ska utar-
betas enligt samma redovisnings- och värde-
ringsprinciper som följs i bokslutet. Uppgif-
terna i delårsrapporten ska vara jämförbara 
med uppgifterna för motsvarande period un-
der föregående räkenskapsperiod. Om emit-
tenten ska upprätta ett koncernbokslut, ges 
delårsrapporten som information om koncer-
nen. 

Delårsrapportens redogörelsedel ska inne-
hålla en allmän beskrivning av emittentens 
verksamhetsresultat och finansiella ställning 
samt dessas utveckling under rapportperio-
den. Redogörelsedelen ska innefatta en be-
skrivning av betydande händelser och trans-
aktioner under rapportperioden, av deras in-
verkan på emittentens verksamhetsresultat 
och finansiella ställning samt en beskrivning 
av betydande risker och osäkerhetsmoment i 
emittentens affärsverksamhet under den när-
maste framtiden.  

Delårsrapportens tabelldel ska utarbetas i 
enlighet med de internationella redovisnings-

standarder för delårsrapporter som avses i 
bokföringslagen. Emittenten kan dock för rä-
kenskapsperiodens tre och nio första måna-
der utarbeta en kortfattad tabelldel. 

 
12 § 

Granskning av delårsrapporten och offent-
liggörande av revisorsutlåtande 

Om emittentens revisor har granskat delårs-
rapporten ska revisorn i sitt utlåtande uppge 
hur omfattande granskningen varit. Revi-
sorsutlåtandet ska då fogas till delårsrappor-
ten.  

Om emittentens revisor inte har granskat 
delårsrapporten ska emittenten uppge detta i 
delårsrapporten. 

 
13 § 

Delårsrapport för en förlängd räkenskapspe-
riod 

Om en emittents räkenskapsperiod har för-
längts ska emittenten dessutom för de 12 för-
sta månaderna av räkenskapsperioden offent-
liggöra en delårsrapport som motsvarar en 
sådan delårsrapport för räkenskapsperiodens 
första sex månader som avses i 11 §.  

Om räkenskapsperioden för den som emit-
teraraktier, till aktier berättigande värdepap-
per eller jämförbara värdepapper har för-
längts till över 15 månader och emittenten 
har offentliggjort en delårsrapport för räken-
skapsperiodens tre och nio första månader 
ska emittenten för räkenskapsperiodens 
15 första månader offentliggöra en delårs-
rapport som motsvarar den delårsrapport som 
enligt 10 § ska offentliggöras för räken-
skapsperiodens tre första månader. 
 

Ledningens delårsredogörelse 

14 § 

Innehållet i och offentliggörande av ledning-
ens delårsredogörelse 

Om emittenten inte offentliggör delårsrap-
porter för räkenskapsperiodens tre och nio 
första månader, ska emittenten innan räken-



 RP 32/2012 rd  
  

 

342 

skapsperioden inleds offentliggöra uppgift 
om denna och motiveringen till att delårsrap-
porter inte offentliggörs. 

Emittenten ska offentliggöra ledningens 
delårsredogörelse tidigast tio veckor efter att 
sexmånadersperioden i fråga inletts och se-
nast sex veckor innan den avslutas. Tidpunk-
ten för offentliggörandet av ledningens del-
årsredogörelse ska offentliggöras omedelbart 
efter att den har fastställts. 

Ledningens delårsredogörelse ska innehålla 
en allmän beskrivning av emittentens verk-
samhetsresultat och finansiella ställning samt 
av dessas utveckling under rapportperioden 
fram till tidpunkten för offentliggörandet. 
Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av 
betydande händelser och affärstransaktioner 
under rapportperioden samt av dessas inver-
kan på emittentens finansiella ställning. 

Om emittenten ska upprätta ett koncern-
bokslut ska ledningens delårsredogörelse ges 
som koncernens information. 

Den redogörelse som avses i denna para-
graf ska benämnas ledningens delårsredogö-
relse. 

 
15 § 

Delårsredogörelse för en förlängd räken-
skapsperiod  

Om räkenskapsperioden för den som emit-
terar aktier, värdepapper som berättigar till 
aktier eller jämförbara värdepapper har för-
längts till över 15 månader och emittenten 
har offentliggjort ledningens delårsredogö-
relse under räkenskapsperiodens första och 
andra sexmånadersperiod, ska emittenten of-
fentliggöra en delårsredogörelse för den tid 
som överstiger räkenskapsperiodens 12 må-
nader. 

 
Övriga bestämmelser 

16 § 

Språket för regelbunden informationsskyl-
dighet  

När en emittent har regelbunden informa-
tionsskyldighet gäller i fråga om språket vad 
som föreskrivs i 10 kap. 4 §. 

17 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet kan 
närmare bestämmelser utfärdas om 

1) informationsskyldigheten enligt detta 
kapitel i syfte att genomföra öppenhetsdirek-
tivet och de rättsakter som kommissionen ut-
färdat med stöd av öppenhetsdirektivet, 

2) informationsskyldigheten enligt detta 
kapitel om innehållet i och offentliggörande 
av delårsrapporter, ledningens delårsredogö-
relser, bokslut, verksamhetsberättelser och 
bokslutskommunikéer, 

3) genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/46/EG om ändring 
av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut 
i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sam-
manställd redovisning, 86/635/EEG om års-
bokslut och sammanställd redovisning för 
banker och andra finansiella institut och 
91/674/EEG om årsbokslut och samman-
ställd redovisning för försäkringsföretag, och 
som gäller den bolagsstyrningsrapport som 
värdepappersemittenten ska lämna och of-
fentliggörandet av den, samt bestämmelser 
som baserar sig på Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd re-
dovisning och om ändring av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upp-
hävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och 
som gäller lämnande av information om det 
organ som sköter de uppgifter som värde-
pappersemittentens revisionskommitté har,  

4) överensstämmelsen när det gäller re-
gleringen av tredjeländers regelbundna in-
formationsskyldighet, så att förordningen 
inte står i strid med öppenhetsdirektivet eller 
Europeiska unionens bestämmelser om års-
redovisning och koncernredovisning. 

 
18 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter och bevilja undantag 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om vilka uppgifter som ska framgå 
av verksamhetsberättelsen enligt den förord-
ning som utfärdats med stöd av 17 §. 
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Finansinspektionen kan bevilja undantag i 
fråga om offentliggörande av delårsrapporter, 
ledningens delårsredogörelser, bokslut, verk-
samhetsberättelser samt bokslutskommuni-
kéer, om undantaget inte äventyrar investe-
rarnas ställning och inte strider mot Europe-
iska unionens bestämmelser om bokslut, 
koncernbokslut och prospekt. Finansinspek-
tionen ska bevilja emittenter som har sitt säte 
i ett tredjeland undantag från skyldigheten att 
i enlighet med regleringen i sin hemstat of-
fentliggöra uppgifter i delårsrapporter, led-
ningens delårsredogörelser samt uppgifter i 
bokslut, verksamhetsberättelser och bok-
slutskommunikéer, om kraven enligt hemsta-
tens lagstiftning anses motsvarade krav som 
Finlands lagstiftning ställer. 

Finansinspektionen ska utan dröjsmål un-
derrätta en marknadsplatsoperatör som driver 
en reglerad marknad om en ansökan om un-
dantag och om beslutet på ansökan. 
 
 
 

8 kap. 

Annan informationsskyldighet 

1 § 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 2, 3 och 7 § i detta kapi-
tel ska tillämpas på emittenter som  

1) har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och 
vars värdepapper är föremål för handel på en 
reglerad marknad,  

2) vars värdepapper är föremål för handel 
på en börs, eller  

3) som har ansökt om att få sina värdepap-
per upptagna till handel på en reglerad mark-
nad.  

Bestämmelserna i 4—6 § i denna kapitel 
ska tillämpas på emittenter som avses i 
7 kap. 2 och 3 § och vars hemstat för den re-
gelbundna informationsskyldigheten är Fin-
land 

Bestämmelserna i 8 § i denna kapitel ska 
tillämpas på emittenter som har sitt bolags-
rättsliga säte i Finland och vars värdepapper 
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad.  

2 § 

Information om transaktioner med egna akti-
er 

En emittent ska meddela om transaktioner 
som emittenten genomfört med egna aktier 
till marknadsplatsoperatören av den reglerade 
marknad där dess aktier är föremål för handel 
om transaktioner som emittenten genomfört 
med egna aktier. Meddelanden ska lämnas 
innan följande handelsdag börjar. 

När det gäller transaktioner med egna akti-
er ska emittenten dessutom iaktta vad som i 
9 kap. föreskrivs om offentliggörande av be-
tydande ägar- och röstandelar. 
 
 

3 § 

Offentliggörande av information om transak-
tioner med egna aktier 

Börser ska offentliggöra information som 
de fått med stöd av 2 §. 
 
 

4 § 

Fullmaktsmall för bolagsstämman samt obli-
gationsinnehavarnas möte 

Den som emitterat aktier ska hålla en full-
maktsmall som är avsedd att användas vid 
bolagsstämman tillgänglig för aktieägarna, 
om en sådan mall har upprättats för emitten-
tens räkning eller på dennes vägnar. 

Om det i villkoren för ett obligationslån 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad föreskrivs om obligationsinneha-
varnas möte ska den som emitterat obliga-
tionslånet offentliggöra tidpunkten och plat-
sen för mötet, de ärenden som ska behandlas 
och andra uppgifter om obligationsinneha-
varnas centrala rättigheter samt möteskallel-
sen. 

Dessutom ska emittenten hålla en full-
maktsmall som är avsedd att användas vid 
sammanträdet tillgänglig för obligationsin-
nehavarna, om en sådan mall har upprättats 
för emittentens räkning eller på dennes väg-
nar. 
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Av kallelsen ska framgå hur den full-
maktsmall som avses i 1 och 2 mom. hålls 
tillgänglig. 
 
 

5 § 

Offentliggörande av kallelse till bolagsstäm-
man 

Den som emitterat aktier ska offentliggöra 
kallelse till bolagsstämma. 
 
 

6 § 

Offentliggörande av totalantal aktier samt 
röstetal 

En emittent ska offentliggöra aktiestockens 
röstetal och totalantalet aktier i slutet av varje 
kalendermånad under vilken det har skett 
förändringar i dessa avseenden, om röstetalet 
och totalantalet inte redan har offentliggjorts 
under kalendermånaden. 
 
 

7 § 

Information om ansökan om upptagande av 
värdepapper till handel på en reglerad 

marknad 

En emittent ska utan dröjsmål offentliggöra 
information om att emittenten har ansökt att 
om att dess värdepapper ska tas upp till han-
del på en reglerad marknad. Börsen ska utan 
obefogat dröjsmål offentliggöra att ansökan 
inkommit, om emittenten inte har offentlig-
gjort detta. 
 
 

8 § 

Emittenters rätt att få information om sina 
delägare 

Den som sköter förvaltarregistrering enligt 
lagen om värdeandelssystem och clearing-
verksamhet och den som är förvarare enligt 
lagen om värdepapperskonton är skyldig att 
ge emittenter information om sina delägare.  

9 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter  

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om meddelanden om emittenters 
transaktioner med egna aktier enligt 2 § och 
om offentliggörande av meddelanden enligt 
3 §. 
 
 

9 kap.  

Anmälan om betydande ägar- och röstan-
delar 

1 § 

Tillämpningsområde 

I detta kapitel föreskrivs om anmälan om 
och offentliggörande av betydande ägar- och 
röstandelar när det är fråga om emittenter 
vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad. 

Bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas på börsbolag som är målbolag och på de-
ras aktieägare samt på på personer som jäm-
ställs med aktieägare.  

Bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas också på övriga emittenter som har sitt 
bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och vars 
hemstat för den regelbundna informations-
skyldigheten är Finland enligt 7 kap 2 § 
2 mom.   
 
 

2 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte 
aktier som nationella centralbanker som hör 
till Europeiska centralbankssystemet förvär-
var eller avyttrar när de fullföljer sina uppgif-
ter som monetära myndigheter eller inom ett 
betalningssystem, ifall den rösträtt som följer 
med sådana aktier inte utnyttjas. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller också 
andelar som emitterats av ett slutet fondföre-
tag. 
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3 § 

Målbolag 

Med målbolag avses i detta kapitel börsbo-
lag och andra emittenter enligt 1 § 3 mom. 
vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad samt vilkas ägar- och övriga 
röstandelar ska anmälas och offentliggöras i 
enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. 

 
4 § 

Personer som jämställs med aktieägare 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om ak-
tieägare gäller också personer som jämställs 
med aktieägare. 

Med aktieägare jämställs personer som ut-
övar bestämmanderätt hos aktieägaren samt 
andra personer vars andel enligt 5 eller 6 § 
eller inkluderade andel i målbolaget enligt 
7 § förändras.  

 
5 § 

Skyldighet att anmälaägar- och röstandelar 

En aktieägare ska anmäla sin ägar- och rös-
tandel till målbolaget och Finansinspektionen 
(flaggningsanmälan) när andelen uppnår, 
överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjede-
lar av röstetalet eller totalantalet aktier i mål-
bolaget. 

Flaggningsanmälan ska göras också då en 
aktieägare är part i ett avtal eller annat arran-
gemang som då det genomförs leder till att 
den gräns som avses i 1 mom. uppnås eller 
överskrids eller till att andelen understiger 
flaggningsgränsen. 
 
 

6 § 

Skyldighet att anmäla röstandelar  

Till andelar som avses i 5 § hänförs också 
aktieägares rätt att förvärva, avyttra eller ut-
nyttja rösträtt som följer med aktier som 
andra personer äger i målbolaget, exempelvis 
i följande fall eller i kombinationer av dem:  

1) rösträtten tillhör en anmälningsskyldig 
person enligt avtal som denne ingått med en 
annan person och avtalet förpliktar parterna 
att utnyttja sin rösträtt i samförstånd och att 
sålunda varaktigt leda företaget gemensamt, 

2) rösträtten tillhör en anmälningsskyldig 
person enligt avtal som denne ingått med en 
annan person om temporär överföring av 
rösträtten mot vederlag, 

3) aktier som en anmälningsskyldig person 
innehar som säkerhet medför rösträtt som 
personen i fråga kan bestämma om, förutsatt 
att denne har meddelat sin avsikt att utnyttja 
rösträtten, 

4) en anmälningsskyldig person har livs-
lång rätt att utnyttja den rösträtt som följer 
med aktier, 

5) aktier som deponerats hos en anmäl-
ningsskyldig person medför rösträtt som 
denne kan utnyttja enligt prövning, om äga-
ren till dessa aktier inte har gett närmare an-
visningar om utnyttjandet av rösträtten, 

6) en tredje person har rösträtt i sitt eget 
namn och för en anmälningsskyldig persons 
räkning, 

7) en anmälningsskyldig person kan utnytt-
ja rösträtten som företrädare eller ombud, 
under förutsättning att denne kan utnyttja 
rösträtten enligt prövning och om ägaren till 
aktierna inte har gett närmare anvisningar om 
utnyttjandet av rösträtten. 

 
7 § 

Beräkning av ägar- och röstandelar  

Till en aktieägares anmälningspliktiga an-
del räknas utöver andelar som avses i 5 och 
6 § dessutom  

1) ägar- och röstandelar i företag och stif-
telser där aktieägaren har bestämmande in-
flytande,  

2) ägar- och röstandelar i pensionsstiftelser 
och pensionskassor för aktieägaren och före-
tag där denne har ett bestämmande inflytan-
de. 

 
8 § 

Undantag från anmälningsskyldigheten 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte 
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1) aktier som förvärvas endast för clearing-
verksamhet för högst fyra handelsdagar och 
inte heller den som förvarar aktier och som i 
denna egenskap innehar aktier och kan utöva 
den rösträtt som anknyter till de förvaltade 
aktierna endast enligt särskilda anvisningar, 

2) sådana förvärv eller avyttringar av ägar- 
och röstandelar som en tillhandahållare av 
investeringstjänster gör i egenskap av mark-
nadsgarant och som leder till att 5 procents 
gränsen uppnås eller överskrids eller till att 
delen underskrider denna gräns om inte 
marknadsgaranten ingriper i ledningen av 
mittenten och inte heller förmår emittenten 
att köpa aktierna i fråga eller påverkar deras 
pris. Dessutom är förutsättningen att mark-
nadsgaranten gör anmälan till Finansinspek-
tionen om att den åberopar undantaget enligt 
närmare bestämmelser i finansministeriets 
förordning, 

3) ägar- och röstandelar i en handelsport-
följ som innehas av ett kreditinstitut eller en 
tillhandahållare av investeringstjänster, om 

a) andelen i handelsportföljen inte översti-
ger 5 procent av röstetalet eller totala antalet 
aktietal i målbolaget, och om 

b) kreditinstitutet eller tillhandahållaren av 
investeringstjänster säkerställer att rösträtt 
som följer med aktier i handelsportföljen inte 
utövas eller att ledningen av emittenten inte 
annars påverkas genom aktierna. 

 
9 § 

Flaggningsanmälan 

Flaggningsanmälan ska göras utan obefo-
gat dröjsmål, dock senast följande handels-
dag efter att aktieägaren fick kännedom om 
eller borde ha haft kännedom om förvärvet 
eller avyttringen, om sin möjlighet att utövar 
rösträtten eller om den rättshandling som lett 
till att aktieägarens ägar- och röstandel för-
ändrats eller kommer att förändras i det fall 
att rättshandlingen genomförs så som före-
skrivs i 5 §. Aktieägaren ska anses ha fått 
kännedom om rättshandlingen senast två da-
gar efter att den genomförts. 

En aktieägare behöver inte göra flagg-
ningsanmälan om denna görs av en person 
som har bestämmande inflytande över aktie-
ägaren. 

Flaggningsanmälan ska göras på basis av 
de uppgifter som målbolaget i enlighet med 
8 kap. 6 § har offentliggjort om målbolagets 
sammanlagda röstetal och antal aktier.  
 
 

10 § 

Målbolags anmälningsskyldighet  

När ett målbolag får en flaggningsanmälan 
ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra 
den information som ingår i flaggningsanmä-
lan. 

Målbolaget är inte skyldigt att offentliggö-
ra informationen om aktieägaren inte är an-
mälningsskyldig enligt 8 §.  

Målbolaget ska utan obefogat dröjsmål en-
ligt 5 och 6 § offentliggöra flaggningsanmä-
lans information om förändringar i målbola-
gets egna ägar- eller röstandelar. 
 
 

11 § 

Språket i flaggningsanmälningar och offent-
liggörande 

Skriftliga flaggningsanmälningar ska göras 
skriftligen på finska eller svenska eller på ett 
språk som allmänt används på den interna-
tionella finansmarknaden. 

När ett målbolag offentliggör en flagg-
ningsanmälan ska det tillämpas 8 kap. 4 § i 
fråga om språket. 

 
12 §  

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet kan 
närmare bestämmelser utfärdas om  

1) anmälningsskyldigheten enligt detta ka-
pitel i syfte att genomföra öppenhetsdirekti-
vet samt de rättsakter som kommissionen ut-
färdat med stöd av direktivet, 

2) offentliggörande av en flaggningsanmä-
lan som gjorts av ett målbolag med bolags-
rättsligt säte i ett tredjeland i enlighet med 
tredjelandets bestämmelser om flaggnings-
skyldighet, så att förordningen inte står i strid 
med öppenhetsdirektivet,   
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3) vilka typer av finansiella instrument och 
andra rättshandlingar som kräver flaggnings-
anmälan vid tillämpning av 5 och 6 §,  

4) sammanräkning av ägar- och röstandelar 
med moderbolagets innehav i fråga om pla-
ceringsfonder, fondbolag som fått tillstånd i 
ett annat EES-land eller i ett tredje land, eller 
om en placeringsfond som förvaltas av den, 
samt övriga fondföretag som avses i lagen 
om placeringsfonder och förvaltas av en till-
handahållare av investeringstjänster i egen-
skap av kapitalförvaltare. 

 
13 § 

Finansinspektionens rätt att bevilja undantag 

Finansinspektionen kan bevilja målbolaget 
undantag från skyldigheten att enligt 10 § of-
fentliggöra information om offentliggörandet 
skulle strida mot allmänt intresse eller inne-
bära väsentliga olägenheter för målbolaget. 
Ansökan om undantag ska göras omedelbart 
efter att skyldigheten uppkommit. Finansin-
spektionen ska bevilja ett målbolag som har 
sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland till-
stånd att offentliggöra den information som 
ingår i en flaggningsanmälan enligt bestäm-
melserna i tredjelandet, om lagstiftningen i 
tredjelandet bedöms motsvara Finlands lag-
stiftning.  

Finansinspektionen ska utan dröjsmål un-
derrätta den marknadsoperatör som driver en 
reglerad marknad om en ansökan och om be-
slutet med anledning av ansökan.  
 
 
 

10 kap. 

Offentliggörande och tillgänglighållande 
av obligatorisk information 

1 § 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas på sådana emittenter av värdepapper som 
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad, vars hemstat för regelbunden informa-
tionsskyldighet enligt 7 kap. är Finland. Om 

värdepapper är föremål för handel på en re-
glerad marknad endast i en annan EES-stat 
än Finland ska vid offentliggörande av obli-
gatorisk information enligt 3 § 1 mom. iakt-
tas bestämmelserna i den mottagande EES-
staten om offentliggörande av obligatorisk 
information. 

Om emittenten har värdepapper som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad en-
dast i Finland, tillämpas bestämmelserna i 
3 § 1 mom. i detta kapitel dessutom på emit-
tenter vars hemstat för obligatorisk informa-
tionsskyldighet enligt 7 kap. är någon annan 
stat än Finland. 
 
 

2 § 

Obligatorisk information 

Med obligatorisk information avses i denna 
lag information som en emittent ska offent-
liggöra enligt 6—9 och 11 kap.  
 
 

3 § 

Distribution av obligatorisk information och 
översändande av information till den centra-

la lagringsenheten 

En emittent ska offentliggöra obligatorisk 
information så att en snabb och opartisk till-
gång till informationen kan tryggas. Emitten-
ten ska informera centrala medier samt hålla 
informationen tillgänglig på sina webbsidor.  

Dessutom ska emittenten lämna den obli-
gatoriska informationen till den centrala lag-
ringsenhet som finansministeriet utsett, till 
Finansinspektionen samt till den marknade-
soperatör som driver en reglerad marknad. 
 
 

4 § 

Språket i den obligatoriska informationen  

Obligatorisk information ska offentliggöras 
på finska eller svenska. Med Finansinspek-
tionens tillstånd kan en emittent dock offent-
liggöra information på något annat språk än 
finska eller svenska.  
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Om värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad i Finland har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad också 
i någon annan EES-stat, ska den obligatoris-
ka informationen offentliggöras också på ett 
språk som godkänts av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller på ett språk 
som allmänt används på den internationella 
finansmarknaden. 

Om värdepapper har tagits upp till handel 
på en reglerad marknad i en eller flera EES-
stater men inte i Finland, ska den obligatoris-
ka informationen offentliggöras på ett språk 
som godkänts av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller på ett språk 
som allmänt används på den internationella 
finansmarknaden. 

En emittent av vars värdepapper endast så-
dana icke-aktierelaterade värdepapper är fö-
remål för handel på en reglerad marknad vil-
ka på emissionsdagen per enhet har ett nomi-
nellt värde av minst 100 000 euro eller mot-
svarande belopp i någon annan valuta, kan 
offentliggöra den obligatoriska informatio-
nen på finska eller svenska eller på ett språk 
som godkänts av den mottagande EES-
statens behöriga myndighet eller på ett språk 
som allmänt används på den internationella 
finansmarknaden.  
 
 

5 § 

Tillgänglighållande av obligatorisk informa-
tion på webbsidor 

En emittent ska hålla obligatorisk informa-
tion som avses i 7 kap. samt information om 
emittentens val av hemstat i 3 kap. 6 § 
3 mom. tillgänglig för allmänheten på sina 
webbsidor i minst fem år.  
 
 
 

6 § 

Tillgänglighållande av obligatorisk informa-
tion i den centrala lagringsenheten 

Obligatorisk information som lämnats till 
den centrala lagringsenheten ska hållas till-
gänglig för allmänheten i minst fem år.  

7 § 

Finansinspektionens meddelanden och åt-
gärder med anledning av överträdelser inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Finansinspektionen ska underrätta den be-
höriga myndigheten och Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten om Fi-
nansinspektionen i egenskap av den motta-
gande EES-statens behöriga myndighet kon-
staterar att en emittent, ägare eller innehavare 
av aktier eller andra finansiella instrument el-
ler den som är skyldig att i enlighet med 
9 kap. göra anmälan om sin ägar- eller rös-
tandel bryter mot 6—10 kap. eller mot be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av dem eller mot Europeiska unio-
nens rättsakter som gäller 6—10 kap. 

Om det visar sig att de åtgärder som hem-
statens behöriga myndighet har vidtagit är 
otillräckliga och att det fortsättningsvis sker 
sådana överträdelser som avses i 1 mom., ska 
Finansinspektionen efter att ha underrättat 
myndigheten och Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten vidta åtgärder för 
att skydda investerarna. Finansinspektionen 
ska utan dröjsmål underrätta Europeiska 
kommissionen och Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten om åtgärderna.  
 

8 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet kan 
utfärdas närmare föreskrifter om den centrala 
lagringsenhet som avses i 3 § 2 mom. i detta 
kapitel och om tillgänglighållande av infor-
mation enligt 6 §, i syfte att genomföra öp-
penhetsdirektivet samt rättsakter som kom-
missionen utfärdat med stöd av öppenhetsdi-
rektivet. 
 
 

9 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om offentliggörande och tillgäng-



 RP 32/2012 rd  
  

 

349

lighållande av obligatorisk information enligt 
detta kapitel. 
 
 

DEL IV 

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDAN-
DEN OCH SKYLDIGHET ATT LÄMNA 

ERBJUDANDEN 

11 kap.  

Offentliga uppköpserbjudanden och skyl-
dighet att lämna erbjudanden 

Tillämpningsområde 

1 § 

Allmänt tillämpningsområde 

Detta kapitel ska, med undantag för 27 §, 
tillämpas när någon frivilligt (frivilligt upp-
köpserbjudande) eller förpliktad enligt 19 § 
(obligatoriskt uppköpserbjudande) offentligt 
erbjuder sig att köpa aktier som är föremål 
för handel på en reglerad marknad i Finland. 

Detta kapitel ska, med undantag för 27 §, 
tillämpas också på erbjudanden som avser 
andra värdepapper som berättigar till aktier, 
om  

1) aktierna är föremål för handel på en re-
glerad marknad i Finland och emittenten av 
värdepapper som berättigar till sådana aktier 
är densamma som aktieemittenten, eller om 

2) de värdepapper som berättigar till aktier 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
i Finland och emittenten är densamma som 
aktieemittenten. 

Om inte något annat följer av 1 eller 
2 mom. ska 27 § tillämpas när någon offent-
ligt erbjuder sig att köpa aktier som på ansö-
kan av emittenten är föremål för handel på en 
multilateral handelsplattform i Finland. 

 
2 § 

Tillämpning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 

Vad som föreskrivs i 5 och 6 §, 10 § 
2 mom., 11 § 3 mom., 13, 14, 19—22, 

26 och 28 § ska tillämpas på det bolag (mål-
bolag) som emitterat värdepapperen som er-
bjudandet avser och på bolagets aktieägare 
också då målbolaget har sitt bolagsrättsliga 
säte i Finland och de aktier eller värdepapper 
som berättigar till aktier som målbolaget 
emitterat är föremål för handel på en reglerad 
marknad i någon annan EES-stat än Finland. 

 
3 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet 

Vad som föreskrivs i detta kapitel ska, med 
undantag för 11 § 1 nom. och 30 § 2 mom., 
inte tillämpas på offentliga uppköpserbju-
danden då målbolaget har sitt bolagsrättsliga 
säte i någon annan EES-stat än Finland, om 
den enligt direktivet om uppköpserbjudanden 
behöriga staten inte är Finland. 

Om målbolaget har sitt bolagsrättsliga säte 
i någon annan EES-stat än Finland ska på 
målbolagets yttrande om uppköpserbjudandet 
enligt 13 § och på den röstandel som ger 
upphov till skyldighet att lämna ett erbjudan-
de enligt 19—22 § samt på undantag från 
skyldigheten tillämpas de bestämmelser och 
föreskrifter som gäller i den andra staten.  

 
4 § 

Förvärv av egna aktier genom ett offentligt 
uppköpserbjudande 

Bestämmelserna i detta kapitels 7—12 §, 
15 § 1 och 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 18 § 
och 26 § ska tillämpas också då ett målbolag 
förvärvar egna aktier genom ett offentligt 
uppköpserbjudande.  

 
Definitioner 

5 § 

Personer som agerar i samråd 

Med personer som agerar i samråd avses i 
detta kapitel fysiska som juridiska personer 
som enligt avtal eller annars agerar tillsam-
mans med en aktieägare, med en person som 
ger uppköpserbjudanden eller med ett målbo-
lag i syfte att utöva eller förvärva ett bety-
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dande inflytande i målbolaget eller förhindra 
att ett offentligt uppköpserbjudande genom-
förs. 

Personer som enligt 1 mom. agerar i sam-
råd är åtminstone   

1) en aktieägare samt företag och stiftelser i 
vilka aktieägaren har ett bestämmande infly-
tande samt dessas pensionsstiftelser och pen-
sionskassor, 

2) ett målbolag och juridiska personer som 
hör till samma koncern som målbolaget samt 
dessas pensionsstiftelser och pensionskassor, 

3) en aktieägare och personer som står i ett 
sådant förhållande till denne som avses i 
12 kap. 4 § 1—4 punkten. 

Finansinspektionen kan på ansökan av sär-
skilda skäl besluta att personer som avses i 
2 mom. 3 punkten inte ska betraktas som 
personer som agerar i samråd.  

 
6 § 

Personer som jämställs med aktieägare 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om ak-
tieägare ska tillämpas också på personer som 
inte äger aktier men vilkas röstandel beräk-
nad enligt 20 § 1 mom. överskrider den gräns 
för skyldigheten att lämna erbjudande som 
nämns i 19 §. 

 
Allmänna principer  

7 § 

Opartiskhet 

Den som lämnat ett offentligt uppköpser-
bjudande (budgivaren) får inte särbehandla 
innehavarna av ett målbolags värdepapper 
som avses i 1 § (opartiskt bemötande). 

 
8 § 

Skyldighet att främja genomförande av upp-
köpserbjudanden  

Den som lämnat ett offentligt uppköpser-
bjudande får inte vidta åtgärder som förhind-
rar eller väsentligt försvårar genomförandet 
av det offentliga uppköpserbjudandet och de 
villkor som uppställs för det.  

Budgivaren eller en person som agerar i 
samråd med denne får inte efter att uppköps-
erbjudandet offentliggjorts och innan resulta-
tet av uppköpserbjudandet offentliggjorts 
utan särskild orsak avyttra aktier som målbo-
laget emitterat eller sådana av målbolaget 
emitterade värdepapper som berättigar till 
aktier. Om värdepapper avyttras ska budgiva-
ren i god tid och minst fem bankdagar innan 
värdepapperen avyttras offentliggöra infor-
mation om den planerade avyttringen. 

 
Erbjudandeprocess 

9 § 

Offentliggörande av och information om 
uppköpserbjudanden 

Beslutet om ett offentligt uppköpserbju-
dande ska offentliggöras omedelbart och till-
kännages till målbolaget.  

Efter offentliggörandet ska beslutet utan 
dröjsmål tillkännages till en företrädare för 
de anställda i målbolaget och det företag som 
lämnat erbjudandet eller, om det inte finns 
någon sådan företrädare, till de anställda.  

Vid offentliggörande. ska nämnas vilket 
antal värdepapper erbjudandet avser, giltig-
hetstiden och det vederlag som erbjuds samt 
övriga väsentliga villkor för genomförande 
av erbjudandet. Av offentliggörandet ska 
även framgå förfarandet i det fall att de anta-
gande svaren omfattar flera värdepapper än 
erbjudandet avser. Av offentliggörandet ska 
också framgå om budgivaren har förbundit 
sig att iaktta rekommendationen i 28 § 
1 mom. och, i annat fall, en motivering till 
varför inte.  

Före offentliggörande ska budgivaren sä-
kerställa att kontant vederlag, om sådant er-
bjuds, till fullo kan betalas och vidta alla rim-
liga åtgärder för att säkerställa betalning av 
andra typer av vederlag.  

Finansinspektionen kan på ansökan av 
målbolagets styrelse, för en person som tagit 
kontakt med målbolaget eller med dess aktie-
ägare i syfte att lämna ett uppköpserbjudande 
eller offentligt meddelat sin avsikt att lämna 
ett uppköpserbjudande, sätta ut en tidsfrist 
inom vilken personen antingen ska offentlig-
göra uppköpserbjudandet eller meddela att 
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den inte kommer att lämna något uppköpser-
bjudande. En tidsfrist kan sättas ut om det 
planerade uppköpserbjudandet är ägnat att 
störa målbolagets eller en annan av erbju-
dandet påverkad värdepappersmarknads 
normala funktion eller att under en orimligt 
lång tid försvåra målbolagets affärsverksam-
het. Om uppköpserbjudandet inte offentlig-
görs inom tidsfristen eller om personen i frå-
ga offentligt meddelar att den inte kommer 
att lämna något offentligt uppköpserbjudan-
de, får personen eller en person som handlar i 
samråd med denne inte lämna något offent-
ligt uppköpserbjudande inom tidsfristen eller 
inom sex månader efter tidsfristen eller det 
offentliga meddelandet. Begränsningen av 
rätten att lämna ett offentligt uppköpserbju-
dande upphör om någon annan än den person 
som tidsfristen avser eller en person som 
handlar i samråd med denne lämnar ett of-
fentligt uppköpserbjudande på målbolagets 
värdepapper.  

 
10 § 

Förfarandet då information offentliggörs 

Vid offentliggörande av information som 
avses i detta kapitel ska, med undantag för 
offentliggörande av handlingar som gäller ett 
uppköpserbjudande, iakttas vad som i 10 kap. 
föreskrivs om förfaranden, meddelanden och 
tillgänglighållande. Budgivaren och den som 
är skyldig att lämna ett offentligt uppköpser-
bjudande ska dessutom ge målbolaget den in-
formation som ska offentliggöras. Målbola-
get ska ge budgivaren den information som 
ska offentliggöras.  

Efter att information har offentliggjorts en-
ligt detta kapitel ska den utan dröjsmål ges 
till en företrädare för de anställda i målbola-
get och i det företag som lämnat erbjudandet 
eller, om det inte finns en sådan företrädare, 
till de anställda.  

 
11 § 

Erbjudandehandling  

Innan ett uppköpserbjudande träder i kraft 
ska budgivaren offentliggöra och under den 
tid erbjudandet är i kraft ge allmänheten till-

gång till en erbjudandehandling med sådan 
väsentlig och tillräcklig information som 
krävs för att erbjudandets förmånlighet ska 
kunna bedömas, samt överlämna erbjudan-
dehandlingen till målbolaget och till den re-
glerade marknadens operatör. 

En erbjudandehandling får offentliggöras 
när Finansinspektionen har godkänt den. Fi-
nansinspektionen ska inom fem bankdagar 
efter att handlingen har överlämnats till den 
för godkännande besluta om den får offent-
liggöras. Erbjudandehandlingen får överläm-
nas till Finansinspektionen för godkännande 
när beslutet om uppköpserbjudandet har of-
fentliggjorts i enlighet med 9 §. Erbjudande-
handlingen ska godkännas om den uppfyller 
de villkor som anges i 1 mom. 

Efter att erbjudandehandlingen har offent-
liggjorts ska målbolaget ge den till en före-
trädare för de anställda eller, om det inte 
finns en sådan, till de anställda.  

Om en erbjudandehandling är behäftad 
med fel eller brister eller innehåller relevant 
ny information som uppdagas innan erbju-
dandets giltighetstid löper ut och som kan ha 
väsentlig betydelse för investerarna, ska all-
mänheten utan dröjsmål informeras om saken 
genom att en rättelse eller komplettering of-
fentliggörs på samma sätt som erbjudande-
handlingen. Finansinspektionen kan i sam-
band med godkännandet av en komplettering 
av erbjudandehandlingen förutsätta att erbju-
dandetiden förlängs med högst tio bankdagar, 
för att innehavarna av de värdepapper som 
erbjudandet avser ska kunna ompröva det.  

Finansinspektionen ska som erbjudande-
handling erkänna ett sådant prospekt för de 
erbjudna värdepapperen som har godkänts av 
en EES-stats behöriga myndighet och som 
uppfyller de krav som ställs på erbjudande-
handlingar. 

 
12 § 

Giltigheten av ett erbjudande 

Ett uppköpserbjudande ska vara i kraft 
minst tre och högst tio veckor. Rättshand-
lingar varmed ägande- och rösträtten för vär-
depapper som erbjudits till försäljning i en-
lighet med villkoren för ett uppköpserbju-
dande överförs till budgivaren (genomföran-
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de av ett uppköpserbjudande) får inte göras 
förrän erbjudandet varit i kraft minst tre 
veckor. 

Ett uppköpserbjudande kan av särskilda 
skäl vara i kraft en längre tid än tio veckor, 
förutsatt att målbolagets verksamhet inte för-
svåras under en oskäligt lång tid. Information 
om att uppköpserbjudandets giltighetstid lö-
per ut ska offentliggöras minst två veckor in-
nan detta sker.  

Finansinspektionen kan på ansökan av 
målbolaget och vid behov utan att höra bud-
givaren bestämma att erbjudandets giltighets-
tid och en sådan begränsning av genomfö-
randet av ett uppköpserbjudande som avses i 
1 mom. ska förlängas, för att målbolaget ska 
ha möjlighet att sammankalla bolagsstämma 
för att överväga erbjudandet. Budgivaren har 
till följd av en sådan förlängning rätt att åter-
ta det inom fem bankdagar efter att ha fått 
kännedom om Finansinspektionens beslut. 

 
13 § 

Målbolagets yttrande om ett uppköpserbju-
dande 

Målbolagets styrelse ska offentliggöra sitt 
yttrande om erbjudandet. Yttrandet ska of-
fentliggöras så snart som möjligt efter att er-
bjudandehandlingen eller ett utkast till denna 
har överlämnats till målbolaget, dock senast 
fem bankdagar innan erbjudandets giltighets-
tid tidigast kan löpa ut. Yttrandet ska fogas 
till erbjudandehandlingen. 

Det yttrande som avses i 1 mom. ska inne-
hålla en motiverad bedömning av 

1) erbjudandet med tanke på målbolaget 
samt innehavarna av de värdepapper som er-
bjudandet avser,  

2) de strategiska planer som budgivaren 
lagt fram i erbjudandehandlingen och de ef-
fekter som dessa kan förväntas få på målbo-
lagets verksamhet och sysselsättningen i 
målbolaget. 

Av det yttrande som avses i 1 mom. ska 
också framgå om målbolaget har förbundit 
sig att följa rekommendationerna i 28 § om 
förfaranden vid offentliga uppköpserbjudan-
den och, i annat fall, en motivering till varför 
inte. 

Målbolaget ska i samband med offentliggö-
randet tillkännage det yttrande som avses i 1 
mom. även till företrädarna för målbolagets 
anställda eller, om det inte finns sådana före-
trädare, till de anställda.  

Om målbolaget före offentliggörandet av 
det yttrande som avses i 1 mom. får ett sepa-
rat yttrande från företrädarna för de anställda 
om erbjudandets effekter på sysselsättningen, 
ska detta yttrande fogas till styrelsens yttran-
de. 

 
14 § 

Ärenden som ska avgöras av målbolagets bo-
lagsstämma 

Målbolagets bolagsstämma ska fatta beslut 
om riktade emissioner samt om andra åtgär-
der och arrangemang som förhindrar eller 
kan förhindra eller som avsevärt försvårar 
genomförandet av ett offentliggjort uppköps-
erbjudande eller av väsentliga villkor som 
har kommit till styrelsens kännedom. Bolags-
stämman behöver inte sammankallas om det 
finns en särskild anledning och inte strider 
mot de allmänna principerna i 1 kap. i aktie-
bolagslagen och artikel 3 i direktivet om 
uppköpserbjudanden att inte sammankalla 
den. Om bolagsstämman inte sammankallas 
ska målbolagets styrelse motivera detta och 
uttryckligen offentliggöra orsaken. 

 
15 § 

Villkor för uppköpserbjudande 

Budgivaren kan ställa villkor för genomfö-
rande av det. Ett obligatoriskt uppköpserbju-
dande kan vara villkorligt endast med avse-
ende på nödvändiga myndighetsbeslut. Bud-
givaren ska utan obefogat dröjsmål offentlig-
göra att erbjudandevillkoren är uppfyllda el-
ler att budgivaren avstår från att kräva att 
villkoren ska uppfyllas.  

Om budgivaren har ändrat erbjudandevill-
koren ska på de ändrade villkoren tillämpas 
vad som i 9 § föreskrivs om offentliggörande 
av och information om uppköpserbjudanden 
samt vad som i 11 § 4 mom. föreskrivs om 
komplettering av erbjudandehandlingar. 
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Målbolagets styrelse ska komplettera sitt 
yttrande enligt 13 § om uppköpserbjudandet 
så snart som möjligt efter att de ändrade vill-
koren har överlämnats till styrelsen, dock se-
nast fem bankdagar innan det ändrade erbju-
dandets giltighetstid tidigast kan löpa ut. 
 

16 § 

Bindande godkännande av uppköpserbju-
dande 

Om den som lämnat ett villkorligt upp-
köpserbjudande har förbehållit sig rätt att av-
stå från eller ändra något av villkoren för ge-
nomförande av uppköpserbjudandet kan de 
innehavare av målbolagets värdepapper som 
godkänt uppköpserbjudandet återta sitt god-
kännande så länge uppköpserbjudandet är i 
kraft, till dess att budgivaren har offentlig-
gjort att alla erbjudandevillkor är uppfyllda 
eller att den avstått från att kräva att villkoren 
uppfylls. 

I andra situationer än sådana som avses i 
1 mom. kan de innehavare av målbolagets 
värdepapper som godkänt uppköpserbjudan-
det återta sitt godkännande så länge upp-
köpserbjudandet är i kraft, om det har varit i 
kraft över tio veckor och om transaktioner 
inte ännu har gjorts i syfte att genomföra det. 

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
kan de innehavare av värdepapper i målbola-
get som godkänt uppköpserbjudandet återta 
sitt godkännande så länge uppköpserbjudan-
det är i kraft, om ett konkurrerande uppköps-
erbjudande har offentliggjorts och om trans-
aktioner inte ännu har gjorts i syfte att 
genomföra det. 
 

17 § 

Konkurrerande erbjudande 

Om det under erbjudandetiden offentlig-
görs ett annat uppköpserbjudande (konkurre-
rande erbjudande) på värdepapper som är fö-
remål för ett offentligt uppköpserbjudande, 
får den första budgivaren förlänga sitt erbju-
dande i enlighet med det konkurrerande er-
bjudandet, trots den längsta tid som anges i 
12 § 1 mom. Samtidigt kan den första budgi-
varen också ändra erbjudandevillkoren i en-

lighet med 15 §. Beslut om förlängning av 
erbjudandetiden och ändring av villkor ska 
offentliggöras. I fråga om offentliggörande 
av beslut tillämpas vad som i 11 § 4 mom. 
föreskrivs om komplettering av erbjudande-
handlingar. Målbolagets styrelse ska 
komplettera sitt yttrande enligt 13 § så snart 
som möjligt efter att det konkurrerande er-
bjudandet har offentliggjorts, dock senast 
fem bankdagar innan det första erbjudandets 
giltighetstid tidigast kan löpa ut. 

Om ett konkurrerande erbjudande har läm-
nats får den som lämnat det första frivilliga 
uppköpserbjudandet under erbjudandetiden, 
innan det konkurrerande erbjudandets giltig-
hetstid löper ut, besluta att det första erbju-
dandet förfaller. Beslutet om att erbjudandet 
förfaller ska offentliggöras. 

Finansinspektionen kan på målbolagets an-
sökan, för erbjudare av konkurrerande upp-
köpserbjudanden, sätta ut en tidsfrist efter 
vilken erbjudandevillkoren inte längre får 
ändras. En tidsfrist får sättas ut tidigast tio 
veckor efter att det första uppköpserbjudan-
det offentliggjorts, om konkurrerande upp-
köpserbjudanden är ägnade att försvåra mål-
bolagets verksamhet under en oskäligt lång 
tid.  
 

18 § 

Resultatet av uppköpserbjudande 

När erbjudandetiden har löpt ut ska budgi-
varen utan dröjsmål offentliggöra den ägar- 
och röstandel som budgivaren kan få i mål-
bolaget genom att förvärva de värdepapper 
som erbjudits och med beaktande av de vär-
depapper som budgivaren annars har förvär-
vat och sedan tidigare äger. Om uppköpser-
bjudandet har varit villkorligt ska det samti-
digt meddelas om budgivaren genomför upp-
köpserbjudandet. 
 

Skyldighet att lämna erbjudande 

19 § 

Obligatoriskt uppköpserbjudande 

En aktieägare vars röstandel ökar till över 
30 procent eller till över 50 procent av det 
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röstetal som målbolagets aktier medför 
(gräns för skyldigheten att lämna erbjudan-
de) efter att målbolagets aktier har tagits upp 
till handel på en reglerad marknad (den som 
är skyldig att lämna erbjudande) ska lämna 
ett offentligt uppköpserbjudande på alla 
andra aktier som målbolaget har emitterat 
samt på de värdepapper som målbolaget har 
emitterat och som berättigar till aktier.   

 
20 § 

Beräkning av röstandel 

Till en aktieägares röstandel hänförs  
1) aktier som aktieägaren äger, 
2) aktier som ägs av personer som agerar i 

samråd med aktieägaren, 
3) aktier som aktieägaren eller en person 

som agerar i samråd med aktieägaren äger 
tillsammans med någon annan,  

4) aktier vilkas rösträtt aktieägaren enligt 
avtal eller något annat arrangemang har rätt 
att utnyttja eller styra. 

Vid beräkning av en aktieägares röstandel 
beaktas inte röstbegränsning som baserar sig 
på lag eller bolagsordningen eller på något 
annat avtal. I målbolagets sammanlagda rös-
tetal beaktas inte röster som hänför sig till 
aktier som innehas av målbolaget eller av ett 
företag eller en stiftelse där bolaget har be-
stämmande inflytande. 

Frågan om de i 1 mom. avsedda personer-
nas skyldighet att lämna erbjudanden ska i 
oklara fall avgöras av Finansinspektionen. 

 
21 § 

Undantag från skyldigheten att lämna obli-
gatoriskt uppköpserbjudande 

Om de värdepapper som har lett till 
överskridning av gränsen för skyldigheten att 
lämna erbjudande har förvärvats genom ett 
offentligt uppköpserbjudande på alla aktier 
som målbolaget emitterat och på värdepapper 
som målbolaget har emitterat och som berät-
tigar till dess aktier, uppkommer dock inte 
någon skyldighet att lämna ett obligatoriskt 
uppköpserbjudande. Om de värdepapper som 
har lett till överskridning av gränsen för 
skyldigheten att lämna erbjudande annars har 

förvärvats genom ett offentligt uppköpser-
bjudande, uppkommer inte någon skyldighet 
att lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudan-
de innan den rösträtt som de förvärvade vär-
depapperen medför har övergått till budgiva-
ren. 

Om en aktieägare i målbolaget har en rös-
tandel som överskrider gränsen för skyldig-
heten att lämna erbjudande blir inte en annan 
aktieägare skyldig att lämna ett obligatoriskt 
uppköpserbjudande förrän dennes röstandel 
överskrider den först nämnde aktieägarens 
röstandel. 

Om överskridningen av gränsen för skyl-
digheten att lämna erbjudande uteslutande 
beror på målbolagets eller på en annan aktie-
ägares åtgärder, uppkommer inte någon skyl-
dighet att lämna ett obligatoriskt uppköpser-
bjudande förrän den aktieägare som 
överskridit gränsen för skyldigheten att läm-
na erbjudande förvärvar eller tecknar fler ak-
tier i målbolaget eller på något annat sätt ut-
ökar sin röstandel i målbolaget. 

Om överskridningen av gränsen för skyl-
digheten att lämna erbjudande beror på att 
flera aktieägare i samråd lämnar ett frivilligt 
offentligt uppköpserbjudande på målbolaget, 
uppkommer inte någon skyldighet att lämna 
ett obligatoriskt uppköpserbjudande om age-
randet i samråd begränsas till enbart upp-
köpserbjudandet. 

Någon skyldighet att lämna ett obligato-
riskt uppköpserbjudande föreligger inte läng-
re om den som är skyldig att lämna erbju-
dande eller någon som agerar i samråd med 
denne, inom en månad efter att skyldigheten 
att lämna erbjudande uppkommit avstår från 
den röstandel som överskrider gränsen för 
skyldigheten genom att avyttra aktier i mål-
bolaget eller annars minska sin röstandel i 
målbolaget. Den som är skyldig att lämna er-
bjudande och de personer som agerar i sam-
råd med denne får inte i syfte att slippa sin 
skyldighet under denna tid utnyttja sin röst-
rätt i målbolaget. Den som är skyldig att 
lämna erbjudande ska dessutom i samband 
med offentliggörandet av uppgiften om att 
skyldigheten uppkommit, utan dröjsmål till-
kännage sin avsikt att avstå från den röstan-
del som överskrider gränsen för skyldigheten 
att lämna erbjudande. En uppgift om att rös-
tandelen sjunkit under gränsen för skyldighet 
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att lämna erbjudande ska offentliggöras 
omedelbart. 

 
22 § 

Förfarandet vid obligatoriskt uppköpserbju-
dande 

Den som är skyldig att lämna erbjudande 
ska omedelbart offentliggöra uppkomsten av 
skyldigheten att lämna erbjudande.  

Den som är skyldig att lämna erbjudande 
ska offentliggöra uppköpserbjudandet inom 
en månad efter att skyldigheten har upp-
kommit. Förfarandet med uppköpserbjudan-
de ska inledas inom en månad efter att erbju-
dandet offentliggjorts. 
 
 

Prissättning av erbjudande 

23 § 

Vederlag vid obligatoriskt uppköpserbjudan-
de 

Som vederlag vid obligatoriskt uppköpser-
bjudande ska betalas ett rimligt pris. Som ett 
alternativ till kontanter kan erbjudas vederlag 
i form av värdepapper eller en kombination 
av värdepapper och kontanter. 

Ett rimligt pris ska bestämmas på basis av 
det högsta pris som den som är skyldig att 
lämna erbjudande eller den som till denne 
står i ett sådant förhållande som avses i 5 § 
under de senaste sex månaderna före upp-
komsten av skyldigheten att lämna erbjudan-
de har betalt för de värdepapper som erbju-
dandet avser. Detta pris kan frångås av sär-
skilda skäl. 

Om den som är skyldig att lämna erbju-
dande eller den som till denne står i ett så-
dant förhållande som avses i 5 § inte under 
de senaste sex månaderna före uppkomsten 
av skyldigheten att lämna erbjudande har 
förvärvat sådana värdepapper som erbjudan-
det avser, ska som utgångspunkt för bestäm-
mandet av ett rimligt pris betraktas det med 
antalet avslut vägda medelpris som vid han-
del på en reglerad marknad under de tre se-
naste månaderna före uppkomsten av skyl-
digheten att lämna erbjudande har betalats 

för de värdepapper som erbjudandet avser. 
Detta pris kan frångås av särskilda skäl. 

Den som är skyldig att lämna ett erbjudan-
de och den som till denne står i ett sådant 
förhållande som avses i 5 § ska underrätta 
Finansinspektionen om sina förvärv av aktier 
i målbolaget och av målbolaget emitterade 
värdepapper som berättigar till dess aktier 
och de betalda priserna under de 12 senaste 
månaderna före uppkomsten av skyldigheten 
att lämna erbjudande samt under tiden mellan 
uppkomsten av skyldigheten att lämna erbju-
dande och den tidpunkt då erbjudandets gil-
tighet löper ut.  

 
24 § 

Vederlag vid frivilligt uppköpserbjudande 

Vederlag kan vid frivilligt uppköpserbju-
dande betalas i form av kontanter, värdepap-
per eller en kombination av dessa. Budgiva-
ren kan när det är fråga om ett frivilligt upp-
köpserbjudande fritt besluta om vederlaget, 
om inte något annat följer av 2 och 3 mom. 
eller av 7 §. 

Kontant vederlag ska erbjudas åtminstone 
som ett alternativ, om ett frivilligt uppköps-
erbjudande ges på alla aktier som målbolaget 
har emitterat samt på de värdepapper som 
målbolaget har emitterat och som berättigar 
till aktier, och om  

1) de värdepapper som erbjuds som veder-
lag inte är föremål för handel på en reglerad 
marknad och om det inte heller i samband 
med uppköpserbjudandet lämnas in någon 
ansökan om att de ska tas upp till sådan han-
del, eller om 

2) budgivaren eller den som till denne står i 
ett sådant förhållande som avses i 5 § mot 
kontant vederlag har förvärvat eller ska för-
värva målbolagets värdepapper som berätti-
gar till minst fem procent av röstetalet i mål-
bolaget, under en tidsperiod som börjar sex 
månader innan uppköpserbjudandet offent-
liggörs och upphör när erbjudandets giltig-
hetstid löper ut. 

Om ett frivilligt uppköpserbjudande lämnas 
på alla aktier som målbolaget har emitterat 
och på de värdepapper som målbolaget har 
emitterat och som berättigar till dess aktier, 
ska som utgångspunkt när vederlaget be-
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stäms betraktas det högsta pris som den som 
har lämnat uppköpserbjudandet eller den som 
till denne står i ett sådant förhållande som 
avses i 5 § under de senaste sex månaderna 
före offentliggörandet av erbjudandet har be-
talt för de värdepapper som erbjudandet av-
ser. Detta pris kan frångås av särskilda skäl. 
På sådana erbjudanden ska tillämpas vad som 
i 23 § 4 mom. föreskrivs om överlämnande 
av uppgifter till Finansinspektionen. 

 
25 § 

Förvärv under och efter erbjudandetiden 

Om budgivaren eller den som till denne 
står i ett sådant förhållande som avses i 5 §, 
efter offentliggörandet av ett frivilligt upp-
köpserbjudande eller efter att skyldighet att 
lämna ett erbjudande uppkommit och innan 
erbjudandetiden löper ut förvärvar målbola-
gets värdepapper på villkor som är bättre än 
erbjudandevillkoren, ska budgivaren ändra 
sitt erbjudande så att det motsvarar detta för-
värv på bättre villkor (höjningsskyldighet). 

Om budgivaren eller den som till denne 
står i ett sådant förhållande som avses i 5 §, 
inom nio månader efter att erbjudandetiden 
har löpt ut förvärvar målbolagets värdepap-
per på villkor som är bättre än erbjudande-
villkoren, ska de värdepappersinnehavare 
som har godkänt uppköpserbjudandet kom-
penseras för skillnaden mellan förvärvet på 
bättre villkor och vederlaget enligt uppköps-
erbjudandet (kompensationsskyldighet).  

Om skyldighet att lämna ett erbjudande en-
ligt 19 § har uppkommit i samband med ett 
frivilligt uppköpserbjudande, ska de värde-
pappersinnehavare som godkänt det frivilliga 
uppköpserbjudandet vid tillämpningen av 1 
och 2 mom. jämställas med värdepappersin-
nehavare som har godkänt ett obligatoriskt 
uppköpserbjudande. 

Budgivaren ska omedelbart offentliggöra 
att höjnings- eller kompensationsskyldighet 
har uppkommit. Den höjning som avses i 
1 mom. ska i samband med betalningen av 
vederlag eller, om vederlag redan har betalts, 
omedelbart riktas till de värdepappersinneha-
vare som godkänt uppköpserbjudandet. Den 
kompensation som avses i 2 mom. ska inom 
en månad efter att kompensationsskyldighe-

ten uppkommit riktas till de värdepappersin-
nehavare som godkänt uppköpserbjudandet.  

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf 
ska inte tillämpas på ett sådant högre pris på 
målbolagets värdepapper som har fastställts i 
en skiljedom enligt aktiebolagslagen, om inte 
budgivaren eller de som till denne står i ett 
sådant förhållande som avses i 5 § har erbju-
dit sig att förvärva målbolagets värdepapper 
på bättre villkor än erbjudandevillkoren, före 
eller under skiljeförfarandet.  

 
Beviljande av undantag 

26 § 

Beviljande av undantag 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
på ansökan bevilja undantag från skyldighe-
ten att lämna erbjudande och från andra 
skyldigheter enligt detta kapitel, förutsatt att 
undantaget inte strider mot de allmänna be-
stämmelserna i 1 kap. 2—4 § och inte heller 
mot 7 och 8 § i detta kapitel eller mot de all-
männa principerna i artikel 3 i direktivet om 
uppköpserbjudanden. 

Finansinspektionen kan bevilja undantag 
från tillämpning av bestämmelserna i detta 
kapitel om målbolaget har sitt bolagsrättsliga 
säte i en annan behörig EES-stat än Finland. 
Undantag kan också beviljas om ställningen 
för innehavarna av målbolagets värdepapper 
skyddas enligt bestämmelser som tillämpas i 
någon annan stat och som motsvarar be-
stämmelserna i detta kapitel. 

 
Särskilda bestämmelser 

27 § 

Offentligt uppköpserbjudande på en multila-
teral handelsplattform 

Den som offentligt erbjuder sig att köpa 
aktier som på ansökan av emittenten har ta-
gits upp till handel på en multilateral han-
delsplattform får inte särbehandla innehavar-
na av de värdepapper som erbjudandet avser. 

Budgivaren ska tillhandahålla innehavarna 
av målbolagets värdepapper sådan relevant 
och tillräckligt information att dessa kan göra 
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en väl underbyggd bedömning av uppköps-
erbjudandet. 

Uppköpserbjudandet ska offentliggöras och 
sändas till värdepapperens innehavare, mark-
nadsplatsoperatören som ordnar multilateral 
handel och Finansinspektionen för känne-
dom. Innan erbjudandet offentliggörs ska 
budgivaren förvissa sig om sin förmåga att 
till fullt belopp betala eventuellt vederlag i 
pengar och vidta alla åtgärder som rimligen 
kan krävas för att säkerställa betalning av 
vederlag i någon annan form.  

På ett offentligt uppköpserbjudande ska 
tillämpas 24 § 1 och 3 mom. samt 25 §. 
 
 

28 § 

Rekommendation om förfaranden vid upp-
köpserbjudanden 

Börsbolag ska direkt eller indirekt höra till 
ett oberoende organ som representerar stora 
delar av näringslivet och är etablerat i Fin-
land och som i syfte att främja god värde-
pappersmarknadssed ger rekommendationer 
om hur ett målbolags ledning ska agera vid 
uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade 
strukturer för att upprätthålla kontrollen, eller 
i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden 
som ska tillämpas i samband med företags-
köp. Organet kan också ge yttranden om des-
sa frågor.  

Det organ som avses ovan i 1 mom. eller 
ett jämförbart organ kan i syfte att främja god 
värdepappersmarknadssed också ge andra re-
kommendationer och yttranden än om bo-
lagsrättsliga frågor som avses i 1 mom. och 
gäller tillämpningsområdet för denna lag och 
om därmed sammanhängande frågor. Alla 
som är verksamma på värdepappersmarkna-
den har rätt att be organet om yttranden. 

Ett börsbolag ska meddela Finansinspek-
tionen till vilket organ som avses i 1 och 
2 mom. det hör. På begäran av Finansinspek-
tionen ska organet tillställa Finansinspektio-
nen sina stadgar och de övriga uppgifter om 
sig som Finansinspektionen har bett att få för 
sin tillsyn. 

Om en rekommendation som avses i 
1 mom. har tagits in i börsregler ska budgiva-
ren förbinda sig att iaktta dem. 

29 § 

Tystnadsplikt  

Den som vid fullgörande av uppdrag som 
avses i detta kapitel eller som medlem eller 
ersättare eller som anställd i det organ som 
avses i 28 § har fått kännedom om icke-
offentliggjorda uppgifter om en emittents el-
ler någon annan persons finansiella ställning 
eller enskilda förhållanden eller om en affärs- 
eller yrkeshemlighet, får inte röja eller ut-
nyttja informationen om det inte har bestämts 
eller i behörig ordning föreskrivits att den 
ska röjas eller om inte den i vars intresse 
tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke. 

Om det organ som avses i 28 § är en börs 
får en medlem eller ersättare eller en anställd 
hos börsen trots 1 mom. röja information 
som avses i bestämmelsen för en person som 
är anställd eller medlem i ett organ hos ett fö-
retag som i en annan stat ordnar handel som 
motsvarar en reglerad marknad och står un-
der myndighetstillsyn eller medlem i organet, 
om röjandet av informationen är nödvändigt 
för att trygga en effektiv tillsyn över värde-
pappersmarknaden. En ytterligare förutsätt-
ning är att personen i fråga omfattas av mot-
svarande tystnadsplikt som enligt 1 mom. 

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs 
om Finansinspektionens rätt att ge informa-
tion. 
 
 
 
 

30 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om innehållet i och offentliggöran-
det av erbjudandehandlingar samt om undan-
tag i fråga om innehållet. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om förfarandet vid erkännande av 
erbjudandehandlingar som godkänds av en 
EES-stats behöriga myndighet och om över-
sättning av sådana erbjudandehandlingar till 
finska eller svenska samt om ytterligare in-
formation som ska framgå av erbjudande-
handlingar. 
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31 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om på vilka grunder personer som 
avses i 5 § anses agera i samråd, om grun-
derna för avtal som avses i 20 § 1 mom. 
4 punkten och för andra arrangemang och om 
grunderna för att bevilja undantag enligt 
26 §. 
 

DEL V  

MARKNADSMISSBRUK 

12 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lags 12—14 kap. föreskrivs om of-
fentlighet av sådana transaktioner med finan-
siella instrument som gjorts av insiders och 
dessas närmaste krets, om det offentliga insi-
derregistret och det företagsspecifika insider-
registret samt om marknadsmissbruk. 

Denna lags 12—14 kap. ska tillämpas på 
finansiella instrument som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland och 
på emittenterna av de finansiella instrumen-
ten. Vad som i 12—14 kap. föreskrivs om fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad och på en multi-
lateral handelsplattform i Finland samt om 
emittenterna av de finansiella instrumenten 
ska tillämpas på finansiella instrument när 
det har gjorts en ansökan om att de ska tas 
upp till handel och på dem som emitterat de 
finansiella instrumenten. Vad som i 13 kap. 
föreskrivs om det offentliga insiderregistret 
och det företagsspecifika insiderregistret ska 
dock inte tillämpas på emittenter av finansi-
ella instrument som är föremål för handel på 
en multilateral handelsplattform i Finland, 
om de finansiella instrumenten inte på ansö-
kan av emittenten är föremål för handel. 

Denna lags 12—14 kap. ska inte tillämpas 
om finska staten, Finlands Bank, en annan 
EES-stat eller dess centralbank eller regiona-
la förvaltningsenhet eller ett internationellt 
offentligt organ av vars medlemmar minst en 
är en EES-stat, eller Europeiska centralban-
ken, gör transaktioner med finansiella in-
strument i syfte att genomföra penning- eller 
valutapolitik eller politik för förvaltning av 
offentliga skulder, och inte heller på ombud 
för organisationer som gör sådana transak-
tioner.  

 
2 § 

Insiderinformation 

Med insiderinformation avses information 
av specifik natur som hänför sig till finansiel-
la instrument som är föremål för handel på en 
reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i Finland och som inte har 
offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på 
marknaden samt som är ägnad att väsentligt 
påverka dessa finansiella instruments eller 
till dem anslutna andra finansiella instru-
ments värde. 

Med insiderinformation om derivatinstru-
ment som avser råvaror eller utsläppsrätter 
avses,, sådan specifik information om deri-
vatinstrument som avser råvaror eller ut-
släppsrätter och är föremål för handel på en 
reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i Finland och som inte har 
varit tillgänglig på marknaden i enlighet med 
bestämmelser eller föreskrifter om offentlig-
görande av information eller i enlighet med 
god handelssed eller som allmänt läggs ut på 
marknaden och som marknadsoperatörerna 
väntar sig att få. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på finansiella instrument vars värde 
bestäms på basis av sådana finansiella in-
strument som avses i 1 mom. 

 
3 § 

Insider 

Med offentlig insider (insider) avses 
1) medlemmar och ersättare i styrelsen el-

ler förvaltningsrådet för en finländsk emittent 
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vars aktier är föremål för handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral handels-
plattform i Finland samt emittentens verk-
ställande direktör, ställföreträdare för verk-
ställande direktören samt en revisor, revi-
sorssuppleant och en anställd hos den revi-
sionssammanslutning som är huvudansvarig 
för revisionen av bolaget,  

2) sådana andra personer som hör till den 
högsta ledningen för en emittent som avses i 
1 punkten och som regelbundet har tillgång 
till insiderinformation och har rätt att fatta 
beslut om bolagets framtida utveckling och 
om organisering av dess verksamhet. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska i enlighet 
med europabolagslagen tillämpas på europa-
bolag som registreras i Finland. 

Vad som i föreskrivs 1 mom. ska tillämpas 
också på insiders hos emittenter som har sitt 
bolagsrättsliga säte i ett tredjeland, om emit-
tenternas aktier är föremål för handel på en 
börs. 

 
4 § 

Närmaste krets 

Till en insiders närmaste krets hör  
1) insiderns make enligt äktenskapslagen 

(234/1929),  
2) insiderns partner i ett parförhållande en-

ligt lagen om registrerat partnerskap 
(950/2001), 

3) en omyndig vars intressebevakare insi-
dern är, 

4) insiderns sambo och övriga familjemed-
lemmar som i minst ett år har bott i samma 
hushåll som insidern, 

5) ett företag eller en stiftelse där insidern 
eller en person som avses i 1—4 punkten en-
sam eller tillsammans eller där insidern till-
sammans med en annan insider i förhållande 
till samma emittent eller tillsammans med en 
person som står i ett sådant förhållande till 
denne som avses i 1—4 punkten direkt eller 
indirekt har bestämmanderätt,  

6) ett företag, om insidern eller en person 
som avses ovan i 1—4 punkten ensam eller 
tillsammans direkt eller indirekt äger minst 
10 procent av det röstetal som aktierna med-
för och, om en person som avses ovan har ett 
betydande inflytande, då företaget inte är fö-

remål för handel på en reglerad marknad el-
ler på en multilateral handelsplattform, 

7) ett öppet bolag, vars bolagsman, eller ett 
kommanditbolag, vars ansvariga bolagsman, 
är insidern eller en person som avses i 1—
4 punkten. 

Till en insiders närmaste krets hör inte bo-
stadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktie-
bolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bo-
stadsaktiebolag (1599/2009), ideella och 
ekonomiska föreningar och inte heller orga-
nisationer som inte eftersträvar vinst. Om ett 
företag regelbundet bedriver handel med fi-
nansiella instrument anses det emellertid 
höra till insiderns närmaste krets. 

En person har ett betydande inflytande i ett 
företag som avses i 1 mom. 6 punkten om 
denne i företaget har en ställning som avses i 
3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en jämför-
bar ställning. 

 
13 kap.  

Offentligt insiderregister och företagsspe-
cifikt insiderregister 

1 § 

Tillämpningsområde 

I detta kapitel föreskrivs om offentligt insi-
derregister och om företagsspecifikt insider-
register.  

 
Offentligt insiderregister 

2 § 

Anmälningsskyldighet till Finansinspektionen 

En finländsk emittent vars aktier är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland ska 
till Finansinspektionen göra anmälan om 

1) sina insiders och den närmaste krets som 
de uppgivit inom 14 dagar efter att en insider 
inlett sitt uppdrag (insideranmälan), 

2) förändringar i insideranmälans uppgifter 
inom 7 dagar efter att de skett, 

3) de finansiella instrument enligt 5 mom. 
som insiderna och den av dem uppgivna 
närmaste kretsens innehar, inom 14 dagar ef-



 RP 32/2012 rd  
  

 

360 

ter att insidern inledde sitt uppdrag (inne-
havsanmälan), 

4) förändringar i innehavet för insiderna 
och den närmaste kretsens innehav inom 
7 dagar efter att en förändring skett, när vär-
det av de finansiella instrument som innehas 
förändras med minst 5 000 euro. 

En insider ska utan obefogat dröjsmål an-
mäla de uppgifter som avses i 1 mom. till 
emittenten. Den som hör till den närmaste 
kretsen ska utan obefogat dröjsmål anmäla de 
uppgifter som avses i 1 mom. till insidern. 
Insidern ska vidta tillräckliga åtgärder för att 
säkerställa att personer som hör till den när-
maste kretsen är medvetna om sin anmäl-
ningsskyldighet. 

I insideranmälan och innehavsanmälan ska 
tas in uppgifter som behövs för individualise-
ring av personen, företaget eller stiftelsen i 
fråga samt uppgifter om affärsverksamheten. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på en emittent som har sitt bolagsrätts-
liga säte i ett tredjeland, om emittentens akti-
er är föremål för börshandel. 

Anmälningsskyldigheten gäller en emit-
tents aktier som är föremål för handel på en 
reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i Finland och finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av akti-
erna i fråga.  
 
 

3 § 

Emittenters rådgivningsskyldighet att ge råd 
till insiders   

Emittenter ska ge insiders råd om hur insi-
deranmälningar och innehavsanmälningar 
upprättas.  

 
4 § 

Offentligt insiderregister 

Finansinspektionen ska föra ett offentligt 
register av vilket framgår varje insidern och 
dennes närmaste krets, de finansiella instru-
ment som innehas av insidern och dennes 
närmaste krets samt deras förvärv och avytt-
ringar specificerade (offentligt insiderregis-
ter).  

5 § 

Upprätthållande av det offentliga insiderre-
gistret samt förvaring och utlämnande av in-

formation 

Upprätthållandet av det offentliga insider-
registret ska ordnas på ett tillförlitligt sätt. 
Registrets information ska sparas minst fem 
år efter att den förts in registret.  

Var och en har rätt att mot kostnadsersätt-
ning få utdrag ur registret och kopior av in-
formationen. Fysiska personers personbe-
teckning och adress samt namnen på andra 
fysiska personer än insiders är dock inte of-
fentliga. 

Finansinspektionen ska hålla det offentliga 
insiderregistrets information tillgänglig för 
allmänheten på sina webbsidor. Uppgifter om 
förändringar i innehav av finansiella instru-
ment ska finnas på webbsidorna i 12 måna-
der efter förändringarna skett. Informationen 
ska uppdateras utan obefogat dröjsmål efter 
att en emittent eller insider har anmält för-
ändringar. 
 
 

Företagsspecifikt insiderregister 

6 § 

Företagsspecifikt insiderregister 

En emittent av finansiella instrument som 
är föremål för handel på en börs eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland ska 
föra ett register över personer som hör till 
emittentens organ och är anställda hos emit-
tenten, över dem som på grund av sin ställ-
ning eller sina uppgifter regelbundet har till-
gång till insiderinformation samt över andra 
personer som enligt något annat avtal arbetar 
för emittenten och regelbundet har tillgång 
till insiderinformation (permanent företags-
specifikt insiderregister). 

Dessutom ska en emittent som avses i 
1 mom. föra register över personer som emit-
tenten ger insiderinformation om ett specifikt 
projekt (projektspecifikt insiderregister).  

Ett företagsspecifikt insiderregister består 
av permanenta företagsspecifika insiderregis-
ter och av projektspecifika insiderregister. 
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Företagsspecifika insiderregister är inte of-
fentliga. Information om en person som är 
anställd hos en emittent och som på grund av 
sin ställning eller sina uppgifter regelbundet 
har tillgång till insiderinformation får emel-
lertid offentliggöras med samtycke av perso-
nen i fråga. 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om emit-
tenters skyldighet att föra företagsspecifika 
insiderregister gäller också finländska emit-
tenter vars finansiella instrument är föremål 
för handel på en reglerad marknad i en annan 
EES-stat. 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om emit-
tenters skyldighet att föra företagsspecifika 
insiderregister gäller också personer som 
handlar på emittenters vägnar eller för deras 
räkning. 

 
7 § 

Information som ska registreras i företags-
specifika insiderregister 

I ett företagsspecifikt insiderregister ska 
registreras 

1) datum då registret upprättades, 
2) uppgifter som behövs för individualise-

ring av personer, 
3) anledningen till att personer registreras i 

registret, 
4) datum då en person har getts eller fått 

insiderinformation, 
5) datum då det inte längre fanns någon an-

ledning att upprätthålla det företagsspecifika 
insiderregistret. 

Ett företagsspecifikt insiderregister ska 
uppdateras alltid då 

1) grunden för registrering av en person 
ändras, 

2) en ny person registreras i registret, 
3) en person som är registrerad i registret 

inte längre får insiderinformation. 
 

8 § 

Upprätthållande och förvaring av företags-
specifika insiderregister  

Information ska registreras i ett företags-
specifikt insiderregister på ett tillförlitligt sätt 
och så att endast behöriga registerförare kan 

ändra informationen. Registeranteckningar 
ska göras utan obefogat dröjsmål. 

Den som har registrerats i ett företagsspeci-
fikt insiderregister ska skriftligen eller annars 
bevisligen underrättas om registreringen och 
om de skyldigheter som den innebär för den 
registrerade. 

Information som har registrerats i ett före-
tagsspecifikt insiderregister ska förvaras 
minst fem år efter att det inte längre finns 
någon anledning att hålla kvar informationen 
i registret.  

Den som upprätthåller ett företagsspecifikt 
insiderregister ska följa skriftliga anvisningar 
om registret. 
 
 

9 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om innehållet i anmälningar som 
avses i 2 § och om anmälningssättet, samt 
om innehållet i företagsspecifika insiderre-
gister som avses i 6 § och om registrerings-
sättet. 
 
 
 
 

14 kap.  

Bestämmelser om marknadsmissbruk 

1 § 

Kapitlets tillämpningsområde 

I detta kapitel föreskrivs om användning 
och röjande av insiderinformation, om mark-
nadsmanipulation, om den skyldighet att un-
derrätta Finansinspektionen om tvivelaktiga 
affärstransaktioner som gäller för tillhanda-
hållare av investeringstjänster, om skyldighe-
ten att informera om analyser av finansiella 
instrument och om investeringsrekommenda-
tioner samt om den skyldighet att till Finans-
inspektionen rapportera om transaktioner 
med finansiella instrument som gäller för 
tillhandahållare av investeringstjänster. 
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2 § 

Utnyttjande och röjande av insiderinforma-
tion 

Den som äger finansiella instrument eller 
som på grund av sin ställning, sin befattning 
eller sina uppdrag har fått insiderinformation 
får inte utnyttja informationen genom att för 
egen eller någon annans räkning direkt eller 
indirekt förvärva eller avyttra finansiella in-
strument som informationen avser, eller di-
rekt eller indirekt ge någon råd om förvärv 
eller avyttring av sådana finansiella instru-
ment. Vad som föreskrivs i detta moment 
gäller också personer som har fått insiderin-
formation genom brottslig verksamhet. 

Insiderinformation får inte röjas för någon 
annan, om det inte sker som ett normalt led i 
arbete, yrke eller åligganden för den som rö-
jer informationen. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller 
också andra personer som visste eller borde 
ha vetat att information som de fått är insi-
derinformation. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska 
tillämpas på finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad el-
ler på en multilateral handelsplattform i Fin-
land och på finansiella instrument vars värde 
bestäms på basis av de finansiella instrumen-
ten i fråga. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska 
tillämpas på finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en börs eller på en multi-
lateral handelsplattform i Finland och på fi-
nansiella instrument vars värde bestäms på 
basis av de finansiella instrumenten i fråga, 
oberoende av om det görs transaktioner med 
dessa finansiella instrument i Finland. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf ska 
tillämpas också på finansiella instrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
i en annan EES-stat och på finansiella in-
strument vars värde bestäms på basis av de 
finansiella instrumenten i fråga, då transak-
tionerna med dessa finansiella instrument 
görs i Finland. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf be-
gränsar inte rätten att utanför en multilateral 
handelsplattform i Finland förvärva eller av-
yttra finansiella instrument som inte på ansö-

kan av emittenten har tagits upp till handel på 
en multilateral handelsplattform.  

Vad som föreskrivs i denna paragraf be-
gränsar inte en persons rätt att handla med fi-
nansiella instrument om dessa har förvärvats 
eller avyttrats enligt ett avtal som ingåtts in-
nan personen fick insiderinformation om de 
finansiella instrumenten. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
utnyttjande av insiderinformation ska inte 
tillämpas på sådan handel med finansiella in-
strument där emittenten förvärvar egna aktier 
eller en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter stabiliserar priset på värdepapper enligt 
vad som föreskrivs i kommissionens åter-
köpsförordning. 
 
 

3 § 

Marknadsmanipulation 

Marknaden för finansiella instrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland får inte manipuleras. 

Med marknadsmanipulation avses 
1) vilseledande köp- eller säljbud, sken-

transaktioner och andra svikliga förfarings-
sätt som gäller finansiella instrument som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland, 

2) transaktioner och andra åtgärder som är 
ägnade att ge falsk eller vilseledande infor-
mation om utbud, efterfrågan eller pris på fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller på en multi-
lateral handelsplattform i Finland, 

3) transaktioner och andra åtgärder genom 
vilka en person eller flera personer i samråd 
låser fast priset på finansiella instrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland vid en onormal eller konstlad nivå, 
och 

4) offentliggörande eller annan spridning 
av falsk eller vilseledande information om fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller på en multi-
lateral handelsplattform i Finland, om den 
som offentliggör eller sprider informationen 
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visste eller borde ha vetat att informationen 
är falsk eller vilseledande. 

Denna paragraf ska tillämpas också på 
transaktioner och andra åtgärder som gäller 
andra finansiella instrument än sådana som 
avses i 1 mom., om de snedvrider marknaden 
för finansiella instrument enligt 1 mom. 

Denna paragraf ska tillämpas på finansiella 
instrument som är föremål för handel på en 
börs eller på en multilateral handelsplattform 
i Finland och på finansiella instrument som 
avses i 3 mom., oberoende av om det görs 
transaktioner med dessa finansiella instru-
ment i Finland. 

Denna paragraf ska tillämpas också på fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad i en annan EES-
stat och på finansiella instrument som avses i 
3 mom., då det görs transaktioner med dessa 
finansiella instrument i Finland. 

 
4 § 

Undantag i fråga om marknadsmanipulation 

Vad som i 3 § föreskrivs om marknadsma-
nipulation ska inte tillämpas på sådan handel 
där en emittent förvärvar egna aktier eller en 
tillhandahållare av investeringstjänster låser 
fast priset på värdepapper, enligt vad som fö-
reskrivs i kommissionens återköpsförord-
ning. 

Vad som föreskrivs i 3 § 2 mom. 4 punkten 
ska inte tillämpas på den som enligt lagen om 
yttrandefrihet i masskommunikation 
(460/2003) är upphovsman till ett meddelan-
de som har gjorts tillgängligt för allmänhe-
ten, om upphovsmannen har utfäst sig att 
iaktta de regler som en organisation som i 
fackligt avseende företräder personer som ut-
arbetar meddelanden i publikations- och pro-
gramverksamhet har utarbetat för yrkeskåren 
eller som utgivaren eller den som utövar pro-
gramverksamheten har utarbetat och vilkas 
verkningar motsvarar verkningarna av mark-
nadsmissbruksdirektivet och de bestämmel-
ser som kommissionen har utfärdat med stöd 
av direktivet. Den nämnda punkten ska emel-
lertid tillämpas om den som utarbetat medde-
landet själv får särskild fördel eller nytta av 
att informationen offentliggörs eller sprids. 

I sådana fall som avses i 3 § 2 mom. 2 och 
3 punkten är en transaktion eller en annan åt-
gärd dock inte marknadsmanipulation, om 
det finns en godtagbar grund för den och den 
motsvarar marknadspraxis som Finansin-
spektionen har godkänt för den reglerade 
marknaden eller den multilaterala handels-
plattformen. 

Vid bedömningen av innebörden av be-
greppet godtagbar marknadspraxis ska beak-
tas 

1) att marknadspraxisen är öppen, 
2) att en välfungerande marknad kan garan-

teras, 
3) betydelsen för marknadens omsättning, 

effektivitet och tillförlitlighet, 
4) betydelsen för marknadsmekanismerna 

och -operatörerna, 
5) marknadsstrukturerna, 
6) marknadsanalyserna,  
7) den risk som marknadspraxis innebär för 

integriteten på närliggande marknader, 
8) andra motsvarande omständigheter. 
En tillhandahållare av investeringstjänster 

som emitterar och bedriver handel för egen 
räkning med värdepapper som avses i 2 kap. 
1 § 1 mom. 2 punkten får för denna verk-
samhet ingå avtal i syfte att påverka prisni-
vån på värdepapperen. 

 
5 § 

Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk 

Om en tillhandahållare av investerings-
tjänster har skäl att misstänka att en affärs-
transaktion som avser finansiella instrument 
kan vara förenad med utnyttjande av insider-
information eller marknadsmanipulation som 
strider mot denna lag eller mot 51 kap. i 
strafflagen (39/1889), ska tillhandahållaren 
utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen. 
Om en anställd hos den som tillhandahåller 
investeringstjänster har skäl att misstänka att 
en affärstransaktion som avser finansiella in-
strument kan vara förenad med utnyttjande 
av insiderinformation eller marknadsmanipu-
lation som strider mot denna lag eller mot 51 
kap. i strafflagen, ska den anställda utan 
dröjsmål underrätta tillhandahållaren av in-
vesteringstjänster. 
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Anmälan får inte avslöjas för den som 
misstanken riktas mot och inte heller för 
andra. 

Anmälan ska innehålla åtminstone infor-
mation om anmälaren, om den tvivelaktiga 
affärstransaktionen och om personer som har 
anknytning till den samt de uppgifter som 
anmälaren förfogar över och som kan ha be-
tydelse för utredning av misstanken. 
 
 
 

6 § 

Analyser av finansiella instrument samt inve-
steringsrekommendationer 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som utarbetar eller sprider analyser av finan-
siella instrument som är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multina-
tionell handelsplattform i Finland eller av de-
ras emittenter, eller som utarbetar eller spri-
der andra investeringsrekommendationer för 
investerare eller för allmänheten, ska vidta 
rimliga åtgärder för att säkerställa att infor-
mationen presenteras på ett lämpligt sätt. 
Tillhandahållaren av investeringstjänster ska 
uppge sina eventuella intressen samt eventu-
ella intressekonflikter i fråga om de finansiel-
la instrument som informationen gäller. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om de skyl-
digheter som gäller för tillhandahållare av 
investeringstjänster ska tillämpas också på 
andra som professionellt eller inom sin när-
ingsverksamhet producerar eller sprider in-
formation som avses i 1 mom. 

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska inte till-
lämpas på den som enligt lagen om yttrande-
frihet i masskommunikation är upphovsman 
till ett meddelande som har gjorts tillgängligt 
för allmänheten, om upphovsmannen har ut-
fäst sig att iaktta de regler som en organisa-
tion som i fackligt avseende företräder per-
soner som utarbetar meddelanden i publika-
tions- och programverksamhet har utarbetat 
för yrkeskåren eller som utgivaren eller den 
som utövar programverksamheten har utarbe-
tat och vilkas verkningar motsvarar verk-
ningarna av marknadsmissbruksdirektivet 
och de bestämmelser som kommissionen har 
utfärdat med stöd av direktivet. 

7 § 

Rapportering av transaktioner 

En finländsk tillhandahållare av invester-
ingstjänster och en i Finland etablerad filial 
till en utländsk tillhandahållare av invester-
ingstjänster ska utan dröjsmål och senast föl-
jande bankdag till Finansinspektionen rap-
portera alla sina transaktioner med finansiella 
instrument som är föremål för handel på en 
reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i Finland samt med finansi-
ella instrument vilkas värde är beroende av 
sådana instrument, oberoende av var transak-
tionen har utförts. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte 
transaktioner som i utlandet etablerade filia-
ler till finländska tillhandahållare av invester-
ingstjänster utför utomlands. 

Transaktioner kan rapporteras till Finansin-
spektionen av 

1) en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter, 

2) en tredje part på en sådan operatörs väg-
nar som tillhandahåller investeringstjänster, 

3) en börs eller av en marknadsplatsopera-
tör som ordnar multilateral handel eller av en 
motsvarande marknadsplatsoperatör i en 
EES-stat inom vars handel transaktionen har 
genomförts. Börsen eller marknadsplatsope-
ratören ger då rapporten i stället för en till-
handahållare av investeringstjänster, eller av 

4) någon annan som upprätthåller ett or-
dermatchnings- eller rapportsystem och som 
Finansinspektionen uttryckligen har godkänt 
att ge rapporten i stället för en tillhandahålla-
re av investeringstjänster. 

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs närmare om transaktioner som ska 
rapporteras, om innehållet i rapporterna och 
om de krav som ställs på rapporteringssyste-
men samt om förutsättningarna för att Fi-
nansinspektionen ska godkänna en sådan sy-
stemoperatör som avses i 3 mom. 4 punkten. 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som avses i 1 mom. och som till en annan 
tillhandahållare av investeringstjänster för-
medlar uppdrag som avses i 1 mom. ska utan 
dröjsmål och senast följande bankdag rappor-
tera en transaktion till Finansinspektionen 
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och för vems räkning den har utförts, om inte 
den tillhandahållare av investeringstjänster 
som utfört transaktionen vederbörligen har 
rapporterat dessa uppgifter. På rapporterings-
skyldigheten enligt detta moment ska tilläm-
pas 2 och 3 mom. 

I fråga om Finansinspektionens skyldighet 
att vidarebefordra rapporter till EES-staters 
behöriga myndigheter föreskrivs i förord-
ningen om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument. 
 

8 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om innehållet i en sådan anmälan 
om marknadsmissbruk som avses i 5 § och 
om anmälningsförfarandet, om genomföran-
de av rättsakter gällande analyser och inve-
steringsrekommendationer som kommissio-
nen utfärdat med stöd av marknadsmiss-
bruksdirektivet, inom de gränser som kom-
missionens förordning om marknader för fi-
nansiella instrument tillåter när det gäller in-
nehållet i transaktionsrapporter som avses i 
7 § 1 mom. samt, i syfte att trygga en effektiv 
övervakning, om innehållet i transaktions-
rapporter som avses i 7 § 5 mom. Dessutom 
kan Finansinspektionen utfärda närmare fö-
reskrifter om på vilket sätt och i vilken form 
rapporter som avses i 7 § ska upprättas. 
 

DEL VI 

PÅFÖLJDER, ÖVERKLAGANDE OCH 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

15 kap. 

Administrativa påföljder 

1 § 

Ordningsavgift 

Ordningsavgift påförs för försummelse el-
ler överträdelse av följande bestämmelser 
som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen 
om Finansinspektionen: 

1) denna lags 5 kap. 4 § om överlämnande 
av marknadsföringsmaterial till Finansin-
spektionen, 

2) denna lags 8 kap. 2—7 § om informa-
tionsskyldighet, 

3) denna lags 9 kap. 5—6 och 9—11 § om 
skyldighet att göra anmälan om betydande 
ägar- och röstandelar, 

4) denna lags 10 kap. 5 och 6 § om till-
gänglighållande av obligatorisk information, 

5) denna lags 13 kap. 2 § om anmälnings-
skyldighet, 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också de bestämmelser som nämns i 38 § 
1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspek-
tionen sådana närmare bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller bestämmelser enligt 1—
5 punkten i det nämnda momentet. 

 
2 § 

Påföljdsavgift 

Påföljdsavgift påförs för försummelse eller 
överträdelse av följande bestämmelser som 
avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansin-
spektionen: 

1) bestämmelsen om förbud mot osann el-
ler vilseledande information och om tillhan-
dahållande av opartisk information i 1 kap. 3 
och 4 §, 

2) bestämmelsen om skyldighet att offent-
liggöra prospekt i 4 kap. 1. 6—12 samt 14 
och 15 §, 

3) bestämmelsen om offentliggörande av 
information i 6 kap. 4—7 och 9 §, 7 kap. 5—
16 § och 10 kap. 3 och 4 §, 

4) bestämmelsen om offentligt uppköpser-
bjudande och skyldighet att lämna erbjudan-
de i 11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 
och 27 §,  

5) bestämmelsen om företagsspecifikt insi-
derregister och marknadsmissbruk i 13 kap. 
6—8 § och 14 kap. 2. 3. 5 och 6§. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också de bestämmelser som nämns i 40 § i 
lagen om Finansinspektionen sådana närmare 
bestämmelser och föreskrifter samt förord-
ningar och beslut som kommissionen utfärdat 
med stöd av prospektdirektivet och som gäll-
er bestämmelser enligt 1—5 punkten i det 
nämnda momentet. 
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3 § 

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder 

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande, 
verkställighet och behandling av administra-
tiva påföljder i marknadsdomstolen. 
 

16 kap.  

Skadestånd 

1 § 

Skadeståndsgrund 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
vållar en annan person skada genom förfa-
rande som strider mot denna lag, bestämmel-
ser eller föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den eller mot kommissionens förordningar 
och beslut som utfärdats med stöd av öppen-
hetsdirektivet, prospektdirektivet eller mark-
nadsmissbruksdirektivet, är skyldig att ersät-
ta skadan. 
 

2 § 

Ansvar för informationen i en prospektsam-
manfattning 

Skada som uteslutande beror på informa-
tion till investerare i en prospektsammanfatt-
ning enligt 4 kap. 9 § ska ersättas endast om 
informationen är vilseledande, inexakt eller 
motstridig i förhållande till prospektet i öv-
rigt eller om sammanfattningen inte innehål-
ler information som är relevant i förhållande 
till prospektets övriga delar. Sammanfatt-
ningen ska innehålla en tydlig varning om 
saken.  

3 § 

Ansvar för anmälan om misstänkta värde-
papperstransaktioner 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
är skyldig att ersätta skada som en kund vål-
lats genom en anmälan enligt 14 kap. 5 § en-
dast om tillhandahållaren inte har handlat 

med sådan omsorg som med beaktande av 
förhållandena rimligen kan krävas. 

 
4 § 

Tillämpning av skadeståndslagen 

I fråga om jämkning av skadestånd och 
fördelning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 
6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).  

 
5 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om innehållet i sådana varningar i 
prospektsammanfattningar som avses i 2 §.  

 
17 kap. 

Tillsynsbefogenheter 

1 § 

Uppskov med att erbjuda värdepapper till 
allmänheten 

Finansinspektionen kan bestämma att er-
bjudande av värdepapper till allmänheten ska 
skjutas upp med högst 10 på varandra följan-
de bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov 
förutsätter att Finansinspektionen har grun-
dad anledning att misstänka att den som er-
bjuder värdepapper eller enligt uppdrag skö-
ter erbjudandet handlar i strid med denna lag 
eller bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den. Innan Finansinspek-
tionen fattar beslutet ska den ge den som be-
slutet avser tillfälle att bli hörd, om inte 
ärendets brådskande natur eller en annan sär-
skild orsak föranleder något annat. 
 

2 § 

Förbuds- och rättelsebeslut 

Finansinspektionen kan förbjuda den som i 
samband med erbjudande, marknadsföring 
eller omsättning av värdepapper eller uppfyl-
lande av informationsskyldigheten på värde-
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pappersmarknaden handlar i strid med denna 
lag att fortsätta eller upprepa ett förfarande 
som strider mot denna lag (förbudsbeslut). 
Finansinspektionen kan samtidigt kräva att 
förfarandet ändras eller rättas, om detta mås-
te anses vara nödvändigt med tanke på de 
uppenbara olägenheter som förfarandet med-
för för investerarna (rättelsebeslut).  
 
 

3 § 

Vite 

Finansinspektionen kan förena förbud eller 
beslut som avses i 1 och 2 § med vite. Vitet 
döms ut av Finansinspektionen. På vitesären-
den tillämpas viteslagen (1113/1990).  
 
 

18 kap.  

Överklagande och straffpåföljder 

1 § 

Överklagande  

Bestämmelser om överklagande av Finans-
inspektionens beslut enligt denna lag finns i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996) och i 
73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvalt-
ningsdomstolen ska behandla ärenden som 
avses i 11 kap. 12 § skyndsamt. 
 
 
 

2 §  

Missbruk av insiderinformation, marknads-
manipulation och informationsbrott 

I 51 kap. 1 och 2 § i strafflagen föreskrivs 
om straff för den som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation 
i vinningssyfte.  

I 51 kap. 3 och 4 § i strafflagen föreskrivs 
om straff för marknadsmanipulation i vin-
ningssyfte. 

I 51 kap. 5 § i strafflagen föreskrivs om 
straff för informationsbrott som gäller värde-
pappersmarknaden. 

19 kap. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser 

1 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
Genom denna lag upphävs värdepappers-

marknadslagen av den 26 maj 1989 
(495/1989) och de förordningar som finans-
ministeriet utfärdat med stöd av den jämte 
ändringar. 

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
hänvisas till en lag eller förordning som upp-
hävs eller annars avses en bestämmelse i en 
lag eller förordning som upphävs, ska de be-
stämmelser tillämpas som i stället införts i 
denna lag eller i en förordning som utfärdats 
med stöd av den. 

Det organ som avses i 11 kap. 28 § i denna 
lag ska inom sex månader efter att lagen trätt 
i kraft ge en rekommendation enligt 11 kap. 
28 § 1 mom. samt inom sex månader efter att 
lagen trätt i kraft ett meddelande enligt 
11 kap. 28 § 3 mom. 

Föreskrifter som Finansinspektionen utfär-
dat med stöd av den lag som upphävs kan i 
tillämpliga delar tillämpas i sex månader ef-
ter att denna lag trätt i kraft, om de inte står i 
strid med denna lag. 

Föreskrifter som Finansinspektionen utfär-
dat med stöd av 5 kap. 15 § i den lag som 
upphävs kan dock tillämpas till den tidpunkt 
som bestäms genom finansministeriets för-
ordning, dock högst i tre år efter att denna lag 
trätt i kraft. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
 

2 § 

Övergångsbestämmelse gällande lagens 
4 kap. 

Lagens 4 kap. ska tillämpas på prospekt 
som offentliggörs efter att lagen trätt i kraft. 
På prospekt och kompletteringar av prospekt 
som offentliggörs innan denna lag träder i 
kraft ska tillämpas den lag som upphävs och 
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de förordningar som utfärdats med stöd av 
den. 
 

3 § 

Övergångsbestämmelser gällande lagens 
7 kap. 

Lagens 7 kap. ska tillämpas på bokslut, 
verksamhetsberättelser, bokslutskommuniké-
er, ledningens delårsredogörelser och på del-
årsrapporter. En emittent får dock i enlighet 
med de bestämmelser som gällde när denna 
lag trädde i kraft offentliggöra bokslut, verk-
samhetsberättelse, bokslutskommuniké och 
delårsrapport för en räkenskapsperiod och 
rapportperiod som upphört innan lagen träd-
de i kraft. 

Vad som i 7 kap. 11 § föreskrivs om en 
delårsrapports innehåll och uppbyggnad ska 
tillämpas på delårsrapporter som offentlig-
görs efter att lagen trätt i kraft. 

 
4 § 

Övergångsbestämmelse gällande lagens 
8 kap. 

Vad som i 8 kap. 2 § 2 mom. föreskrivs om 
transaktioner med egna aktier ska tillämpas 
då den gräns som anges i 9 kap. 5 § uppnås, 
överskrids eller underskrids, då detta sker ti-
digast sex månader efter att lagen trätt i kraft. 

 
5 § 

Övergångsbestämmelse gällande lagens 
9 kap. 

På anmälningsskyldighet som uppkommer 
inom sex månader efter att lagen trätt i kraft 
ska i stället för den tidsfrist som föreskrivs i 
9 kap. 9 § 1 mom. som gäller flaggningsan-
mälan tillämpas vad som i den lag som upp-
hävs föreskrivs om anmälningsskyldighet 
utan obefogat dröjsmål. 

 

6 § 

Övergångsbestämmelser gällande lagens 
11 kap 

En aktieägare blir skyldig att lämna ett er-
bjudande enligt 11 kap. 20 § om gränsen för 
denna skyldighet överskrids efter att lagen 
trätt i kraft. Om gränsen har överskridits in-
nan lagen träder i kraft tillämpas den lag som 
upphävs. 

Ett börsbolag ska inom sex månader efter 
att lagen trätt i kraft meddela Finansinspek-
tionen till vilket organ enligt 11 kap. 28 § 
3 mom. det hör och vilket organ som har gett 
en rekommendation enligt 11 kap. 28 § 
1 mom. 

Rekommendationer som Centralhandels-
kammarens nämnd för företagsförvärv har 
gett om förfaranden som med stöd av den lag 
som upphävs ska tillämpas på offentliga 
uppköpserbjudanden ska tillämpas till dess 
att ett organ som avses i 11 kap. 28 § 3 mom. 
har gett en rekommendation enligt 11 kap. 
28 § 1 mom. 

 
7 § 

Övergångsbestämmelser gällande lagens 
12 och 13 kap. 

Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidta 
åtgärder för att inrätta ett offentligt insiderre-
gister som avses i 13 kap. 5 § samt inrätta 
och börja använda det vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning av finansministe-
riet. Finansministeriets förordning ska utfär-
das senast tre år efter att lagen trätt i kraft. 

Till dess att Finansinspektionen har inrättat 
ett offentligt insiderregister och börjat an-
vända det ska i stället för 12 kap. 3 och 4 § 
samt 13 kap. 2—5 § tillämpas vad som i 
5 kap. 3, 4, 6, 7 och 15 § i den lag som upp-
hävs föreskrivs om offentlighet för innehav 
samt uppgifter som ska lämnas samt om det 
offentliga insiderregistret. 

 
————— 
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2. 

Lag  

om investeringstjänster 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

DEL I  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH 
RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA 

INVESTERINGSTJÄNSTER 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på affärsverksamhet 
genom vilken investeringstjänster tillhanda-
hålls. 

På verksamhetsidkare som för egen räkning 
handlar med finansiella instrument i enlighet 
med 11 § 3 punkten och som inte tillhanda-
håller andra investeringstjänster tillämpas la-
gen endast, om verksamhetsidkaren 

1) erbjuder sig att fortlöpande handla för 
egen räkning genom att köpa och sälja finan-
siella instrument till priser som bestämts av 
verksamhetsidkaren själv, eller 

2) handlar för egen räkning utanför en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument (   /   ) på ett organise-
rat, frekvent och systematiskt sätt genom att 
tillhandhålla ett system som är tillgängligt för 
tredje part i syfte att handla med denne. 
 

2 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

Denna lag tillämpas inte, om 

1) tjänster tillhandahålls uteslutande för 
bokföringsskyldiga inom samma koncern, 

2) verksamheten bedrivs tillfälligt i sam-
band med annan affärsverksamhet eller yr-
kesmässig verksamhet som regleras i lag, 

3) verksamhetsidkaren vid sidan av sin hu-
vudsakliga affärsverksamhet för egen räk-
ning handlar med finansiella instrument eller 
tillhandahåller investeringstjänster som avser 
derivatinstrument med en nyttighet som un-
derliggande tillgång eller som avser finansi-
ella instrument enligt 10 § 1 mom. 9 punkten 
till den som är kund i den huvudsakliga verk-
samheten, under förutsättning att verksam-
hetsidkarens eller dennes koncerns huvud-
sakliga affärsverksamhet inte består i att till-
handahålla investeringstjänster eller av kre-
ditinstitutsverksamhet, 

4) verksamhetsidkarens huvudsakliga af-
färsverksamhet består av handel för egen 
räkning med nyttigheter eller derivatinstru-
ment med en nyttighet som underliggande 
tillgång, under förutsättning att verksamhets-
idkaren inte hör till en koncern vars huvud-
sakliga verksamhet består i att tillhandahålla 
investeringstjänster eller av kreditinstituts-
verksamhet, 

5) verksamheten uteslutande består av han-
del för egen räkning med finansiella instru-
ment enligt 10 § 1 mom. 3 punkten och med 
de underliggande tillgångar som dessa avser 
och bedrivs endast i syfte att skydda positio-
ner på derivatmarknader, eller om 

6) verksamhetsidkaren handlar på uppdrag 
av andra medlemmar på de marknader som 
avses i 5 punkten eller för att ge eller begära 
bud på finansiella instrument på dessa mark-
nader och verksamheten har clearingmed-
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lemmarnas garanti för att de ansvarar för 
clearingen av de avtal som ingås. 

Denna lag gäller inte 
1) Statskontoret, Europeiska centralbanken, 

Finlands Bank och andra nationella central-
banker, 

2) värdepapperscentralen enligt lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ), 

3) fondbolag och förvaringsinstitut enligt 
lagen om placeringsfonder (48/1999) och 
inte heller andra fondföretag, dessas förva-
ringsinstitut och egendomsförvaltare, om inte 
något annat följer av 4 och 6 §, 

4) personalfonder enligt lagen om personal-
fonder (934/2010), 

5) försäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008), arbetspensionsförsäk-
ringsbolag enligt lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997), utländska för-
säkringsbolag enligt lagen om utländska för-
säkringsbolag (398/1995) och inte heller för-
säkringsföreningar enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987), 

6) pensionsstiftelser enligt lagen om pen-
sionsstiftelser (1774/1995) och pensionskas-
sor enligt lagen om pensionskassor 
(1164/1992). 
 
 

3 § 

Bestämmelser som är tillämpliga på utländs-
ka värdepappersföretag 

I 9 §, 2 kap. 1 §, 4 och 5 kap., 7 kap. 20—
22 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 14 §, 11 kap. 18—
25 §, 12 kap. 4 § samt i 14 och 15 kap. före-
skrivs om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland och om de krav som ställs på sådan 
verksamhet. 
 
 

4 § 

Tillämpning av lagen på kreditinstitut och 
fondbolag 

På kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007) ska i fråga om dessa tjänster till-

lämpas vad som i 7 kap. 4—6 §, 7 § 1—3, 5 
och 6 mom. och i 8—11 § samt i 9—11 och 
15 kap. i denna lag föreskrivs om värdepap-
persföretag. 

På fondbolag som tillhandahåller invester-
ingstjänster enligt lagen om placeringsfonder 
ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad 
som i 7 kap. 4—6 § och 8—11 § samt i 9—
11 och 15 kap. i denna lag föreskrivs om 
värdepappersföretag. 

Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet för värdepappersföretag 
och dess ägare, verkställande direktör och 
styrelsemedlemmar gäller på motsvarande 
sätt de kreditinstitut och fondbolag som avses 
i denna paragraf samt deras ägare, verkstäl-
lande direktör och styrelsemedlemmar. 
 
 
 

5 § 

Tillämpning av lagen på utländska kreditin-
stitut 

På utländska EES-kreditinstitut som avses i 
kreditinstitutslagen och tillhandahåller inve-
steringstjänster i Finland ska i fråga om dessa 
tjänster tillämpas vad som i 4 kap. 2 § 
2 mom., 7 kap. 20 §, 10 kap. 14 § och 
11 kap. 18, 19 och 22—25 § föreskrivs om 
utländska EES-värdepappersföretag och vad 
som i 15 kap. föreskrivs om utländska värde-
pappersföretag. 

På utländska EES-kreditinstitut som erbju-
der i Finland etablerade parter direkt möjlig-
het att bedriva handel inom ett system som 
motsvarar multilateral handel tillämpas be-
stämmelserna om utländska EES-värde-
pappersföretag i 4 kap. 2 § 5 mom. 

På sådana kreditinstitut i tredjeländer som 
avses i kreditinstitutslagen och tillhandahål-
ler investeringstjänster i Finland ska i fråga 
om dessa tjänster tillämpas vad som i 5 kap. 
2 § 2 mom., 7 kap. 21 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 
14 § och 11 kap. 20—25 § i denna lag före-
skrivs om värdepappersföretag i tredjeländer, 
vad som i 9 kap. 3 § 4 mom. föreskrivs om 
inlåningsbanker och vad som i 15 kap. före-
skrivs om utländska värdepappersföretag. 

Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet för utländska värdepap-
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persföretag och dessas filialchefer gäller på 
motsvarande sätt sådana utländska kreditin-
stitut som avses i denna paragraf och dessas 
filialchefer. 

 
 
 
 

6 § 

Tillämpning av lagen på utländska fondbolag 

På sådana utländska EES-fondbolag som 
avses i lagen om placeringsfonder och till-
handahåller investeringstjänster i Finland ska 
i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 
7 kap. 20 §, 10 kap. 14 § och 11 kap. 18, 19 
och 22—25 § i denna lag föreskrivs om ut-
ländska EES-värdepappersföretag och vad 
som i 15 kap. föreskrivs om utländska värde-
pappersföretag. 

På ett tredjelands fondbolag som avses i 
lagen om placeringsfonder och tillhandahål-
ler investeringstjänster i Finland ska i fråga 
om dessa tjänster tillämpas vad som i 5 kap. 
2 § 2 mom., 7 kap. 21 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 
14 § och 11 kap. 20—25 § i denna lag före-
skrivs om värdepappersföretag i tredjeländer 
och vad som i 15 kap. föreskrivs om utländs-
ka värdepappersföretag. 

Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet för utländska värdepap-
persföretag och dessas filialchefer gäller på 
motsvarande sätt sådana utländska fondbolag 
och filialchefer som avses i denna paragraf. 
 
 
 

7 § 

Europeiska unionens tekniska standarder 

Förutom bestämmelserna i denna lag, de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den samt förordningen om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 
finansiella instrument finns det bestämmelser 
om värdepappersföretag i de tekniska stan-
darder som utfärdats genom förordningar el-
ler beslut som antagits av Europeiska kom-
missionen och som avses i direktivet om 
marknader för finansiella instrument. 

8 § 

Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 

samt Europeiska bankmyndigheten 

I denna lag avses med 
1) direktivet om marknader för finansiella 

instrument Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG; 

2) fondföretagsdirektivet Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/65/EG om sam-
ordning av lagar och andra författningar som 
avser företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag); 

3) kreditinstitutsdirektivet Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/48/EG om 
rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut; 

4) kapitalbasdirektivet Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/49/EG om kapital-
krav för värdepappersföretag och kreditinsti-
tut; 

5) förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella in-
strument kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-
gande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet; 

6) direktivet om genomförande av direkti-
vet om marknader för finansiella instrument 
kommissionens direktiv 2006/73/EG om ge-
nomförandet av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/39/EG vad gäller organi-
satoriska krav och villkor för verksamheten i 
värdepappersföretag, och definitioner för till-
lämpning av det direktivet; 

7) Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 
1095/2010 om inrättande av en europeisk 
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tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten), om ändring av 
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande 
av kommissionens beslut 2009/77/EG; 

8) Europeiska bankmyndigheten Europeis-
ka bankmyndigheten enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 
om inrättande av en europeisk tillsynsmyn-
dighet (Europeiska bankmyndigheten), om 
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 
2009/78/EG. 
 

9 § 

Värdepappersföretag, utländska värdepap-
persföretag, EES-stater, tredjeländer, ut-

ländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjelän-
ders tillsynsmyndigheter och filialer 

I denna lag avses med 
1) värdepappersföretag finländska aktiebo-

lag samt europabolag enligt lagen om euro-
pabolag (742/2004) som har ett tillstånd en-
ligt denna lag att tillhandahålla investerings-
tjänster, 

2) utländska värdepappersföretag fysiska 
och juridiska personer som affärsmässigt till-
handahåller investeringstjänster och som i 
någon annan stat än Finland har fått auktori-
sation motsvarande sådant verksamhetstill-
stånd som avses i 3 kap. 1 §, 

3) EES-stater stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, 

4) tredjeländer andra stater är EES-stater, 
5) utländska EES-tillsynsmyndigheter så-

dana behöriga myndigheter som motsvarar 
Finansinspektionen i andra EES-stater än 
Finland, 

6) tredjeländers tillsynsmyndigheter tredje-
länders behöriga myndigheter som motsvarar 
Finansinspektionen, 

7) utländska EES-värdepappersföretag ut-
ländska värdepappersföretag som av utländs-
ka EES-tillsynsmyndigheter har fått tillstånd 
att tillhandahålla investeringstjänster, 

8) värdepappersföretag i tredjeländer ut-
ländska värdepappersföretag som av ett tred-
jelands tillsynsmyndighet har fått tillstånd att 
tillhandahålla investeringstjänster, 

9) filialer ett värdepappersföretags eller ett 
utländskt värdepappersföretags driftställen 

som är etablerade utanför hemstaten och i 
rättsligt hänseende utgör en del av värdepap-
persföretaget eller det utländska värdepap-
persföretaget och utifrån vilket investerings-
tjänster tillhandahålls. 

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska EES-värdepappersföretags filialer 
ska tillämpas på utländska EES-
värdepappersföretags utländska anknutna 
ombud som är etablerade i Finland. 
 
 

10 § 

Finansiella instrument 

Med finansiella instrument avses i denna 
lag 

1) värdepapper enligt värdepappersmark-
nadslagen (   /   ),  

2) sådana andelar i fondföretag samt såda-
na penningmarknadsinstrument som inte är 
värdepapper enligt 1 punkten,  

3) optioner, terminer och andra derivatin-
strument med värdepapper, valutor, räntor, 
avkastningar, något annat derivatinstrument, 
finansiella index eller andra finansiella mått 
som underliggande tillgång och som kan av-
vecklas fysiskt eller kontant, 

4) optioner, terminer och andra derivatin-
strument med en nyttighet som underliggan-
de tillgång och som måste eller kan avveck-
las kontant, 

5) optioner, terminer och andra derivatin-
strument med en nyttighet som underliggan-
de tillgång och kan avvecklas fysiskt, om de 
omsätts på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument eller 
inom en multilateral handelsplattform,  

6) andra än i 5 punkten avsedda optioner, 
terminer och andra derivatinstrument med en 
nyttighet som underliggande tillgång och kan 
avvecklas fysiskt, om derivatinstrumentet 
upprättas i investerings- eller skyddssyfte 
och är av samma typ som andra derivatin-
strument, 

7) derivatinstrument för överföring av kre-
ditrisk, 

8) finansiella kontrakt avseende prisdiffe-
renser,  

9) optioner, terminer och andra derivatin-
strument som har samband med klimatvaria-
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tioner, fraktavgifter, utsläppsrätter eller infla-
tionstakten eller någon annan officiell eko-
nomisk statistik och som kan avvecklas kon-
tant samt andra derivatinstrument som avser 
tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index 
och andra finansiella mått än de som nämns 
ovan och är av samma typ som andra derivat-
instrument. 

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs om särdragen hos finansiella in-
strument som avses i 1 mom. 6 punkten och 
om derivatinstrument som hör till tillämp-
ningsområdet för 9 punkten. 
 

11 § 

Investeringstjänster 

Med investeringstjänster avses i denna lag  
1) mottagande och förmedling av order 

som avser finansiella instrument (förmedling 
av order), 

2) utförande av order som avser finansiella 
instrument för kunders räkning (utförande av 
order), 

3) handel med finansiella instrument för 
egen räkning (handel för egen räkning), 

4) förvaltning av finansiella instrument en-
ligt avtal med kunder på så sätt att egen-
domsförvaltaren helt eller delvis har getts rätt 
att besluta om placering av instrumenten (ka-
pitalförvaltning), 

5) personliga rekommendationer till kunder 
i fråga om transaktioner som avser vissa fi-
nansiella instrument (investeringsrådgiv-
ning), 

6) ordnande av emission eller försäljning 
av finansiella instrument på grundval av ett 
fast åtagande (garantiverksamhet för finansi-
ella instrument), 

7) ordnande av emission eller försäljning 
av finansiella instrument utan fast åtagande 
(placering av finansiella instrument),  

8) ordnande av handel med finansiella in-
strument på en multilateral handelsplattform 
enligt värdepappersmarknadslagen (ordnan-
de av multilateral handel), 

9) förvaring av finansiella instrument enligt 
lagen om värdepapperskonton (   /   ) samt 
verksamhet som kontoförvaltare enligt lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-

verksamhet, dock inte för egen räkning (för-
varing av finansiella instrument). 

 
12 § 

Kreditinstitut och finansiella institut 

Med kreditinstitut avses i denna lag kredit-
institut enligt 8 § i kreditinstitutslagen. 

Med finansiella institut avses i denna lag 
företag enligt 13 § i kreditinstitutslagen. 
 

13 § 

Koncern, moderföretag och dotterföretag 

Med koncern, moderföretag och dotterfö-
retag avses i denna lag koncerner, moderfö-
retag och dotterföretag enligt bokföringsla-
gen (1336/1997) samt utländska koncerner, 
moderföretag och dotterföretag som är jäm-
förbara med dem. 
 
 
 

14 § 

Tjänsteföretag 

Med tjänsteföretag avses i denna lag före-
tag som huvudsakligen producerar tjänster 
för ett eller flera värdepappersföretag genom 
att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller 
som för ett eller flera värdepappersföretag 
producerar databehandlingstjänster eller 
andra motsvarande tjänster som hör till ett 
värdepappersföretags huvudsakliga verksam-
het. 
 

15 § 

Holdingföretag 

Med holdingföretag avses i denna lag fi-
nansiella institut vars dotterföretag huvud-
sakligen är värdepappersföretag eller andra 
finansiella institut och av vars dotterföretag 
åtminstone ett är ett värdepappersföretag. 

Finansinspektionen ska, efter att ha fått 
kännedom om att ett annat företag än ett kre-
ditinstitut eller ett värdepappersföretag har 
blivit moderföretag för ett värdepappersföre-
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tag, utan dröjsmål besluta om huruvida före-
taget ska betraktas som ett holdingföretag en-
ligt 1 mom.  

 
 

16 § 

Finansiell företagsgrupp 

Med finansiell företagsgrupp avses i denna 
lag en koncern som består av koncernens 
moderföretag, vilket är ett finländskt eller ut-
ländskt värdepappersföretag eller ett fin-
ländskt eller utländskt holdingföretag som är 
värdepappersföretagets moderföretag (den fi-
nansiella företagsgruppens moderföretag) 
samt moderföretagets finländska och ut-
ländska dotterföretag, vilka är andra värde-
pappersföretag, kreditinstitut, finansiella in-
stitut eller tjänsteföretag (den finansiella fö-
retagsgruppens dotterföretag). 

I 6 kap. 2 § 3 mom. i denna lag och i 72 § i 
kreditinstitutslagen föreskrivs om tillämp-
ningsområdet för gruppbaserad tillsyn över 
värdepappersföretag som är moderföretag i 
en finansiell företagsgrupp och över därmed 
jämförbara värdepappersföretag som är dot-
terföretag till holdingföretag. 
 
 

17 § 

Utläggande på entreprenad 

Med utläggning på entreprenad avses i 
denna lag åtgärder som vidtas i samband med 
ett värdepappersföretags verksamhet och som 
innebär att någon annan tjänsteleverantör 
tillhandahåller sådana funktioner eller tjäns-
ter för värdepappersföretaget som det annars 
skulle sköta själv. 
 
 

18 § 

Professionella och icke-professionella kun-
der 

I denna lag avses med professionella kun-
der  

1) följande aktörer som enligt ett verksam-
hetstillstånd bedriver verksamhet på finans-

marknaden eller som står under myndighets-
tillsyn och är reglerade eller med dem jäm-
förbara utländska: 

a) värdepappersföretag, 
b) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, 
c) fondbolag och förvaringsinstitut enligt 

lagen om placeringsfonder, 
d) börser enligt lagen om handel med fi-

nansiella instrument, 
e) värdepapperscentraler, clearingorganisa-

tioner och utländska clearingorganisationer 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet, 

f) försäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen, 

g) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 
pensionsstiftelser enligt lagen om pensions-
stiftelser och pensionskassor enligt lagen om 
försäkringskassor, 

h) företag som avses i 2 § 1 mom. 5 och 6 
punkten, 

i) företag som för egen räkning köper och 
säljer nyttigheter och nyttighetsderivat, 

j) andra institutionella investerare än de 
som avses i a - i punkten, 

2) storföretag som enligt bokslutet för den 
senast avslutade fulla räkenskapsperioden 
uppfyller minst två av följande krav: 

a) balansomslutningen är minst 20 000 000 
euro, 

b) omsättningen är minst 40 000 000 euro, 
c) kapitalbasen är minst 2 000 000 euro, 
3) finska staten, Statskontoret, landskapet 

Åland, utländska stater och delstater samt ut-
ländska organ som sköter statsskulden, 

4) Europeiska centralbanken, Finlands 
Bank och med dem jämförbara utländska 
centralbanker samt Internationella valutafon-
den, Världsbanken och andra med dem jäm-
förbara internationella institutioner och orga-
nisationer, 

5) institutionella investerare vars huvud-
verksamhet är att investera i finansiella in-
strument, 

6) andra kunder som värdepappersföretag 
behandlar som professionella kunder på basis 
av 2 mom. 

Ett värdepappersföretag kan behandla 
andra kunder än de som avses i 1 mom. 1—5 
punkten som professionella kunder, om före-
taget gör den bedömningen att kunderna har 
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förutsättningar att fatta självständiga inve-
steringsbeslut och förstår de risker som 
anknyter till besluten samt om kunden dess-
utom uppfyller minst två av följande villkor: 

1) kunden ska på marknaden i fråga ha ut-
fört i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de när-
mast föregående fyra kvartalen, 

2) värdet av kundens investeringstillgångar 
ska överstiga 500 000 euro, 

3) kunden ska arbeta eller ska ha arbetat 
professionellt minst ett år inom finanssektorn 
i en befattning som kräver kunskap om pla-
nerade transaktioner och tjänster. 

Med icke-professionella kunder avses i 
denna lag kunder som inte är professionella 
enligt 1 mom. 
 
 
 
 

19 § 

Godtagbara motparter 

I denna lag avses med godtagbara motpar-
ter  

1) kunder enligt 18 § 1 mom. 1, 3 och 
4 punkten, 

2) sådana företag enligt 18 § 1 mom. 
2 punkten som har samtyckt till att bli be-
handlade som godtagbara motparter, 

3) sådana kunder enligt 18 § 1 mom. 
6 punkten som har bett om att bli behandlade 
som godtagbara motparter i samband med 
tjänster och tranaktioner där de kan betraktas 
som professionella kunder. 
 
 
 

20 § 

Tillsyn 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av denna lag samt bestämmelser och fö-
reskrifter som utfärdas med stöd av den, en-
ligt vad som föreskrivs i denna lag och i la-
gen om Finansinspektionen (878/2008). 

I 5 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om Finansinspektionens skyldighet 

att samarbeta med konsumentombudsmannen 
i fråga om tillsynen över kundskyddet.  
 

2 kap. 

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster 

1 § 

Tillståndsplikt för investeringstjänster 

Investeringstjänster får tillhandahållas en-
dast av företag som har beviljats verksam-
hetstillstånd enligt denna lag samt av ut-
ländska företag som har auktorisation eller 
rätt enligt 4 eller 5 kap. att tillhandahålla in-
vesteringstjänster i Finland. 
 
 

2 § 

Tillhandahållande av investeringstjänster en-
ligt annat tillstånd 

Trots bestämmelserna i 1 § får invester-
ingstjänster tillhandahållas av finländska och 
utländska kreditinstitut samt finländska och 
utländska fondbolag.  

Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral 
handel ordnas av börser som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument. 

I 6 kap. i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet föreskrivs om 
rätten att verka som kontoförvaltare enligt 
den lagen. 

Bestämmelser om den verksamhet som för-
varare av värdepapper som bedrivs av värde-
papperscentraler samt av innehavare av för-
valtningskonton enligt lagen om värdean-
delskonton (827/1991) utfärdas särskilt.  
 
 

3 § 

Sidotjänster 

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt 
verksamhetstillstånd utöver investerings-
tjänster 

1) bevilja kunder kredit och annan finansie-
ring i samband med investeringstjänster, 
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2) tillhandahålla företag rådgivning om ka-
pitalstruktur, företagsstrategi och andra frå-
gor som har samband med dessa samt råd-
givning och tjänster vid fusioner, företags-
förvärv och andra omstruktureringar, 

3) tillhandahålla valutatjänster i samband 
med investeringstjänster, 

4) producera och tillhandahålla invester-
ings- och finansanalyser samt andra motsva-
rande former av allmänna rekommendationer 
om handel med finansiella instrument, 

5) tillhandahålla tjänster som anknyter till 
garantigivning och emission av finansiella 
instrument, 

6) tillhandahålla investeringstjänster och 
tjänster motsvarande dem som avses i detta 
moment med sådana underliggande tillgångar 
till derivatinstrument som inte är finansiella 
instrument, när verksamheten har samband 
med verksamhet som bedrivs med derivatin-
strument,  

7) tillhandahålla annan förvaring av finan-
siella instrument än sådan som avses i 1 kap. 
11 § 9 punkten, 

8) bedriva annan verksamhet som är jäm-
förbar med eller har ett nära samband med 
verksamhet som avses i detta moment. 

Om ett värdepappersföretags verksamhets-
tillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling 
eller utförande av order, kapitalförvaltning 
eller investeringsrådgivning får företaget 
också i enlighet med tillståndet tillhandahålla 
tjänster som avser andra investeringsobjekt 
än finansiella instrument samt investerings- 
och finansieringsrådgivning som avser såda-
na objekt. Om värdepappersföretagets verk-
samhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla 
förvaring av finansiella instrument får det i 
enlighet med tillståndet tillhandahålla också 
tjänster som avser andra investeringsobjekt 
än finansiella instrument. 
 
 
 
 

4 § 

Firma 

Andra företag än värdepappersföretag får i 
sin firma eller annars i sin verksamhet an-
vända benämningen bankir eller bankirfirma 

endast om det är uppenbart att användningen 
inte på ett missvisande sätt hänvisar till ett 
värdepappersföretags verksamhet. 

 
3 kap. 

Beviljande och återkallande av verksam-
hetstillstånd för värdepappersföretag samt 

betydande ägares tillförlitlighet 

1 § 

Ansökan om verksamhetstillstånd 

Finansinspektionen beviljar på ansökan till-
stånd för tillhandahållande av investerings-
tjänster. Om ett värdepappersföretag i enlig-
het med 11 kap. 1 § måste höra till ersätt-
ningsfonden för investerarskydd, nedan er-
sättningsfonden, ska Finansinspektionen in-
nan den avgör ärendet be ersättningsfonden 
yttra sig om ansökan. 

Till ansökan ska fogas tillräckliga utred-
ningar om sökanden samt om värdepappers-
företagets 

1) ägande, 
2) ledning och revisorer, 
3) interna kontroll och riskhantering,  
4) ekonomiska verksamhetsförutsättningar. 
Genom förordning av finansministeriet kan 

utfärdas bestämmelser om vilka kontaktupp-
gifter som ska ingå i ansökan samt närmare 
bestämmelser om vilka utredningar som ska 
fogas till ansökan. 

Om det företag som ansöker om verksam-
hetstillstånd är dotterföretag till ett värde-
pappersföretag, kreditinstitut eller försäk-
ringsbolag som auktoriserats i en annan EES-
stat eller dotterföretag till ett sådant värde-
pappersföretags, kreditinstituts eller försäk-
ringsbolags moderföretag, ska begäran om 
yttrande riktas till den utländska EES-statens 
tillsynsmyndighet. På samma sätt ska förfa-
ras om samma fysiska eller juridiska perso-
ner har bestämmande inflytande både i det 
företag som ansöker om verksamhetstillstånd 
och i värdepappersföretaget, kreditinstitutet 
eller försäkringsbolaget. I begäran om ytt-
rande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att 
särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt 
de chefers anseende och erfarenhet som del-
tar i ledningen för ett annat företag inom 
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samma grupp samt att överlämna de uppgif-
ter om ovan nämnda omständigheter som har 
betydelse för verksamhetstillståndet eller för 
tillsynen över värdepappersföretaget. 

 
2 § 

Beslut om verksamhetstillstånd 

En ansökan om verksamhetstillstånd ska 
avgöras inom sex månader efter att den mot-
tagits eller, om ansökan är bristfällig, efter att 
sökanden har lämnat in de handlingar och 
upplysningar som behövs för att avgöra sa-
ken. Beslutet ska dock fattas inom tolv må-
nader efter att ansökan mottagits. Om ett be-
slut inte har meddelats inom utsatt tid, får 
sökanden anföra besvär hos Helsingfors för-
valtningsdomstol. Besvären anses i så fall 
gälla avslag på ansökan. Besvär får anföras 
tills beslut har meddelats. Finansinspektionen 
ska underrätta besvärsinstansen om beslutet, 
om detta har meddelats efter överklagandet. 
Bestämmelser om anförande och behandling 
av besvär finns till övriga delar i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

I verksamhetstillståndet ska nämnas de in-
vesteringstjänster samt de sidotjänster enligt 
2 kap. 3 § som värdepappersföretaget har rätt 
att tillhandahålla. Efter att verksamhetstill-
ståndet beviljats kan Finansinspektionen på 
ansökan av värdepappersföretaget ändra till-
ståndet i fråga om de tjänster som värdepap-
persföretaget får tillhandahålla. 

Finansinspektionen har rätt att efter att ha 
hört sökanden förena verksamhetstillståndet 
med sådana begränsningar och villkor i fråga 
om värdepappersföretagets affärsverksamhet 
som är nödvändiga för tillsynen. 
 
 
 
 

3 § 

Förutsättningar för verksamhetstillstånd 

Verksamhetstillstånd ska beviljas om det 
på basis av de upplysningar som inkommit 
kan säkerställas att värdepappersföretagets 
ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § 
och att värdepappersföretaget uppfyller krav 

på ekonomisk stabilitet och på verksamhet 
enligt 6, 7, 9 och 10 kap. 

Verksamhetstillstånd kan beviljas också för 
ett nytt värdepappersföretag innan det regi-
streras. 

4 § 

Tillförlitligheten hos betydande ägare i ett 
värdepappersföretag    

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av ett värdepappersföretags aktieka-
pital eller en andel som medför minst tio pro-
cent av den rösträtt som samtliga aktier i fö-
retaget medför ska vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som  
1) under de fem senaste åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de tre senaste åren före bedömningen 
dömts till bötesstraff för brott som kan anses 
visa att personen är uppenbart olämplig att 
äga ett värdepappersföretag, eller  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
ett värdepappersföretag. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta att utöva beslutanderätt som 
ägare i värdepappersföretaget, om detta ska 
anses uppenbart motiverat med hänsyn till en 
helhetsbedömning av dennes tidigare verk-
samhet, de omständigheter som lett till do-
men och andra omständigheter som inverkar 
på saken. 
 
 
 
 

5 § 

Verksamhetstillstånd för europabolag 

Verksamhetstillstånd ska även beviljas för 
europabolag som avses i rådets förordning 
(EG) nr 2157/2001 om stadga för europabo-
lag, nedan europabolagsförordningen, om 
bolaget har fått motsvarande auktorisation i 
någon annan EES-stat och har för avsikt att i 
enlighet med artikel 8 i förordningen flytta 
sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska 
begära ett yttrande om ansökan av den mot-
svarande tillsynsmyndighet som övervakar 
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värdepappersmarknaden i europabolagets 
hemstat. Detsamma gäller när ett europabo-
lag bildas genom fusion så att det övertagan-
de bolaget med säte i någon annan stat regi-
streras som europabolag i Finland. 

 
6 § 

Registrering av verksamhetstillstånd 

Finansinspektionen ska anmäla verksam-
hetstillstånd till handelsregistret för registre-
ring samt för kännedom till Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten och 
till ersättningsfonden.  

Verksamhetstillstånd som beviljats för ett 
nytt värdepappersföretag och för ett europa-
bolag som flyttar sitt säte till Finland ska re-
gistreras samtidigt som företaget. 

 
7 § 

Register över värdepappersföretag 

Finansinspektionen för ett offentligt regis-
ter över värdepappersföretag. Registret inne-
håller uppgifter om de tjänster som värde-
pappersföretagen enligt sitt verksamhetstill-
stånd har rätt att tillhandahålla. 
 

8 § 

Inledande av verksamhet 

Ett värdepappersföretag kan, om inte annat 
följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verk-
samhet omedelbart efter att ha fått verksam-
hetstillstånd och, om tillstånd har beviljats 
för ett nytt värdepappersföretag, efter att fö-
retaget har registrerats. 
 
 

9 §  

Återkallande av verksamhetstillstånd och be-
gränsning av verksamheten 

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektio-
nen (878/2008) föreskrivs om återkallande av 
verksamhetstillstånd och begränsning av 
verksamheten. Finansinspektionen ska anmä-
la återkallanden för registrering samt för 

kännedom till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och till ersättnings-
fonden. 

 
4 kap. 

Utländska EES-värdepappersföretags fili-
aletablering och tillhandahållande av 

tjänster i Finland 

1 § 

Filialetablering  

Utländska EES-värdepappersföretag får 
etablera filialer i Finland efter att den ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheten har gjort 
anmälan till Finansinspektionen om etable-
ringen.  

Anmälan ska innehålla den nyetablerade fi-
lialens kontaktuppgifter och tillräckliga upp-
gifter om  

1) filialens investerings- och sidotjänster 
enligt bilaga I till direktivet om marknader 
för finansiella instrument, 

2) filialens organisationsstruktur och avsikt 
att anlita anknutna ombud,  

3) de personer som ansvarar för filialens 
verksamhet,  

4) filialens system för investerarskydd eller 
uppgift om att ett sådant saknas. 

En filial kan etableras och den får inleda 
sin verksamhet vid en tidpunkt som Finans-
inspektionen bestämmer, dock senast två 
månader efter att Finansinspektionen har fått 
den information som avses i 2 mom. 
 

2 § 

Tillhandahållande av investeringstjänster 
utan filialetablering 

Utländska EES-värdepappersföretag har 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland också utan att grunda dotterföretag 
eller etablera filial. 

Utländska EES-värdepappersföretag har 
rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i 
samband med investeringstjänster, om inte 
annat föreskrivs någon annanstans i lag.  

Ett utländskt EES-värdepappersföretag kan 
börja tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
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land när Finansinspektionen av den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten har fått anmälan 
om dess investerings- och sidotjänster enligt 
bilaga I till direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument och om huruvida tjäns-
ter tillhandahålls genom förmedling av ett 
anknutet ombud. 

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag 
anlitar ett anknutet ombud för att tillhanda-
hålla investeringstjänster i Finland, har Fi-
nansinspektionen rätt att be den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten lämna uppgifter 
om det anknutna ombudets identitet. Finans-
inspektionen har rätt att offentliggöra det an-
knutna ombudets identitet. 

Ett utländskt EES-värdepappersföretag får 
erbjuda i Finland etablerade värdepappersfö-
retag, kreditinstitut och andra personer direkt 
möjlighet att bedriva handel på en multilate-
ral handelsplattform när Finansinspektionen 
av den utländska EES-tillsynsmyndigheten 
har informerats om att verksamheten inletts 
och om var och hur möjlighet att bedriva 
handel enligt planerna ska erbjudas. Finans-
inspektionen har rätt att av den myndighet 
som nämns ovan begära uppgifter om de 
värdepappersföretag, kreditinstitut och andra 
som det utländska värdepappersföretaget har 
auktoriserat som handelsparter. 
 
 

3 § 

Begränsning av och förbud mot filialverk-
samhet och gränsöverskridande investerings-

tjänster 

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag 
trots den utländska EES-tillsynsmyndig-
hetens åtgärder fortsätter att i Finland bedriva 
sin verksamhet som strider mot bestämmel-
serna eller föreskrifterna, ska Finansinspek-
tionen vidta åtgärder för att förhindra fortsatt 
verksamhet som äventyrar investerarskyddet 
eller marknadens tillförlitliga funktion. Vid 
behov kan Finansinspektionen förhindra att 
nya transaktioner inleds.  

På Finansinspektionens rätt att helt eller 
delvis förbjuda filialverksamhet och tillhan-
dahållande av investeringstjänster ska dess-
utom tillämpas 61 § i lagen om Finansin-
spektionen. 

5 kap. 

Etablering av en filial för ett värdepap-
persföretag i tredjeländer och tillhanda-

hållande av tjänster i Finland 

1 § 

Ansökan om verksamhetstillstånd för filial 

Ett sådant värdepappersföretag i ett tredje-
land som planerar att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland ska hos Finansinspek-
tionen ansöka om tillstånd att etablera filial i 
Finland. Ersättningsfondens yttrande ska in-
hämtas om ansökan. 

Till ansökan ska i fråga om värdepappers-
företaget fogas utredningar om  

1) ägande, 
2) ledningens yrkesskicklighet och tillför-

litlighet, 
3) förvaltningen och den interna kontrollen, 
4) riskhanteringen, 
5) kapitaltäckningen och likviditeten samt 

om hanteringen av dessa,  
6) lagstiftningen och tillsynen över värde-

pappersmarknaden i värdepappersföretagets 
hemstat. 

Till ansökan ska dessutom fogas behövliga 
utredningar om hur filialens förvaltning och 
verksamhet är organiserad, vilka förfaranden 
som iakttas för identifiering av kunder och 
förebyggande av penningtvätt och terrorism, 
samt behövliga utredningar om filialledning-
ens yrkesskicklighet och tillförlitlighet. 

Genom förordning av finansministeriet kan 
bestämmelser utfärdas om de kontaktuppgif-
ter som ska ingå i ansökan samt närmare be-
stämmelser om vilka utredningar som ska fo-
gas till ansökan. 
 

2 § 

Beviljande av verksamhetstillstånd för filia-
ler 

Finansinspektionen ska bevilja värdepap-
persföretag i tredjeländer filialtillstånd om 

1) värdepappersföretagets verksamhet inte 
väsentligt skiljer sig från verksamhet som är 
tillåten för finländska värdepappersföretag, 
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2) den lagstiftning som tillämpas på värde-
pappersföretaget i dess hemstat motsvarar in-
ternationellt godkända rekommendationer 
om tillsyn över värdepappersmarknaden och 
om förhindrande av kriminellt utnyttjande av 
det finansiella systemet,  

3) värdepappersföretagets kapitaltäckning, 
stora exponeringar mot kunder, likviditet, in-
terna kontroll och riskhanteringssystem samt 
ägarnas och ledningens lämplighet och till-
förlitlighet inte väsentligt avviker från kraven 
i denna lag, 

4) värdepappersföretaget också i övrigt 
övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat, 

5) filialens förvaltning och verksamhet or-
ganiseras enligt sunda och försiktiga affärs-
principer,  

6) filialens chef uppfyller de krav som av-
ses i 7 kap. 22 §. 

När filialtillstånd beviljas ska en bedöm-
ning göras av huruvida ersättningssystemet 
för investerare i filialens hemstat motsvarar 
nivån på och omfattningen av det skydd som 
ersättningsfonden ger. När Finansinspektio-
nen beviljar filialtillstånd kan den besluta om 
filialens medlemskap i ersättningsfonden. 

På beslutet om filialtillstånd tillämpas vad 
som i 3 kap. 2 § föreskrivs om beslut om 
verksamhetstillstånd för värdepappersföre-
tag. Finansinspektionen ska inom tio arbets-
dagar från mottagandet av tillståndsansökan 
underrätta sökanden om den tidsfrist som 
nämns i 3 kap. 2 § 1 mom. och om möjlighe-
ten att anföra besvär över beslutet. 

Ett filialtillstånd berättigar värdepappersfö-
retaget att bedriva verksamhet på ett eller fle-
ra driftställen. 
 

3 § 

Återkallande av filialtillstånd och begräns-
ning av verksamheten 

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen 
föreskrivs om återkallande av filialtillstånd 
som beviljats värdepappersföretag i tredje-
länder och om begränsning av tillståndsenlig 
verksamhet. Finansinspektionen ska dessut-
om utan dröjsmål återkalla ett filialtillstånd 
om en myndighet i värdepappersföretagets 
hemstat har återkallat värdepappersföretagets 
verksamhetstillstånd. 

4 § 

Avslutande av en filials verksamhet 

När Finansinspektionen återkallar ett filial-
tillstånd för ett värdepappersföretag i ett tred-
jeland ska filialverksamheten avslutas ome-
delbart. Vad som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om tillsyn över filialer ska tillämpas 
på tillsynen över en filial efter att den avslu-
tat sin verksamhet, till dess att en anmälan 
enligt 2 mom. har gjorts och värdepappersfö-
retagets åtaganden mot filialens kunder är 
uppfyllda. 

Ett tredjelands värdepappersföretag ska 
utan dröjsmål efter att dess filialverksamhet 
har avslutats meddela kunderna hur filialen 
uppfyller sina åtaganden mot dem. Vid be-
hov meddelar Finansinspektionen närmare 
föreskrifter om förfaranden som avses i detta 
moment.  

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsyn 
över filialer och i 2 mom. om ett tredjelands 
värdepappersföretags informationsskyldighet 
samt vad som i 2 mom. föreskrivs om Fi-
nansinspektionens befogenhet att meddela 
närmare föreskrifter tillämpas då en filials 
verksamhet begränsas på det sätt som avses i 
3 § i denna lag eller 27 § i lagen om Finans-
inspektionen. 
 
 

5 § 

Tillhandahållande av investeringstjänster 
utan att etablera dotterföretag eller filial 

Om ett tredjelands värdepappersföretag har 
för avsikt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland utan att etablera filial eller dot-
terföretag ska värdepappersföretaget ansöka 
om Finansinspektionens tillstånd för detta. 

Innan tillstånd beviljas ska mellan till-
synsmyndigheten i tredjelandet och Finansin-
spektionen undertecknas ett sådant protokoll 
om tillsynen över tredjelandets värdepappers-
företag som avses i 66 § i lagen om Finansin-
spektionen. I fråga om beviljande av tillstånd 
gäller i övrigt vad som i 2 § 1 mom. 1—4 
punkten och 2 mom. föreskrivs om beviljan-
de av filialstillstånd. 
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Bestämmelser om återkallande av tillstånd 
och begränsning av tillståndsenlig verksam-
het finns i 26 och 27 § i lagen om Finansin-
spektionen. Dessutom tillämpas på återkal-
lande av tillstånd vad som i 3 § föreskrivs om 
återkallande av filialtillstånd.  
 
 

DEL II 

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH ORGANISERING AV VERK-

SAMHETEN 

6 kap. 

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 
för tillhandahållande av investeringstjäns-
ter samt tillsyn över den ekonomiska sta-

biliteten  

1 § 

Minimikapital 

Ett värdepappersföretag ska ha ett aktieka-
pital på minst 730 000 euro, om inte något 
annat föreskrivs nedan. 

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består i att förmedla och utfö-
ra order, tillhandahålla kapitalförvaltning, ge 
investeringsrådgivning eller ordna emissio-
ner, ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 
euro. 

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringstjänster uteslutande med sådana 
derivatinstrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 
4—6 punkten som har samband med nyttig-
hetsmarknaden, med finansiella kontrakt av-
seende prisdifferenser enligt 8 punkten eller 
med derivatinstrument enligt 9 punkten ska 
ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. 

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består i investeringsrådgiv-
ning eller förmedling av order och som inte 
innehar kundmedel ska ha 

1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro, 
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-

stater och ersätter skador som värdepappers-
företaget ansvarar för enligt denna lag med 
ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 

euro per skada och sammanlagt 1 500 000 
euro för samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 
2 punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 
eller 2 punkten. 

Om ett värdepappersföretag som tillhanda-
håller tjänster enligt 4 mom. är verksamt som 
försäkringsmäklare i enlighet med lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), ska före-
taget utöver vad som föreskrivs i nämnda lag 
ha 

1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro, 
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-

stater och ersätter skador som värdepappers-
företaget ansvarar för enligt denna lag med 
ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro 
per skada och sammanlagt 750 000 euro för 
samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 
2 punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 
eller 2 punkten. 

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet 
när verksamhetstillståndet beviljas. 
 
 

2 § 

Ekonomisk stabilitet och tillsyn 

På ett värdepappersföretags ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar, på tillsynen över 
dess ekonomiska ställning och på utfärdandet 
av dispens tillämpas på motsvarande sätt 
5 och 6 kap. i kreditinstitutslagen, med un-
dantag för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 §. Vid 
tillämpning av 55 § i den lagen tillämpas 1 § 
i detta kapitel i stället för där nämnda 44 §. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på värdepappersföretag som avses i 1 § 4 och 
5 mom. 

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen före-
skrivs om gruppbaserad tillsyn tillämpas inte 
på ett värdepappersföretag vars moderföretag 
är ett kreditinstitut som auktoriserats i en 
EES-stat eller på ett holdingföretag som är 
etablerat i en sådan stat och som samtidigt är 
moderföretag till ett kreditinstitut som aukto-
riserats i en EES-stat, under förutsättning att 
kreditinstitutet är föremål för gruppbaserad 
tillsyn. 
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Vad som föreskrivs i 67—69 § i kreditin-
stitutslagen tillämpas inte på värdepappersfö-
retag som endast bedriver verksamhet enligt 
1 kap. 11 § 1, 2, 4, 5, 7 eller 9 punkten i den-
na lag. 
 
 

3 § 

Bemyndigande  att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet ut-
färdas i fråga om värdepappersföretag be-
stämmelser om 

1) principerna och förfarandena för belö-
nande av ledningen och personalen enligt 
49 § 2 och 3 mom. i kreditinstitutslagen, 

2) de riskvikter för tillgångar samt åtagan-
den utanför balansräkningen och om de kon-
verteringsfaktorer för åtaganden utanför ba-
lansräkningen som tillämpas på beräkning av 
kapitalkrav för kreditrisken vid användning 
av schablonmetoden enligt 58 § i kreditinsti-
tutslagen, 

3) de poster som får lämnas obeaktade vid 
beräkning av sådana begränsningar av expo-
neringar mot kunder som avses i 69 § i kre-
ditinstitutslagen, 

4) hur del 2 punkterna 12 och 15 och del 
4 punkterna 44, 48, 66, 71, 86 och 95 i bilaga 
VII till kreditinstitutsdirektivet ska beaktas 
vid tillämpningen av 59 § i kreditinstitutsla-
gen, 

5) hur del 1 punkterna 15—17, 20 och 21 
och del 3 punkterna 72, 73 och 89 i bilaga 
VIII till kreditinstitutsdirektivet ska beaktas 
vid tillämpningen av 59 § i kreditinstitutsla-
gen, 

6) hur artikel 19 i kapitalbasdirektivet ska 
beaktas vid tillämpningen av 64 § i kreditin-
stitutslagen. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs dessutom, om inte annat följer av 
93 § i kreditinstitutslagen, när ett värdepap-
persföretags fordringar på en gäldenär i en 
annan EES-stat samt åtaganden utanför ba-
lansräkningen eller värdepappersföretagets 
tillgångar eller säkerheter i en annan EES-
stat får beaktas vid beräkning av kapitalkra-
vet enligt 55 § 1 och 2 mom. i kreditinsti-
tutslagen, i enlighet med de föreskrifter och 

bestämmelser som tillämpas i den andra sta-
ten. 

 
 

4 § 

Bemyndigande för Finansinspektionen att  
meddela föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar sådana när-
mare föreskrifter om värdepappersföretags 
ekonomiska verksamhetsförutsättningar en-
ligt 2 § som behövs för genomförande av 
kreditinstitutsdirektivet och kapitalbasdirek-
tivet.  

Finansinspektionen kan bestämma att det 
trots vad som föreskrivs i en förordning som 
utfärdats med stöd av 3 § vid beräkning av 
det kapitalkrav som avses i 55 § 1 och 
2 mom. i kreditinstitutslagen på ett värde-
pappersföretags fordringar på en gäldenär i 
en annan EES-stat samt på åtaganden utanför 
balansräkningen, på tillgångar i en sådan stat 
eller på fordringar och åtaganden vilkas sä-
kerhet finns i en annan EES-stat, tillämpas en 
enligt de i den andra staten tillämpliga be-
stämmelserna och föreskrifterna fastställd 
riskklassificering eller riskvikt som är 
strängare än den som föreskrivs i en förord-
ning som utfärdats med stöd av 3 §. Före-
skrifter enligt detta moment kan meddelas av 
vägande skäl, med hänsyn till en effektiv till-
syn baserad på de särskilda förhållandena i 
den andra staten. 
 
 

7 kap. 

Organisering av värdepappersföretags 
verksamhet 

1 § 

Driftställen och huvudkontor 

Ett värdepappersföretag ska för sin verk-
samhet ha minst ett fast driftställe. Det kan 
dessutom bedriva verksamhet på andra drift-
ställen. 

Ett värdepappersföretag ska ha sitt huvud-
kontor i Finland. 
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2 § 

Värdepappersföretags bindningar 

En betydande bindning mellan ett värde-
pappersföretag och en annan juridisk person 
eller en fysisk person får inte hindra en effek-
tiv tillsyn över värdepappersföretaget. En ef-
fektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana 
bestämmelser och administrativa föreskrifter 
som i ett tredjeland ska tillämpas på  fysiska 
eller juridiska personer  med sådana bind-
ningar. 

Med betydande bindning avses i denna lag 
detsamma som i 37 § 2—4 mom. i kreditin-
stitutslagen. 

När det efter att ett verksamhetstillstånd 
beviljats sker förändringar i de uppgifter om 
bindningar som uppgetts i tillståndsansökan 
ska Finansinspektionen omedelbart underrät-
tas om dessa. 
 
 

3 § 

Begränsningar som gäller förvärv av egna 
aktier, andelar, kapitallån och debenturer 

Värdepappersföretag och företag inom 
samma finansiella företagsgrupp får bevilja 
lån för förvärv av egna och moderföretagets 
aktier och andelar och ta emot sådana som 
pant endast med de begränsningar som anges 
i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet 
som av tillgångar som tillhör värdepappers-
företaget eller ett företag inom dess finansiel-
la företagsgrupp ställs för återbetalning av 
lån som avses ovan.  

Om inte något annat följer av 3 mom. får 
ett värdepappersföretag och ett företag inom 
dess finansiella företagsgrupp, trots bestäm-
melserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebo-
lagslagen (624/2006) och 34 § 3 mom. i la-
gen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån 
för förvärv av egna eller moderföretagets ak-
tier och andelar och ta emot dem som pant, 
om  

1) de är föremål för handel på en sådan re-
glerad marknad  som avses i lagen om handel 
med finansiella instrument,  

2) beviljande av lånet eller emottagande av 
panten ingår i den normala affärsverksamhe-

ten för värdepappersföretaget eller för företa-
get inom dess finansiella företagsgrupp, och   

3) lånet har beviljats eller panten tagits 
emot på de sedvanliga villkor som värdepap-
persföretaget iakttar i sin verksamhet. 

Ett värdepappersföretag och ett företag 
inom dess finansiella företagsgrupp får som 
säkerhet för lån som beviljas för att finansie-
ra teckning av egna och moderföretagets ak-
tier och andelar, som pant ta emot sådana ak-
tier och andelar högst till ett antal som till sitt 
nominella värde motsvarar en tiondel av det 
långivande företagets eller, om aktier eller 
andelar i det långivande företagets moderfö-
retag har tagits emot som pant, av moderföre-
tagets bundna kapital. 

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om 
egna och moderföretagets aktier och andelar 
ska på motsvarande sätt tillämpas på egna 
och moderföretagets kapitalbevis, kapitallån, 
debenturer och övriga åtaganden som är ef-
terställda emittentens övriga skulder. 
 

4 § 

Utläggning av investeringstjänster och andra 
viktiga funktioner på entreprenad 

Ett värdepappersföretag kan lägga ut till-
handahållandet av investeringstjänster eller 
andra för dess verksamhet viktiga funktioner 
på entreprenad, om detta inte medför olägen-
het för värdepappersföretagets riskhantering 
eller internkontroll eller för värdepappersfö-
retagets affärsverksamhet eller någon annan 
funktion som är viktig för verksamheten. Ut-
läggning av tillhandahållandet av invester-
ingstjänster eller andra för värdepappersföre-
tagets verksamhet viktiga funktioner på ent-
reprenad får inte medföra olägenhet för till-
synen över värdepappersföretagets verksam-
het. Trots utläggningen ansvarar värdepap-
persföretaget för sina åtaganden enligt denna 
lag. 

En funktion är viktig för verksamheten om 
ett fel eller en brist vid fullgörande av funk-
tionen väsentligt kan försvåra iakttagandet av 
de lagar som gäller värdepappersföretagets 
verksamhet, med stöd av dem utfärdade be-
stämmelser eller föreskrifter eller villkoren i 
värdepappersföretagets verksamhetstillstånd 
eller inverka negativt på värdepappersföreta-
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gets ekonomiska ställning eller på kontinuite-
ten i dess investeringstjänster. 

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets 
innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås 
om att lägga ut investeringstjänster eller nå-
gon annan viktig funktion på entreprenad. 

Ett värdepappersföretag som efter att ha 
fått verksamhetstillstånd har för avsikt att till 
någon som inte hör till samma finansiella fö-
retagsgrupp lägga ut tillhandahållandet av 
investeringstjänster eller andra funktioner 
som är viktiga för dess verksamhet ska på 
förhand underrätta Finansinspektionen om 
saken. Finansinspektionen ska underrättas 
om betydande förändringar i avtalsförhållan-
det mellan värdepappersföretaget och upp-
dragstagaren.  

I 9 kap. 2 § föreskrivs om förvaring av 
kunders finansiella instrument hos utomstå-
ende förvarare . 
 
 

5 § 

Villkor för utläggning på entreprenad 

Ett värdepappersföretag ska handla om-
sorgsfullt när det lägger ut tillhandahållandet 
av investeringstjänster eller någon annan för 
dess verksamhet viktig funktion på entrepre-
nad. Om företaget lägger ut tjänster som om-
fattas av dess verksamhetstillstånd, ska upp-
dragstagaren ha tillstånd att bedriva verk-
samheten i fråga. 

Värdepappersföretaget ska se till att det av 
uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter 
som behövs för myndighetstillsynen över 
värdepappersföretaget, för riskhanteringen 
och för internkontrollen och att det får lämna 
uppgifterna vidare till Finansinspektionen. 
 
 
 

6 § 

Utläggning av kapitalförvaltning på entre-
prenad till tredjeland 

Ett värdepappersföretag som lägger ut ka-
pitalförvaltning för icke-professionella kun-
der på entreprenad till en tjänsteleverantör i 
ett tredjeland ska säkerställa att 

1) tjänsteleverantören i sitt hemland är auk-
toriserad eller registrerad som tillhandahålla-
re av kapitalförvaltningstjänster och står un-
der solvenstillsyn, och att 

2) Finansinspektionen har ett samarbetsav-
tal med tillsynsmyndigheten i tredjelandet i 
fråga.  

Trots att de villkor som anges i 1 mom. inte 
uppfylls får värdepappersföretaget lägga ut 
kapitalförvaltningstjänster på entreprenad, 
om företaget på förhand gör en anmälan till 
Finansinspektionen om saken och om Fi-
nansinspektionen inte inom en månad efter 
mottagandet av anmälan har något att invän-
da mot utläggningen.  

Finansinspektionen ska offentliggöra en 
förteckning över de tillsynsmyndigheter i 
tredjelandet med vilka den har avtalat om 
tillsynssamarbete enligt 1 mom. 2 punkten. 
Finansinspektionen ska upprätta och offent-
liggöra principer som den iakttar vid tillämp-
ning av 2 mom. 
 
 

7 § 

Anknutet ombud 

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla 
tjänster enligt 2 mom. genom ett anknutet 
ombud. Ombudet handlar på företagets väg-
nar och under dess ansvar. Ett anknutet om-
bud kan handla för endast ett värdepappers-
företags räkning. 

Ett anknutet ombud kan 
1) ta emot och förmedla kunders instruk-

tioner och order som gäller investerings- och 
sidotjänster eller finansiella instrument, 

2) förmedla finansiella instrument till kun-
der, 

3) ge kunder rådgivning om värdepappers-
företagets investerings- och sidotjänster och 
finansiella instrument, 

4) marknadsföra värdepappersföretagets 
investerings- och sidotjänster till kunder. 

Värdepappersföretaget ska med de medel 
som står till buds försäkra sig om att det an-
knutna ombudet har gott anseende och till-
räckliga yrkeskunskaper för verksamheten. 
Värdepappersföretaget ska se till att ombudet 
upplyser kunderna om vilket värdepappersfö-
retag ombudet företräder. 
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Ett anknutet ombud kan handha kunders 
penningmedel och finansiella instrument på 
värdepappersföretagets vägnar och under 
dess ansvar. Om det anknutna ombudet hand-
lar på värdepappersföretagets vägnar i någon 
annan EES-stat förutsätts det dock att staten i 
fråga tillåter att ett ombud som motsvarar ett 
anknutet ombud förvaltar kunders penning-
medel och finansiella instrument. 

Varje värdepappersföretag ska föra ett of-
fentligt register över sina anknutna ombud. I 
registret ska antecknas fysiska personers full-
ständiga namn och boningsort och adressen 
till det driftställe där verksamheten bedrivs. 
Om ombudet är en juridisk person ska i re-
gistret antecknas dess namn, företags- eller 
organisationsnummer, säte samt adressen till 
det driftställe där verksamheten bedrivs. De 
uppgifter som antecknats i registret ska beva-
ras i fem år efter att grunden för registeran-
teckningen har upphört. Värdepappersföreta-
get ska utan dröjsmål underrätta Finansin-
spektionen om vilka anknutna ombud det an-
litar. 

Om ett anknutet ombud är etablerat i en 
EES-stat som inte tillåter att värdepappersfö-
retag som är auktoriserade i den staten anlitar 
ombud som motsvarar anknutna ombud, ska 
det anknutna ombudet antecknas i Finansin-
spektionens register. I detta register ska an-
tecknas uppgifter som motsvarar dem som 
antecknas i det register som värdepappersfö-
retag ska föra enligt 5 mom. De uppgifter 
som antecknats i Finansinspektionens regis-
ter ska bevaras i fem år efter att grunden för 
registeranteckningen har upphört. 
 
 

8 § 

Riskhantering, internkontroll och annan or-
ganisering av verksamheten 

Ett värdepappersföretags verksamhet ska 
organiseras på ett med beaktande av dess art 
och omfattning tillförlitligt sätt. Värdepap-
persföretaget ska genom ändamålsenliga åt-
gärder säkerställa sin riskhantering och in-
ternkontroll samt verksamhetens kontinuitet i 
alla situationer. 

Ett värdepappersföretags styrelsemedlem-
mar och verkställande direktör svarar för att 

värdepappersföretaget uppfyller sina åtagan-
den enligt denna lag. 

 
9 § 

Skyldighet att vidta förberedelser 

Värdepappersföretag vilka som invester-
ingstjänster tillhandahåller förvaring av fi-
nansiella instrument ska genom deltagande i 
beredskapsplanering på finansmarknaden och 
genom förberedelser för undantagsförhållan-
den samt genom andra åtgärder säkerställa att 
deras uppgifter kan skötas så störningsfritt 
som möjligt också under undantagsförhållan-
den. 

Om de uppgifter som följer av 1 mom. för-
utsätter åtgärder som klart avviker från verk-
samhet som ska anses vara sedvanlig för vär-
depappersföretag och om dessa åtgärder 
medför väsentliga merkostnader, kan dessa 
kostnader ersättas ur försörjningsberedskaps-
fonden enligt lagen om tryggande av försörj-
ningsberedskapen (1390/1992). 
 

10 § 

Hantering av intressekonflikter 

Värdepappersföretag ska vidta rimliga åt-
gärder för att identifiera och förebygga in-
tressekonflikter och, om sådana uppkommer, 
bemöta sina kunder i enlighet med god sed. 

Om en intressekonflikt inte kan undvikas 
ska ett värdepappersföretag i varaktig form 
enligt 10 kap. 1 § 2 mom. ge kunden tillräck-
lig information om intressekonfliktens art  el-
ler orsaker innan transaktionen utförs för 
kundens räkning. 

Ett värdepappersföretag ska ha principer 
för de förfaranden som iakttas vid identifie-
ring och förebyggande av intressekonflikter. 
 

11 § 

Privata transaktioner 

Ett värdepappersföretag ska vidta tillräck-
liga åtgärder i syfte att förhindra att personer 
med inflytande i företaget genomför privata 
transaktioner som kan orsaka intressekonflik-
ter med transaktioner eller tjänster som de 
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deltar i på grund av sin ställning i företaget, 
om den person som har inflytande har insi-
derinformation som avses i värdepappers-
marknadslagen eller har konfidentiell infor-
mation om värdepappersföretagets kunder el-
ler deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i 
syfte att också i övrigt säkerställa informa-
tionens konfidentialitet. 

Ett värdepappersföretag ska bevara infor-
mation om privata transaktioner. Värdepap-
persföretaget ska varje år rapportera till Fi-
nansinspektionen hur värdepappersföretaget 
har övervakat efterlevnaden av bestämmel-
serna, föreskrifterna och värdepappersföreta-
gets interna anvisningar om privata transak-
tioner och vilka åtgärder värdepappersföreta-
get har vidtagit ifall bestämmelserna, före-
skrifterna eller anvisningarna inte iakttagits. 

Med personer med inflytande avses i denna 
lag 

1) värdepappersföretags styrelsemedlem-
mar, verkställande direktör och andra som 
hör till dess högsta ledning samt anställda 
och andra fysiska personer som under företa-
gets överinseende deltar i tillhandahållandet 
av investeringstjänster, 

2) ett anknutet ombud enligt 7 § och, om 
ombudet är ett bolag eller en sammanslut-
ning, medlemmarna av dess styrelse eller av 
något annat jämförbart organ, dess verkstäl-
lande direktör och andra som hör till dess 
högsta ledning samt anställda och andra fy-
siska personer som under det anknutna om-
budets överinseende deltar i tillhandahållan-
det av investeringstjänster,  

3) fysiska personer som deltar i tillhanda-
hållandet av investeringstjänster som ett vär-
depappersföretag eller ett anknutet ombud 
har lagt ut på entreprenad. 

Med privata transaktioner avses i denna 
lag sådan handel med finansiella instrument 
som bedrivs av en person med inflytande el-
ler för en sådan persons räkning, om 

1) personen med inflytande handlar utanför 
ramarna för sin ställning, befattning eller 
uppgift, eller om 

2) handeln bedrivs för egen räkning av en 
person med inflytande eller för någon som 
hör till dennas familj eller annars står perso-
nen med inflytande nära, eller om handeln 
bedrivs för någon annans räkning och resul-
tatet av handeln ger personen med inflytande 

någon annan väsentlig fördel än avgiften el-
ler arvodet för utförandet av transaktionerna. 

 
 

12 § 

Förvärv av bestämmande inflytande i företag 
i ett tredjeland 

Ett värdepappersföretag eller ett företag 
inom dess finansiella företagsgrupp ska på 
förhand meddela Finansinspektionen om att 
företaget kommer att förvärva bestämmande 
inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen 
i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbo-
lag eller försäkringsbolag med säte i ett tred-
jeland.  

Finansinspektionen kan inom tre månader 
efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 
mom. förbjuda förvärv av bestämmande in-
flytande, om de lagar, förordningar eller ad-
ministrativa föreskrifter som  tillämpas på det 
företag som är föremål för förvärvet väsent-
ligt försvårar en effektiv tillsyn över värde-
pappersföretaget eller dess finansiella före-
tagsgrupp. 
 
 

13 § 

Tillhörighet till en utländsk finansiell före-
tagsgrupp eller till ett utländskt finans- och 

försäkringskonglomerat  

Om ett värdepappersföretag hör till en fi-
nansiell företagsgrupp vars yttersta moderfö-
retag har sitt säte i ett tredjeland, är en förut-
sättning för att företaget ska beviljas verk-
samhetstillstånd att  

1) en utländsk myndighet har tillräcklig 
behörighet att övervaka hela den finansiella 
företagsgruppen på ett sätt som motsvarar 
vad som föreskrivs i denna lag, eller att  

2) den konsoliderade kapitaltäckningen, de 
konsoliderade stora exponeringarna, den fi-
nansiella företagsgruppens interna kontroll 
och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om 
ett holdingföretag, ägarnas och ledningens 
lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kra-
ven enligt denna lag. 

Finansinspektionen ska besluta om huruvi-
da ett värdepappersföretag uppfyller kraven 
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enligt 1 mom. i de fall då värdepappersföre-
tagets moderföretag inte har säte i någon an-
nan EES-stat, värdepappersföretagets balans-
omslutning är större än balansomslutningen i 
moderföretagets samtliga utländska dotter-
kreditinstitut eller i samtliga utländska dot-
terföretag som kan jämställas med finländska 
värdepappersföretag och dessa dotterkredit-
institut och dotterföretag har sitt säte i någon 
annan EES-stat. 

Finansinspektionen ska innan den fattar be-
slut enligt 2 mom. begära ett yttrande i saken 
av Europeiska bankmyndigheten, Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
och av de utländska myndigheter som svarar 
för tillsynen över de utländska kreditinstitut 
samt de utländska företag som kan jämställas 
med finländska värdepappersföretag vilka 
hör till en finansiell företagsgrupp enligt 1 
mom. och regleras i en annan EES-stat. Fi-
nansinspektionen ska, efter att ha fattat ett 
beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myn-
digheter och Europeiska kommissionen om 
beslutet. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på värdepappersföretag som står under 
gruppbaserad tillsyn av en annan EES-stats 
tillsynsmyndighet, om denna myndighet har 
ansett att den finansiella företagsgruppen 
uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om finansiel-
la företagsgrupper ska på motsvarande sätt 
tillämpas på finans- och försäkringskonglo-
merat.  
 

 
14 § 

Skyldighet att anmäla förvärv och avyttring 
av aktier 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier i ett värdepappersföretag 
ska på förhand underrätta Finansinspektionen 
om detta, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av värde-
pappersföretagets aktiekapital, 

2) innehavet blir så stort att det motsvarar 
minst 10 procent av röstetalet för samtliga 
aktier, eller om 

3) innehavet annars ger rätt att utöva ett in-
flytande som är jämförbart med innehav som 
avses i 2 punkten eller ett annars betydande 
inflytande i värdepappersföretagets förvalt-
ning. 

Om avsikten är att öka ett innehav enligt 1 
mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av 
värdepappersföretagets aktiekapital eller så 
att innehavet kommer att medföra en lika stor 
andel av det röstetal som samtliga aktier 
medför eller så att värdepappersföretaget blir 
ett dotterföretag, ska också detta förvärv på 
förhand anmälas till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och rös-
tandel som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 
4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmark-
nadslagen tillämpas. Vid tillämpning av detta 
moment beaktas inte aktier som den anmäl-
ningsskyldige för högst ett år har förvärvat i 
samband med en värdepappersemission eller 
med stöd av sin verksamhet som marknads-
garant och med vilka den anmälningsskyldi-
ge inte har rätt att utöva rösträtt i ett företag 
eller i övrigt påverka verksamheten i företa-
gets ledning.  

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det antal aktier som ingår i inneha-
vet sjunker under någon av de gränser för in-
nehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om 
värdepappersföretaget upphör att vara ett 
dotterföretag till det anmälningsskyldiga fö-
retaget. 

Värdepappersföretaget och dess holdingfö-
retag ska minst en gång om året underrätta 
Finansinspektionen om ägare till andelar en-
ligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek 
samt utan dröjsmål anmäla sådana föränd-
ringar i ägarandelarna som har kommit till 
dess kännedom. 

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska 
innehålla behövliga uppgifter och utredning-
ar om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och ekonomiska situation, 

2) den anmälningsskyldiges ägande och 
övriga bindningar i värdepappersföretaget, 

3) avtal om och finansiering av förvärv 
samt, i sådana fall som avses  i 2 mom., om  
innehavets mål. 

Närmare föreskrifter om de uppgifter som 
ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 
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mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

15 § 

Begränsning av aktieförvärv 

I 32 a § i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om Finansinspektionens rätt att för-
bjuda förvärv av ägarandelar enligt 14 §. I 
32 b § i den lagen föreskrivs om förfarandet i 
samband med förbudsbeslut. 

Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i 
lagen om Finansinspektionen får den anmäl-
ningsskyldige förvärva aktier som avses i 
14 § endast om Finansinspektionen har gett 
sitt samtycke. 
 

16 § 

Värdepappersföretags och holdingföretags 
ledning 

Ett värdepappersföretags styrelse, verkstäl-
lande direktör och övriga högsta ledning ska 
leda värdepappersföretaget med yrkesskick-
lighet samt enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper. Styrelsemedlemmarna och de-
ras ersättare, verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare samt övriga som hör 
till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga 
personer som inte är försatta i konkurs och 
vars handlingsbehörighet inte har begränsats. 
De ska dessutom ha sådan allmän kännedom 
om investeringstjänster som är nödvändig 
med beaktande av arten och omfattningen av 
värdepappersföretagets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som  
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen har 
dömts till bötesstraff för brott som kan anses 
visa att han eller hon är uppenbart olämplig 
som styrelsemedlem, ersättare för en styrel-
semedlem, verkställande direktör eller ställ-
företrädare för verkställande direktören i ett 
värdepappersföretag eller som medlem av 
den övriga högsta ledningen, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdraget i fråga. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 
1 mom., om detta ska anses uppenbart moti-
verat med hänsyn till en helhetsbedömning 
av dennes tidigare verksamhet, de omstän-
digheter som lett till domen och andra om-
ständigheter som inverkar på saken. 

Ett värdepappersföretag ska omedelbart 
underrätta Finansinspektionen om föränd-
ringar i fråga om personer i ledande ställning 
enligt 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdepappersföretag ska på motsvarande sätt 
tillämpas på holdingföretag. 
 

17 § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider ska i enlighet med 18 § till vär-
depappersföretagets insiderregister som av-
ses i 19 § anmäla uppgifter om sådana aktier 
och finansiella instrument vilkas värde be-
stäms på basis av aktierna i fråga och som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland, nedan insideranmälan. 

Med insider avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i ett 

värdepappersföretags styrelse och förvalt-
ningsråd, värdepappersföretagets verkstäl-
lande direktör och dennes ställföreträdare 
samt värdepappersföretagets revisorer, revi-
sorssuppleanter och de för revisionen av vär-
depappersföretaget huvudansvariga anställda 
hos en revisionssammanslutning, 

2) anställda hos värdepappersföretaget vil-
ka har som uppgift att göra investeringsana-
lyser av aktier och finansiella instrument som 
avses i 1 mom., vilkas huvudsakliga uppgift 
består i att medverka vid erbjudande av inve-
steringstjänster eller vilka på annat sätt re-
gelbundet får tillgång till insiderinformation 
om sådana aktier och finansiella instrument. 

I ett kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster ska förvaltningsrådets leda-
möter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, 
revisorerna. revisionssuppleanterna och den 
för revisionen av kreditinstitutet huvudansva-
riga anställda hos en revisionssammanslut-
ning göra insideranmälan endast i det fall att 
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de regelbundet i sin besittning får insiderin-
formation enligt 12 kap. 2 § i värdepappers-
marknadslagen om sådana värdepapper som 
avses i 1 mom. 
 

18 § 

Insideranmälan 

En insider ska göra insideranmälan inom 
fjorton dagar efter sin utnämning till ett upp-
drag som avses i 17 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig, vars intressebevakare den an-

mälningsskyldige är, 
2) organisationer och stiftelser där den an-

mälningsskyldige eller en omyndig som av-
ses i 1 punkten direkt eller indirekt har be-
stämmande inflytande, 

3) den anmälningsskyldiges samt en i 
1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punk-
ten avsedd organisations eller stiftelses inne-
hav av aktier och sådana finansiella instru-
ment vilkas värde bestäms på basis av aktier-
na i fråga och i Finland är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta värdepappersföre-
taget om  

1) förvärv och avyttringar av värdepapper 
och finansiella instrument som avses i 
2 mom. 3 punkten, då förändringen i ägandet 
uppgår till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 
punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå uppgifter som behövs 
för att identifiera personen, organisationen 
eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om akti-
erna och om andra finansiella instrument. 

Om värdepapper eller finansiella instru-
ment som avses i 2 mom. 3 punkten har över-

förts till värdeandelssystemet kan värdepap-
persföretaget organisera ett förfarande som 
gör det möjligt att hämta uppgifterna ur vär-
deandelssystemet. I så fall behövs inga sepa-
rata anmälningar. 
 

19 § 

Värdepappersföretags insiderregister 

Ett värdepappersföretag ska föra ett register 
över insideranmälningar som avses i 18 § 
(värdepappersföretagets insiderregister), 
varav för varje insider framgår de aktier och 
finansiella instrument som ägs av insidern, 
en omyndig som avses i 18 § 2 mom. 1 punk-
ten och av en organisation eller stiftelse som 
avses i 2 punkten och som är av det slag som 
nämns i momentet, samt specificerade för-
värv och avyttringar. 

Om anmälningar görs i enlighet med 18 § 
6 mom. kan värdepappersföretagets insider-
register till denna del bildas av uppgifter från 
värdeandelssystemet. 

Upprätthållandet av värdepappersföretagets 
insiderregister ska organiseras på ett tillförlit-
ligt sätt. De uppgifter som registrerats i re-
gistret ska bevaras i fem år efter registrering-
en. Var och en har rätt att mot ersättning av 
kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. 
Fysiska personers personbeteckning och 
adress och andra fysiska personers än insi-
ders namn är dock inte offentliga. 

Värdepappersföretaget ska varje år rappor-
tera till Finansinspektionen hur upprätthål-
landet av insiderregistret organiserats, om 
övervakningen av värdepappersföretagets in-
siders anmälningsskyldighet och vilka åtgär-
der värdepappersföretaget har vidtagit i så-
dana fall då bestämmelserna, föreskrifterna 
eller värdepappersföretagets interna anvis-
ningar inte har iakttagits. 
 
 

20 § 

Utländska EES-värdepappersföretags skyl-
dighet att vidta förberedelser 

Vad som i 9 § föreskrivs om beredskap och 
kostnadsersättning gäller på motsvarande sätt 
utländska EES-värdepappersföretags filialer. 
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Den skyldighet som föreskrivs i 9 § 1 mom. 
gäller dock inte ett utländskt värdepappersfö-
retags filial om denna i enlighet med lagstift-
ningen i värdepappersföretagets hemstat har 
säkerställt skötseln av sina uppgifter under 
undantagsförhållanden på ett sätt som mot-
svarar det som föreskrivs i 9 § 1 mom. och 
har lagt fram tillräcklig utredning om saken 
för Finansinspektionen. 
 
 

21 § 

Organisering av verksamheten hos filialer 
till tredjeländers värdepappersföretag 

Vad som i 4 § 3 och 4 mom. föreskrivs om 
utläggning på entreprenad, i 5 § om förut-
sättningarna för utläggning, i 8 § om riskhan-
tering, internkontroll och annan organisering 
av verksamheten, i 9 § om skyldighet att vid-
ta förberedelser och om kostnadsersättning, i 
10 § om hantering av intressekonflikter och i 
11 § om privata transaktioner, ska på motsva-
rande sätt tillämpas på filialer till tredjelän-
ders värdepappersföretag. 

Tredjeländers värdepappersföretag får i sin 
verksamhet i Finland inte ta så stora risker att 
filialernas kunders intressen äventyras. 
 
 

22 § 

Ledningen för utländska värdepappersföre-
tags filialer 

Chefen för en filial till ett utländskt värde-
pappersföretag ansvarar för verksamheten 
och företräder också värdepappersföretaget i 
rättsförhållanden som gäller filialens verk-
samhet. 

En juridisk person, en minderårig eller en 
person för vilken intressebevakare har för-
ordnats, vars handlingsbehörighet har be-
gränsats eller som är försatt i konkurs får inte 
vara filialchef. I lagen om näringsförbud 
(1059/1985) finns bestämmelser om hur när-
ingsförbud inverkar på behörigheten. 

På chefen för en filial till ett tredjelands 
värdepappersföretag ska dessutom tillämpas 
vad som i 16 § föreskrivs om ett värdepap-
persföretags verkställande direktör. 

23 § 

Bemyndigande för Finansinspektionen att 
meddela föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter som direktivet om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument förutsätter om 

1) innehållet i en anmälan om betydande 
förändringar i ett avtalsförhållande som gäll-
er utläggning på entreprenad enligt 4 §, 

2) förutsättningarna för utläggning på ent-
reprenad enligt 5 §, 

3) organisering av verksamheten enligt 8 §, 
4) förfaranden vid hantering av intresse-

konflikter enligt 10 §, 
5) privata transaktioner enligt 11 §. 
Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-

reskrifter om rapporter som avses i 11 § 
2 mom. och om rapporteringen till Finansin-
spektionen, om innehållet i insideranmäl-
ningar som avses i 18 § och om hur de ska 
göras, om innehållet i insiderregister som av-
ses i 19 § och hur uppgifterna ska registreras 
samt om rapporter som avses i 19 § 4 mom. 
och om rapporteringen till Finansinspektio-
nen. 
 
 

8 kap. 

Bokslut och revision 

1 § 

Bokslut, verksamhetsberättelser och delårs-
rapporter 

På värdepappersföretags bokslut, verksam-
hetsberättelser och delårsrapporter samt på 
meddelande av anvisningar, yttranden och 
dispens tillämpas 146—157 § i kreditinsti-
tutslagen. 

 
2 § 

Revision samt särskild granskning och 
granskare 

Bestämmelser om revision och revisorer 
samt förordnande av särskild granskning och 
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granskare finns i revisionslagen (459/2007) 
och 158—160 § i kreditinstitutslagen. 

 
 
 

3 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet ut-
färdas närmare bestämmelser om hur finansi-
ella instrument och förvaltningsfastigheter 
samt förändringar i deras värden ska tas upp i 
värdepappersföretags bokslut, om balans- 
och resultaträkningens uppställningsformer 
och om finansieringsanalys, om upplysningar 
som ska ges i noterna till balans- och resul-
taträkningen och finansieringsanalysen samt i 
verksamhetsberättelsen, om koncernbalans- 
och koncernresultaträkningens uppställnings-
former och koncernens finansieringsanalys, 
om upplysningar som ska ges i noterna till 
koncernbalans- och koncernresultaträkningen 
samt till koncernens finansieringsanalys samt 
om specifikationer till balansräkningen och 
noterna. 
 
 
 

4 § 

Bemyndigande för Finansinspektionen att  
meddela föreskrifter 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om hur bokslut för värdepappers-
företag ska upprättas. Finansinspektionen 
kan genom sina föreskrifter begränsa rätten 
att som räkenskapsperiodens intäkter bokföra 
ränte- och hyresinkomster som grundar sig 
på sådana fordringar eller finansiella leasing-
avtal, vilkas till betalning förfallna räntor, 
amorteringar eller hyror vid bokslutstidpunk-
ten har varit obetalda en längre tid än den 
som avses i Finansinspektionens föreskrifter 
eller som till följd av gäldenärens konstatera-
de insolvens sannolikt inte kommer att beta-
las. Finansinspektionen ska innan den med-
delar dessa föreskrifter begära yttrande av fi-
nansministeriet och bokföringsnämnden. 
 
 

9 kap. 

Förvaring och annan hantering av kund-
medel 

1 § 

Förvaring av kundmedel 

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt organisera förvaringen och hanteringen 
av kunders finansiella instrument och pen-
ningmedel (kundmedel) som har anförtrotts 
företaget. 

Värdepappersföretag som förvarar och han-
terar kundmedel ska framför allt se till att 
dess tillgångar hålls klart åtskilda från kund-
medlen. 

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt redovisa kundmedel så att  kundmedlen 
för varje kund är tillräckligt åtskilda från 
andra kunders medel. 

I 10 kap. 5 § föreskrivs om informations-
skyldighet i samband med förvaring av 
kundmedel. 
 

2 § 

Förvaring av kunders finansiella instrument 
hos utomstående förvarare  

Värdepappersföretag som förvarar sina 
kunders finansiella instrument hos utomstå-
ende förvarare ska välja förvarare med till-
räcklig omsorg. 

Värdepappersföretag ska om möjligt förva-
ra sina kunders finansiella instrument hos fö-
retag som står under tillsyn av Finansinspek-
tionen, en utländsk EES-tillsynsmyndighet 
eller ett tredjelands tillsynsmyndighet. 

Värdepappersföretag ska genom tillräckliga 
åtgärder säkerställa att kunders finansiella in-
strument som förvaras hos utomstående för-
varare hålls åtskilda från värdepappersföreta-
gets och förvararens finansiella instrument. 
 

3 § 

Placering av kunders penningmedel 

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål pla-
cera sina kunders penningmedel på konto i 
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en centralbank eller inlåningsbank eller i ett 
kreditinstitut som auktoriserats i en annan 
stat och har rätt att ta emot insättningar. Om 
kunden inte har förbjudit det kan dennes 
penningmedel placeras också i fondandelar i 
en penningmarknadsfond som är registrerad i 
en EES-stat och uppfyller de krav som anges 
i fondföretagsdirektivet eller annars står un-
der tillsyn. 

Om kundens penningmedel placeras på nå-
got annat sätt än på konto i en centralbank 
ska värdepappersföretaget med tillräcklig 
omsorg välja den inlåningsbank, det utländs-
ka kreditinstitut eller den penningmarknads-
fond som ska förvara penningmedlen.  

Värdepappersföretag ska säkerställa att 
kundens penningmedlen förvaras åtskilda 
från värdepappersföretagets penningmedel.  

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en 
inlåningsbank som tillhandahåller invester-
ingstjänster dock placera kundens penning-
medel på konto i samma inlåningsbank. 
 
 

4 § 

Pantsättning eller avyttring av kunders fi-
nansiella instrument 

Värdepappersföretag får inte för egen eller 
en kunds räkning pantsätta eller avyttra en 
annan kunds finansiella instrument utan att 
den andra kunden i varje enskilt fall på för-
hand har gett sitt uttryckliga samtycke. Sam-
tycket ska förenas med villkor för pantsätt-
ning eller annan avyttring av de finansiella 
instrumenten. En icke-professionell kund ska 
ge sitt samtycke skriftligen eller på något an-
nat motsvarande sätt enligt 10 kap. 3 §. 

Om en kunds finansiella instrument förva-
ras på ett värdepapperskonto enligt 2 § 
1 mom. 3 punkten i lagen om värdepappers-
konton eller på ett förvaltningskonto enligt 
5 a § i lagen om värdeandelskonton, får vär-
depappersföretaget vidta åtgärder enligt 
1 mom. endast om 

1) varje kund vars finansiella instrument 
förvaras på samma konto har gett sitt sam-
tycke enligt 1 mom., eller om 

2) värdepappersföretaget har tillgång till ef-
fektiva system och tillsynsförfaranden för att 
säkerställa att åtgärden endast avser sådana 

kunders finansiella instrument som har gett 
sitt samtycke enligt 1 mom. 

Värdepappersföretag ska i fem år bevara 
tillräcklig information om åtgärder som avses 
i 2 mom. 

Ett värdepappersföretag får emellertid trots 
1 och 2 mom. pantsätta en kunds finansiella 
instrument hos en clearingorganisation, ut-
ländsk clearingorganisation eller clearing-
medlem enligt lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet som säkerhet för 
en kunds förpliktelser i samband med köp av 
finansiella instrument. 

Bestämmelser om värdepappersföretags 
rätt att pantsätta eller avyttra sådana finansi-
ella instrument som företaget fått som pant 
av en kund finns dessutom i lagen om finan-
siella säkerheter (11/2004). 

 
 

5 § 

Bemyndigande för Finansinspektionen att  
meddela föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om förvaring av kundmedel som 
behövs för att genomföra i direktivet om ge-
nomförande av bestämmelser direktivet om 
marknader för finansiella instrument. 
 

6 § 

Revisorsutlåtande 

Värdepappersföretag ska för varje kalen-
derår ge Finansinspektionen ett revisorsutlå-
tande varav framgår om värdepappersföreta-
gets arrangemang för förvaring och hantering 
av kundmedel uppfyller kraven enligt 1—4 § 
och kraven i föreskrifter som meddelats med 
stöd av 5 §. 
 

7 § 

Tillämpning av vissa andra lagar 

På värdepappersföretag som är kontoför-
valtare enligt lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet tillämpas dessut-
om vad som föreskrivs i den lagen och i la-
gen om värdeandelskonton. På värdepappers-
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företag som verkar som förvarare enligt la-
gen om värdepapperskonton tillämpas dess-
utom vad som föreskrivs i den lagen. 
 
 
 

8 § 

Tillsättning av ombud 

När ett värdepappersföretag som förvarar 
kundmedel har försatts i likvidation eller 
konkurs ska Finansinspektionen utan dröjs-
mål tillsätta ett ombud enligt 29 § i lagen om 
Finansinspektionen för att övervaka att med-
len snabbt återbetalas till värdepappersföre-
tagets kunder, om det inte med beaktande av 
arten och omfattningen av värdepappersföre-
tagets verksamhet är uppenbart onödigt att 
tillsätta ett ombud. Finansinspektionen ska 
dessutom tillsätta ett ombud om värdepap-
persföretaget annars har blivit insolvent och 
om insolvensen enligt Finansinspektionens 
bedömning inte ska anses vara tillfällig, om 
det inte med beaktande av arten och omfatt-
ningen av värdepappersföretagets verksam-
het är uppenbart onödigt att tillsätta ett om-
bud. 

Likvidatorn för ett värdepappersföretag 
som är försatt i likvidation och boförvaltaren 
för ett värdepappersföretag som är försatt i 
konkurs har rätt att på yrkande eller med 
samtycke av ombudet ingå och säga upp av-
tal samt att ta kredit för att främja en snabb 
återbetalning av kundmedel. 
 
 
 

9 § 

Tillämpning på filialer till värdepappersföre-
tag i tredjeländer av bestämmelserna om för-

varing och annan hantering av kundmedel 
samt bestämmelserna om tillsättning av om-

bud  

Vad som i detta kapitel föreskrivs om vär-
depappersföretags förvaring och annan han-
tering av kundmedel samt om tillsättning av 
ombud ska på motsvarande sätt tillämpas på 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer. 
 

DEL III 

FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGS-
FONDEN 

10 kap. 

Förfaranden i kundförhållanden 

1 § 

Klassificering av kunder och avtal om kun-
ders ställning 

Värdepappersföretag ska underrätta sina 
kunder om att de har klassificerats som icke-
professionella eller professionella kunder el-
ler som godtagbara motparter. 

Värdepappersföretag ska informera sina 
kunder om att de har rätt att begära att klassi-
ficeringen ändras och lägga fram en utred-
ning om hur en sådan ändring skulle påverka 
deras ställning. Informationen ska ges så att 
den riktas till kunderna personligen, antingen 
skriftligen eller i någon annan varaktig form 
så att de kan bevara och lagra informationen 
och återge den i oförändrad form eller så att 
informationen finns tillgänglig på värdepap-
persföretagets webbsidor så länge som kun-
den kan antas behöva den.  Informationen 
kan ges i någon annan varaktig form än 
skriftligen endast om detta är ändamålsenligt 
i samband med en transaktion mellan värde-
pappersföretaget och en kund och om kunden 
har valt detta informationssätt. 

Ett värdepappersföretag kan antingen på 
eget initiativ eller på begäran av en profes-
sionell kund som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 
1―5 punkten behandla denne som en icke-
professionell kund. Behandlingen av en kund 
som icke-professionell ska föregås av ett 
skriftligt avtal. Om avtalet tillämpas på en el-
ler flera tjänster eller transaktioner eller på en 
eller flera typer av finansiella instrument el-
ler transaktioner, ska detta framgå av avtalet. 

Ett värdepappersföretag ska innan det till-
handahåller investeringstjänster meddela en 
kund som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 2 punk-
ten att denne på basis av tillgängliga uppgif-
ter behandlas som professionell, om inte nå-
got annat avtalas. 
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En kund som generellt eller i samband med 
en viss investeringstjänst eller transaktion el-
ler i fråga om en viss typ av transaktioner el-
ler finansiella instrument vill bli behandlad 
som professionell kund enligt 1 kap. 18 § 1 
mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepap-
persföretaget om detta. Om kunden uppfyller 
kraven enligt 2 mom. i nämnda paragraf ska 
värdepappersföretaget skriftligen meddela 
kunden att denne som professionell kund inte 
omfattas av skyddet enligt alla de procedur-
bestämmelser som avses i denna lag och inte 
heller av ersättningsfondens investerarskydd. 
Kunden ska på motsvarande sätt skriftligen 
meddela värdepappersföretaget att den är 
medveten om att det skydd som procedurbe-
stämmelserna och ersättningsfonden ger 
upphör att gälla. 

Emittenten och andra som erbjuder värde-
papper har med kundens samtycke rätt att av 
värdepappersföretaget få besked om hur 
kunden klassificeras med avseende på värde-
papperet i fråga. 

Ett värdepappersföretag ska följa interna 
instruktioner om klassificering av kunder och 
om förfarandet i detta avseende. 
 
 
 

2 § 

Allmänna principer vid tillhandahållande 
och marknadsföring av investeringstjänster 

och sidotjänster  

Tillhandahållare av investeringstjänster och 
sidotjänster ska handla hederligt, opartiskt 
och professionellt samt på ett sätt som är för-
enligt med kundernas intressen. 

I samband med att ett värdepappersföretag 
tillhandahåller investeringstjänster och 
sidotjänster får det inte betala avgifter, 
arvoden eller andra förmåner till tredje part 
eller dennes representant och inte heller ta 
emot avgifter, arvoden eller andra förmåner 
av tredje part eller av dennes representant, 
utom i det fall att 

1) kunden innan investeringstjänsterna eller 
sidotjänsterna tillhandahålls har fått heltäck-
ande och tydlig information om avgifternas, 
arvodenas eller de andra förmånernas karak-
tär och belopp eller om deras grunder, och 

2) syftet med avgifterna, arvodena eller de 
andra förmånerna är att förbättra kvaliteten 
på de tjänster som tillhandahålls kunden och 
betalningen av dem inte strider mot kundens 
intressen. 

Information som avses i 2 mom. 1 punkten 
kan ges kunden som en sammanfattning. På 
begäran ska kunden få tilläggsinformation 
om de förmåner som avses i 1 mom.  

Investeringstjänster och sidotjänster får inte 
marknadsföras med osann eller vilseledande 
information. Om det efter att informationen 
getts framgår att den är vilseledande eller 
osann på ett sätt som har en väsentlig bety-
delse för investerare, ska den utan dröjsmål 
rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträck-
ning. Av marknadsföringen ska framgå dess 
kommersiella syfte.  

I 11 kap. 25 § föreskrivs om marknadsfö-
ring som gäller ersättningsfondens investe-
rarskydd. 

 
 

3 § 

Avtal om investeringstjänster 

Om tillhandahållande av investeringstjäns-
ter ska ett skriftligt avtal upprättas, varav 
framgår parternas rättigheter och skyldighe-
ter samt övriga villkor. Avtalet kan ingås 
elektroniskt i enlighet med 12 § i lagen om 
tillhandahållande av informationssamhällets 
tjänster (458/2002). Skyldigheten att upprätta 
skriftligt avtal gäller inte värdepappersföre-
tag, om företaget som investeringstjänster 
tillhandahåller enbart investeringsrådgivning. 
Skyldigheten gäller inte heller värdepappers-
företag, om företaget tillhandahåller invester-
ingstjänster till professionella kunder, om 
inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 

I avtalet får inte tas in villkor som strider 
mot god sed eller är oskäliga för kunden. 
 
 

4 § 

Uppgifter om kunderna 

Värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning eller kapitalförvalt-
ning såsom investeringstjänster ska innan 
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tjänsterna tillhandahålls inhämta tillräckliga 
uppgifter om kundernas ekonomiska ställ-
ning, erfarenhet av och kunskaper om inve-
stering när det gäller de aktuella investerings-
tjänsterna eller finansiella instrumenten samt 
om deras investeringsmålsättningar, för att 
kunna rekommendera lämpliga finansiella in-
strument och tjänster för dem. 

Om ett värdepappersföretag tillhandahåller 
andra investeringstjänster än sådana som av-
ses i 1 mom. och om det inte är fråga om för-
varing av finansiella instrument ska värde-
pappersföretaget innan tjänsterna tillhanda-
hålls av en icke-professionell kund begära in-
formation om dennes erfarenheter av och 
kunskaper om det finansiella instrumentet el-
ler investeringstjänsten i fråga, för att kunna 
bedöma om instrumenten eller tjänsterna 
lämpar sig för kunden. Om värdepappersfö-
retaget på basis av vad kunden uppgett anser 
att ett finansiellt instrument eller en tjänst 
inte lämpar sig för kunden, ska värdepap-
persföretaget underrätta kunden om saken. 
Om kunden vägrar lämna de begärda uppgif-
terna, ska värdepappersföretaget meddela att 
det inte kan bedöma huruvida ett finansiellt 
instrument eller en tjänst är lämplig för kun-
den. 

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte ut-
förande eller förmedling av order på kundens 
initiativ, om kunden har informerats om att 
värdepappersföretaget vid tillhandahållandet 
av tjänsten inte är skyldigt att bedöma tjäns-
tens eller det finansiella instrumentets lämp-
lighet för kunden och tjänsten har samband 
med 

1) aktier som är föremål för handel på en 
sådan reglerad marknad som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument, eller 
motsvarande handel i en annan stat, 

2) penningmarknadsinstrument, 
3) obligationer eller motsvarande skuldin-

strument utan de egenskaper som derivatin-
strument har, 

4) sådana fondandelar eller andelar i fond-
företag som avses i fondföretagsdirektivet, 
eller med 

5) andra okomplicerade finansiella instru-
ment som avses i artikel 38 i direktivet om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument. 
 

5 § 

Värdepappersföretags informationsskyldig-
het 

Värdepappersföretag ska informera icke-
professionella kunder om avtalsvillkoren för 
investeringstjänster eller sidotjänster samt ge 
tillräcklig information om värdepappersföre-
taget och om de tjänster som ska tillhanda-
hållas. Informationen om villkoren och den 
övriga informationen ska ges i god tid innan 
avtalet ingås eller innan kunden tillhanda-
hålls tjänster, om detta sker vid en tidigare 
tidpunkt. 

Ett värdepappersföretag ska i god tid innan 
en investeringstjänst eller en sidotjänst till-
handahålls ge en icke-professionell kund till-
räcklig information om 

1) värdepappersföretaget och om de tjäns-
ter som det tillhandahåller, 

2) arten av de finansiella instrument som 
tjänsterna avser och om de risker som är för-
knippade med dem, 

3) investeringsstrategier, ifall sådana har 
föreslagits, och om de risker som är förknip-
pade med dem, 

4) var order utförs, 
5) hur kundmedel förvaras samt om risker 

som är förknippade med förvaringen, i syn-
nerhet i situationer där kundmedel förvaras 
hos tredje part eller på ett värdepapperskonto 
enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vär-
depapperskonton eller på ett förvaltningskon-
to enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton,  

6) de kostnader och arvoden som är för-
knippade med tjänsterna. 

Värdepappersföretag ska i god tid på för-
hand informera icke-professionella kunder 
om väsentliga förändringar i de uppgifter 
som nämns i 2 mom. 

Information som avses i 1—3 mom. ska 
ges kunden i varaktig form enligt 1 § 2 mom. 
Med kundens samtycke kan informationen 
läggas ut på värdepappersföretagets webbsi-
dor utan att den riktas till kunden personli-
gen, om detta är ändamålsenligt i samband 
med transaktioner mellan värdepappersföre-
taget och kunden och om informationen finns 
tillgänglig så länge som kunden kan antas 
behöva den.  
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Om avtal om investeringstjänster eller 
sidotjänster på begäran av en icke-
professionell kund ingås med användning av 
ett medel för distanskommunikation enligt 
6 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen 
(38/1978), vilket innebär att information som 
avses i 1 mom. inte kan ges i den form som 
avses i 4 mom. innan avtalet ingås och in-
formation som avses i 2 mom. inte kan ges 
innan tjänsten tillhandahålls, ska information 
som avses i 1 mom. ges omedelbart efter att 
avtalet ingåtts och information som avses i 
2 mom. omedelbart efter att tjänsten börjat 
tillhandahållas. 

Ett värdepappersföretag ska ge en icke-
professionell kund tillräcklig information om 
de transaktioner och tjänster som utförts för 
kundens räkning och om kostnaderna för 
dessa, uppgifter om kundmedel som värde-
pappersföretaget innehar samt om andra 
tjänster som företaget tillhandahållit kunden. 

Ett värdepappersföretag ska innan det ingår 
avtal med en professionell kund om en inve-
steringstjänst eller sidotjänst med beaktande 
av kundens investeringserfarenhet ge denne 
tillräcklig information om den aktuella tjäns-
ten samt om arten av det finansiella instru-
ment som tjänsten avser och om de risker 
som är förknippade med det finansiella in-
strumentet. 

Ett värdepappersföretag som säljer fondan-
delar i sådana placeringsfonder eller special-
placeringsfonder som avses i lagen om pla-
ceringsfonder eller ger råd om sådana inve-
steringar ska ge kunden ett faktablad enligt 
93 § i lagen om placeringsfonder. 

I 11 kap. 12 och 23 § föreskrivs om skyl-
digheten att informera om investerarskyddet. 
 
 

6 § 

Omsorgsfullt utförande av order 

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster består i att utföra order ska vidta rim-
liga åtgärder för att uppnå bästa möjliga re-
sultat för sina kunder, med beaktande av om-
ständigheter som är väsentliga för utförandet 
av ordern. Om en kund har gett specifika in-
struktioner ska värdepappersföretaget dock 
utföra ordern i enlighet med dem. 

Ett värdepappersföretag ska för utförandet 
av order ha verksamhetsprinciper med upp-
gifter om de handelsplatser där det utför 
kundorder och om vilka faktorer som påver-
kat valet av handelsplats. Värdepappersföre-
taget ska se till att riktlinjerna hålls uppdate-
rade. 

Ett värdepappersföretag ska ge kunderna 
tillräcklig information om sina verksamhets-
principer innan det tillhandahåller invester-
ingstjänster. Värdepappersföretaget ska med-
dela kunderna varje väsentlig förändring av 
sina verksamhetsprinciper. 

Om en order enligt verksamhetsprinciperna 
kan utföras utanför en reglerad marknad som 
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument eller utanför en multilateral han-
delsplattform eller motsvarande handel i en 
annan stat, ska kundens uttryckliga godkän-
nande inhämtas. 

 
7 § 

Orderhantering 

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller 
utförande av kundorder som investerings-
tjänster ska utföra kundernas order utan obe-
fogat dröjsmål. Värdepappersföretaget får 
inte låta en annan kunds eller sitt eget intres-
se inverka på utförandet av kundorder. 

Ett värdepappersföretag ska utföra kundor-
der i den ordningsföljd som de tagits emot, 
om detta är möjligt med beaktande av or-
derns storlek, de prisgränser som kunden be-
stämt eller övriga villkor samt hur ordern 
getts. 

I 7 kap. 1 § i lagen om handel med finansi-
ella instrument föreskrivs om värdepappers-
företags skyldighet att offentliggöra limitera-
de kundorder. 
 

8 § 

Kundorder från andra värdepappersföretag  

Ett värdepappersföretag som av ett annat 
värdepappersföretag tar emot kundorder som 
avser investeringstjänster eller sidotjänster 
kan handla i enlighet med de uppgifter om en 
kund och de instruktioner i fråga om ordern 
som det fått av det andra värdepappersföreta-
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get. Det värdepappersföretag som förmedlat 
ordern ska förbli ansvarigt för att de rekom-
mendationer och den rådgivning som lämnats 
är lämpliga för kunden.  
 

9 § 

Bevarande av uppgifter om transaktioner och 
tjänster 

Ett värdepappersföretag ska i fem år bevara 
uppgifter om kundorder som avser finansiella 
instrument, uppgifter om transaktioner som 
avser finansiella instrument och utförs för 
egen eller en kunds räkning samt uppgifter 
om andra tjänster som företaget tillhandahål-
ler. Avtal som ingåtts med kunder om inve-
sterings- och sidotjänster eller andra villkor 
för tillhandahållande av tjänster ska bevaras 
den tid som kundförhållandet varar. 

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs om kundorder, om transaktionsbe-
slut i samband med kapitalförvaltning samt 
om vilka uppgifter som ska registreras om 
kunders transaktioner. 
 

10 § 

Inspelning av telefonsamtal 

Värdepappersföretag ska för att verifiera 
order som avser finansiella instrument, spela 
in kundsamtal till och från anslutningar som 
är avsedda för mottagning av kundorder. 

Värdepappersföretag ska sörja för att kun-
derna underrättas om att samtalen spelas in. 
Inspelningarna ska bevaras i minst två år och 
de får bevaras högst så länge det behövs för 
att tillgodose rättigheter och skyldigheter 
som har samband med ordern. 
 

11 § 

Transaktioner med godtagbara motparter  

Om ett värdepappersföretag som tillhanda-
håller förmedling eller utförande av order 
som investeringstjänster handlar för egen 
räkning eller tillhandahåller förvaring av fi-
nansiella instrument, tillämpas 1—7 § inte på 
sådana transaktioner eller på sidotjänster som 

direkt har samband med dem som företaget 
vidtar med en godtagbar motpart.  

En kund som är godtagbar motpart enligt 
1 kap. 19 § 1 punkten har rätt att begära till-
lämpning av 1 mom. i denna paragraf på sina 
transaktioner, antingen generellt eller i fråga 
om enskilda transaktioner. En kund ska be-
handlas som professionell kund om värde-
pappersföretaget går med på kundens begä-
ran. Om en kund emellertid begär att bli be-
handlad som icke-professionell kund, ska 1 § 
3 mom. i detta kapitel tillämpas på behand-
lingen av kundens begäran.  De förfaranden 
som avses i detta moment kan genomföras 
också på initiativ av värdepappersföretaget. 

 
12 § 

Transaktioner på en reglerad marknad och 
på en multilateral handelsplattform 

På transaktioner mellan handelsparter på en 
börs som avses i lagen om handel med finan-
siella instrument tillämpas inte 1―7 § när 
transaktionerna genomförs på en reglerad 
marknad.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
också på transaktioner mellan handelsparter 
på en sådan multilateral handelsplattform 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument samt på transaktioner mellan 
marknadsplatsoperatören och handelsparter-
na när transaktionen genomförs på en multi-
lateral handelsplattform. 
 

13 § 

Behandling av kundklagomål 

Värdepappersföretag ska ha effektiva me-
toder för att i behörig ordning och så snabbt 
som möjligt behandla icke-professionella 
kunders klagomål över investerings- och 
sidotjänster. Ett värdepappersföretag ska i 
fem år bevara information om kundklagomål 
och åtgärder som vidtagits för att lösa dem. 

Värdepappersföretag ska säkerställa att de-
ras icke-professionella kunder kan hänskjuta 
enskilda meningsskiljaktigheter om tillämp-
ning av denna lag till ett oavhängigt organ 
som ger rekommendationer. Organets stadgar 
ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, ef-
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fektiv och rättvis behandling av menings-
skiljaktigheter. 

Ett värdepappersföretag ska meddela Fi-
nansinspektionen ett i 2 mom. avsett organs 
namn och kontaktuppgifter. På Finansinspek-
tionens begäran ska värdepappersföretaget 
tillställa Finansinspektionen organets stadgar 
och andra utredningar som behövs för tillsy-
nen över efterlevnaden av 2 mom., enligt vad 
Finansinspektionen bestämmer. 

 
14 § 

Tillämpning av bestämmelser på utländska 
värdepappersföretag 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om vär-
depappersföretag tillämpas också på filialer 
till utländska EES-värdepappersföretag som 
tillhandahåller investeringstjänster i Finland 
och på tredjeländers värdepappersföretag. På 
utländska EES-värdepappersföretags filialer 
tillämpas dock inte 8 § eller 13 § 1 mom.  
 
 

15 § 

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter 

För genomförande av bestämmelser i direk-
tivet om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument medde-
lar Finansinspektionen närmare föreskrifter 
om  

1) avgifter, arvoden och andra förmåner 
som enligt 2 § i detta kapitel ska betalas till 
eller tas emot av tredje part i samband med 
tillhandahållandet av investeringstjänster och 
sidotjänster samt om de krav som ställs på in-
formation till kunderna, 

2) de uppgifter som kunderna enligt 4 § 1 
och 2 mom. ska ombes ge och om förfaran-
det vid begäran om uppgifter, 

3) information som enligt 5 § ska ges kun-
der om de risker som är förenade med förva-
ringen av kundmedel och om annan informa-
tion som ska ges kunder samt om informa-
tionsförfarandet, 

4) hur order ska utföras enligt 6 och 7 § 
samt om hur värdepappersföretag då de som 
investeringstjänster tillhandahåller kapital-

förvaltning eller förmedlar order ska förfara 
då de utför och hanterar kundorder,  

5) minimiuppgifter som ett värdepappers-
företag enligt 9 § ska bevara och om hur de 
ska bevaras. 

 
 

11 kap. 

Ersättningsfonden för investerarskydd 

1 § 

Medlemskap i ersättningsfonden 

För att skydda investerarnas penningmedel 
och finansiella instrument, nedan tillgodoha-
vanden, ska värdepappersföretagen höra till 
ersättningsfonden. Kravet på medlemskap 
gäller inte värdepappersföretag vars invester-
ingstjänster endast består av förmedling av 
order, investeringsrådgivning eller ordnande 
av multilateral handel och som inte innehar 
eller förvaltar kundmedel. 

Ett värdepappersföretag blir medlem i er-
sättningsfonden den dag då det beviljas till-
stånd att bedriva verksamhet som värdepap-
persföretag. 
 
 

2 § 

Ersättningsfondens stadgar 

Ersättningsfonden ska ha stadgar som tryg-
gar fondens verksamhet och skötseln av dess 
lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens 
stadgar och ändringar i dem fastställs av fi-
nansministeriet, som före fastställelsen ska 
begära ett yttrande om ansökan av Finansin-
spektionen och Finlands Bank. 

Stadgarna ska innehålla bestämmelser som 
kompletterar bestämmelserna i denna lag och 
någon annanstans i lag åtminstone i fråga om 

1) hurdant förfarandet är när ett värdepap-
persföretag godkänns som medlem i ersätt-
ningsfonden och hur medlemmar utesluts el-
ler utträder ur fonden, 

2) hur och på vilka grunder ersättningsfon-
dens garantiavgifter bestäms och förvalt-
ningskostnaderna fördelas mellan fondmed-
lemmarna, hur före detta fondmedlemmar 



 RP 32/2012 rd  
  

 

399

svarar för kostnader som fonden orsakats av 
ersättningsfall som inträffat innan medlem-
skapet upphörde och hur ersättningsfondens 
minimikapital ska avsättas under övergångs-
perioden och efter ersättningsfall, 

3) när och hur garantiavgifterna och för-
valtningskostnaderna ska betalas, 

4) när, på vilka villkor och hur ersättnings-
fonden kan uppta kredit för sin verksamhet, 
hur garantiavgifterna i en sådan situation ska 
höjas och hur ansvaret för kreditens återbe-
talning ska fördelas mellan ersättningsfon-
dens medlemmar, 

5) huruvida ersättningsfondens kapital får 
täckas genom försäkring eller genom bin-
dande kreditlöften av kreditinstitut som inte 
hör till fonden eller till samma koncern eller 
finansiella företagsgrupp som en fondmed-
lem och hur stor del av kapitalet som i så fall 
får täckas på det sättet, 

6) hur många styrelsemedlemmar som ska 
väljas, hur de väljs, styrelsens mandatperiod, 
hur styrelsen fattar beslut, när den är beslut-
för, vilka dess uppgifter är och hur den ska 
sammankallas, 

7) hur ersättningsfondens delegation väljs, 
hur delegationen fattar beslut, när den är be-
slutför, vilka uppgifter den har samt när och 
hur den ska sammankallas, 

8) huruvida ersättningsfondens styrelse kan 
delegera beslutanderätt till verksamhetsleda-
ren eller ombudsmannen, hur beslutanderät-
ten delegeras och hur behörigheten är förde-
lad mellan styrelsen och verksamhetsledaren 
eller ombudsmannen, 

9) ersättningsfondens räkenskapsperiod, 
när bokslut ska upprättas och när och hur er-
sättningsfondens konton och förvaltning ska 
undergå revision, 

10) hur många godkända revisorer eller re-
visionssammanslutningar som ska väljas för 
ersättningsfonden, hur de väljs och revisorer-
nas mandatperiod, 

11) alternativa sätt att placera ersättnings-
fondens tillgångar,  

12) hur stadgarna ändras. 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska 

det i stadgarna anges hur filialer till utländs-
ka värdepappersföretag, fondbolag och kre-
ditinstitut i Finland kan bli medlemmar i er-
sättningsfonden och uteslutas eller utträda ur 

den samt grunderna för fondens anslutnings-
avgift och ersättningsskyldighet. 
 
 
 

3 § 

Ersättningsfondens förvaltning 

Ersättningsfonden förvaltas av en delega-
tion som de värdepappersföretag som hör till 
fonden utser och av en styrelse som delega-
tionen utser. Ersättningsfondens styrelse ska 

1) ge Finansinspektionen yttranden om vär-
depappersföretags ansökningar om verksam-
hetstillstånd, 

2) besluta om att tilldela värdepappersföre-
tag varningar och utesluta värdepappersföre-
tag ur ersättningsfonden, 

3) bestämma storleken på och ordna debite-
ringen av värdepappersföretagens garantiav-
gifter, 

4) besluta om betalning av ersättning till 
investerare då ett värdepappersföretag har 
konstaterats vara insolvent, 

5) förvalta ersättningsfondens tillgångar 
samt placera dem enligt vad som föreskrivs i 
denna lag och i ersättningsfondens stadgar, 

6) övervaka att värdepappersföretagen full-
gör de skyldigheter som medlemskapet i er-
sättningsfonden innebär, 

7) av värdepappersföretagen ta ut ersätt-
ning för kostnaderna för förvaltningen av er-
sättningsfonden, 

8) handha ersättningsfondens informa-
tionsverksamhet, 

9) underrätta Finansinspektionen om beslut 
som avser garantiavgifternas storlek, 

10) omedelbart underrätta Finansinspektio-
nen om förfaranden som strider mot bestäm-
melserna och föreskrifterna om ersättnings-
fondens verksamhet,  

11) fatta alla andra nödvändiga beslut om 
förvaltning av ersättningsfonden, om det inte 
har bestämts eller med stöd av denna lag fö-
reskrivits att besluten ska fattas på något an-
nat sätt. 

På ersättningsfondens bokföring och bok-
slut tillämpas bokföringslagen. 

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel 
ska föreningslagen (503/1989) tillämpas på 
ersättningsfonden. 
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4 § 

Garantiavgifter till ersättningsfonden 

Minimibeloppet av de sammanlagda garan-
tiavgifter som årligen ska betalas till ersätt-
ningsfonden fastställs på fondens framställ-
ning av finansministeriet, som innan beslut 
fattas ska begära ett yttrande av Finansin-
spektionen och Finlands Bank. Ersättnings-
fonden ska årligen meddela finansministeriet 
hur många av respektive fondmedlems inve-
sterare som omfattas av investerarskyddet. 

Värdepappersföretagen ska årligen betala 
en garantiavgift som bestäms av ersättnings-
fondens styrelse och som ska räcka till för att 
trygga investerarnas tillgodohavanden. Ga-
rantiavgiften ska ha sin grund i karaktären av 
de investeringstjänster som värdepappersfö-
retagen tillhandahåller och fondens investe-
rarskydd gäller och antalet kunder som om-
fattas av investerarskyddet samt med hänsyn 
till värdepappersföretagets konsoliderade ka-
pitalbas. Enligt ersättningsfondens stadgar 
ska garantiavgiften bestämmas på enahanda 
grunder för värdepappersföretag som tillhan-
dahåller samma typ av investeringstjänster. 
Värdepappersföretagen ska på begäran ge er-
sättningsfonden sådan detaljerad information 
som den behöver för att bestämma garantiav-
giften. 

Kreditinstitut som hör till en sammanslut-
ning av inlåningsbanker ska betraktas som ett 
enda kreditinstitut när garantiavgiften beräk-
nas. Sammanslutningens garantiavgift till er-
sättningsfonden ska betalas av sammanslut-
ningens centralinstitut. Den garantiavgift 
som inbetalts av centralinstitutet ska fördelas 
mellan medlemskreditinstituten i enlighet 
med 2 mom. Med Finansinspektionens till-
stånd kan garantiavgiften fördelas också på 
något annat sätt. 

Finansinspektionen ska underrättas om de 
garantiavgifter som bestämts enligt 2 och 
3 mom. senast en månad innan de enligt er-
sättningsfondens stadgar ska betalas till er-
sättningsfonden. Finansinspektionen kan 
ålägga ersättningsfonden att höja ett värde-
pappersföretags garantiavgift, om den anser 
att den garantiavgift som ersättningsfondens 
styrelse har bestämt inte räcker för att trygga 
investerarnas tillgodohavanden. 

Ett värdepappersföretag har inte rätt att 
kräva att dess andel i ersättningsfonden ska 
avskiljas för företaget eller att överlåta ande-
len till någon annan, och andelen får inte hel-
ler räknas in i värdepappersföretagets till-
gångar. 
 
 

5 § 

Investerarskyddets omfattning 

Investerarskyddet omfattar de investerare 
som värdepappersföretag har tillhandahållit 
investeringstjänster. 

Trots 1 mom. omfattar investerarskyddet 
inte professionella kunders tillgodohavanden 
och inte heller sådana investerares tillgodo-
havanden som har orsakat, dragit nytta av el-
ler förvärrat ett värdepappersföretags eko-
nomiska svårigheter. 
 
 

6 § 

Ersättningsskyldighetens inträde 

Om ett värdepappersföretag i samband med 
tillhandahållande av investeringstjänster inte 
i enlighet med lag eller avtal har betalat en 
investerares klara och ostridiga tillgodoha-
vanden som omfattas av investerarskyddet 
och som värdepappersföretaget innehar eller 
förvaltar, ska investeraren för att få ersätt-
ning anmäla detta till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen ska inom 21 dagar efter 
en anmälan enligt 1 mom. eller efter att på 
något annat sätt ha fått vetskap om en situa-
tion som avses i 1 mom. besluta om huruvida 
ersättningsfonden ska betala investerarens 
tillgodohavanden. En förutsättning för att 
ålägga ersättningsfonden betalningsskyldig-
het är att orsaken till den uteblivna betal-
ningen av ett tillgodohavande enligt 1 mom. 
är att värdepappersföretaget har försatts i 
konkurs eller att en företagssanering enligt 
lagen om företagssanering (47/1993) som 
gäller värdepappersföretaget har inletts eller 
att företaget annars är insolvent på ett sådant 
sätt att Finansinspektionen bedömer att in-
solvensen inte är tillfällig och att det finns 
tillräcklig utredning om saken. 
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Finansinspektionen ska underrätta ersätt-
ningsfonden och värdepappersföretaget om 
sitt beslut enligt 2 mom. samt, om värdepap-
persföretaget har en filial utanför Finland, 
också respektive utländska EES-
tillsynsmyndighet eller tredjelands tillsyns-
myndighet samt det skyddssystem som mot-
svarar ersättningsfonden i den stat där filialen 
är etablerad. 

För att Finansinspektionens beslut enligt 
2 mom. ska kunna genomföras och för att be-
slut om ersättningar till enskilda investerare 
ska kunna fattas ska värdepappersföretaget 
ge ersättningsfonden och Finansinspektionen 
information om alla sina kunder enligt denna 
lag och om deras tillgodohavanden enligt 1 
mom. 
 
 

7 § 

Tillgodohavanden som ersätts 

Investerares tillgodohavanden som ett vär-
depappersföretag har hand om eller förvaltar 
i samband med att företaget tillhandahåller 
investeringstjänster ska ersättas av ersätt-
ningsfondens medel, om de tillhör investera-
re som omfattas av investerarskyddet. Till en 
och samma investerare kan i ersättning beta-
las nio tiondelar av investerarens tillgodoha-
vande hos ett och samma värdepappersföre-
tag, dock högst 20 000 euro. 

Ersättningen till en investerare ska räknas 
ut enligt marknadsvärdet den dag då Finans-
inspektionen fattade sitt beslut enligt 6 § 
2 mom. eller den dag då värdepappersföreta-
get försattes i konkurs eller ett saneringsför-
farande inleddes, beroende på vilken dag 
som infaller tidigare. För att ersättning ska 
betalas till en investerare förutsätts det att in-
vesteraren har ostridig rätt till de tillgodoha-
vanden som värdepappersföretaget har hand 
om. Om flera har samfälld rätt till ett tillgo-
dohavande som ska ersättas, ska varje sam-
ägares andel beaktas när maximibeloppet av 
ersättningen till investeraren räknas ut. 

Tillgångar som har förvärvats genom brott 
enligt 32 kap. 6—10 § i strafflagen (39/1889) 
ska inte ersättas ur ersättningsfonden. 

Om ett värdepappersföretags verksamhets-
tillstånd återkallas i sin helhet, ska investe-

rarnas tillgodohavanden som värdepappers-
företaget har hand om och förvaltar omfattas 
av investerarskyddet till dess att de förfaller 
till betalning. Ett värdepappersföretag vars 
verksamhetstillstånd har återkallats är fortfa-
rande solidariskt ansvarigt för betalningen av 
investerares tillgodohavanden som det har 
hand om, till dess att de till investeringstjäns-
terna anslutna tillgodohavandena har förfallit 
till betalning och ostridigt blivit betalda. 

Investerare som är kunder hos filialer till 
värdepappersföretag, fondbolag och kreditin-
stitut i EES-stater får ersättning för sina till-
godohavanden ur ersättningsfonden högst till 
det belopp som anges i 1 mom. 

Vid tillämpning av denna paragraf betrak-
tas kreditinstitut som hör till en sammanslut-
ning av inlåningsbanker som ett enda kredit-
institut. 
 
 

8 § 

Ersättning ur andra fonder 

Medel som avses i 105 § i kreditinstitutsla-
gen och är insatta på en investerares konto el-
ler är föremål för betalningsförmedling och 
ännu inte har registrerats på kontot ska ersät-
tas ur insättningsgarantifonden enligt vad 
som föreskrivs i kreditinstitutslagen. 

Om ett konto, enligt vad ett kreditinstitut 
eller värdepappersföretag har avtalat med en 
investerare kan användas endast för invester-
ingstjänster, ska de medel som är insatta på 
kontot eller som är föremål för betalnings-
förmedling och ännu inte har registrerats på 
kontot, med avvikelse från 1 mom. ersättas 
ur ersättningsfonden enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel. Också kundmedel som 
ett värdepappersföretag har i sitt namn på ett 
konto som avses i 9 kap. 3 § ska ersättas en-
ligt vad som föreskrivs i detta kapitel. 

Om kontoförvaltares ansvar samt om skyl-
digheten att enligt lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet göra inbe-
talningar till registreringsfonden föreskrivs 
särskilt. Om ersättning kan betalas ur ersätt-
ningsfonden, ur clearingfonden enligt lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet samt ur registreringsfonden, ska 
ersättningen i första hand betalas ur ersätt-
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ningsfonden enligt vad som föreskrivs i detta 
kapitel. 

 
 

9 § 

Betalning av investerares tillgodohavanden 

Investerares tillgodohavanden ska betalas 
ur ersättningsfonden i euro. Om ersättnings-
fondens tillgångar inte räcker till betalning av 
investerarnas tillgodohavanden, kan fonden i 
enlighet med sina stadgar ta kredit för sin 
verksamhet. Krediten återbetalas med för-
höjda garantiavgifter som tas ut hos värde-
pappersföretagen som hör till ersättningsfon-
den. En tidigare fondmedlem måste, trots att 
medlemskapet upphört, betala garantiavgift 
och förvaltningsavgift som tas ut för att täcka 
fondens kostnader för ersättningsfall som in-
träffat innan medlemskapet upphörde. 

Ersättningsfonden ska betala investerarnas 
tillgodohavanden utan obefogat dröjsmål, 
dock senast tre månader efter Finansinspek-
tionens beslut enligt 6 § 2 mom. eller 16 §. 
Om värdepappersföretaget före det i 6 § 
2 mom. angivna beslutet har försatts i kon-
kurs eller ett företagssaneringsförfarande 
som gäller företaget har inletts räknas den fö-
reskrivna tiden från detta beslut. På ersätt-
ningsskulden ska betalas dröjsmålsränta en-
ligt räntelagen (633/1982) räknat från den 
dag då Finansinspektionen fattade beslut en-
ligt 6 § 2 mom. eller 16 §. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
med högst tre månader förlänga den tid inom 
vilken ersättningsfonden ska ersätta investe-
rarnas tillgodohavanden. Trots en eventuell 
förlängning ska ersättningsfonden emellertid 
betala ersättningen utan dröjsmål, om det 
skulle vara oskäligt för ersättningstagaren att 
ersättningen fördröjs. 

Om ersättningsfonden inte har ersatt en in-
vesterares tillgodohavande inom den tid som 
anges i 2 och 3 mom., har investeraren fått en 
indrivningsbar fordran på ersättningsfonden. 

Om en investerare eller dennes företrädare 
är åtalad för penningtvättsbrott eller penning-
tvättsförseelse enligt 32 kap. 6—10 § i 
strafflagen, kan ersättningsfonden trots 2 och 
3 mom. skjuta upp betalningen till dess att en 

domstol har avgjort ärendet med ett beslut 
som vunnit laga kraft. 
 
 

10 § 

Ersättningsfondens regressrätt 

Ersättningsfonden får regressrätt mot ett 
värdepappersföretag för tillgodohavanden 
som den har ersatt i enlighet med 7 § 1 mom. 
På tillgodohavandena ska betalas ränta i en-
lighet med ersättningsfondens stadgar. Er-
sättningsbelopp som ersättningsfonden med 
stöd av sin regressrätt tar ut hos ersättnings-
ansvariga värdepappersföretag ska överföras 
till fondens kapital. 
 
 

11 § 

Information om betalningsskyldighetens in-
träde 

Ersättningsfonden ska skriftligen informera 
alla kunder hos det aktuella värdepappersfö-
retaget om Finansinspektionens beslut enligt 
6 § 2 mom. Dessutom ska ersättningsfonden 
genom en offentlig kungörelse meddela vilka 
åtgärder investerarna ska vidta för att trygga 
sina tillgodohavanden. Kungörelsen ska ock-
så publiceras på de officiella språken i de 
största dagstidningarna inom värdepappers-
företagets verksamhetsområde. 

Ersättningsfonden kan bestämma en tids-
frist på minst sex månader inom vilken inve-
sterarna ska vidta åtgärder för att trygga sina 
tillgodohavanden. Om tidsfristen överskrids 
betalas ingen ersättning. Ersättning ska dock 
betalas till en investerare som av något 
tvingande skäl inte har kunnat vidta åtgärder 
enligt 1 mom. 
 
 

12 § 

Värdepappersföretagens skyldighet att lämna 
information 

Värdepappersföretagen ska ge investerarna 
lättfattlig och tydlig information på finska 
och svenska om investerarskyddet för tillgo-
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dohavanden och om eventuella brister eller 
begränsningar i skyddet samt om väsentliga 
förändringar i dessa uppgifter. De kreditinsti-
tut som hör till ersättningsfonden ska dessut-
om upplysa investerarna om huruvida deras 
tillgångar skyddas av ersättningsfonden eller 
av insättningsgarantifonden. 

Utöver vad som i 11 § föreskrivs om er-
sättningsfondens informationsskyldighet ska 
värdepappersföretagen på begäran upplysa 
investerarna om villkoren för betalning av er-
sättning och om vilka åtgärder investerarna 
ska vidta för att trygga sina tillgodohavan-
den. 

Värdepappersföretag som har etablerat fili-
al i en EES-stat eller som har ett anknutet 
ombud som är etablerat i en EES-stat ska in-
formera enligt denna paragraf på de officiella 
språken i staten där filialen finns eller där det 
anknutna ombudet är verksamt. 
 
 
 

13 § 

Fondmedlemmarnas solidariska ansvar 

Ersättningsfondens medlemmar är solida-
riskt ansvariga för fondens skyldigheter och 
åtaganden. 
 
 
 

14 § 

Ersättningsfondens kapital 

Ersättningsfondens kapital ska uppgå till 
minst 12 miljoner euro, varav minst 4,2 mil-
joner euro ska ha inbetalts i pengar. Den del 
av ersättningsfondens kapital som har inbe-
talts i pengar ska ökas genom regelbundna 
inbetalningar. Om ersättningsfondens kapital 
minskar så att det underskrider ovan nämnda 
belopp till följd av att fonden har betalat ut 
ersättningar för tillgodohavanden till investe-
rare ska kapitalet åter täckas enligt vad som 
föreskrivs ovan i denna paragraf, inom den 
tid som anges i fondens stadgar. 

Skillnaden mellan ersättningsfondens kapi-
tal och den kapitalandel som ska betalas i 
pengar kan täckas genom försäkring eller ge-

nom bindande kreditlöften av kreditinstitut 
som inte hör till fonden eller till samma kon-
cern eller finansiella företagsgrupp som en 
fondmedlem. Finansinspektionen ska varje år 
kontrollera att den del av ersättningsfondens 
kapital som är inbetald i pengar har ökats ge-
nom regelbundna inbetalningar. Försäkring 
ska tecknas eller bindande kreditlöfte utver-
kas i ersättningsfondens namn och de värde-
pappersföretag som hör till ersättningsfonden 
ska gemensamt täcka kostnaderna för försäk-
ringen eller kreditlöftet. 
 
 
 
 

15 § 

Ersättningsfondens investeringar och likvidi-
tet 

Ersättningsfondens medel ska investeras på 
ett säkert och effektivt sätt som tryggar fon-
dens likviditet samt med beaktande av risk-
spridningsprincipen. Avkastningen på inve-
steringarna ska läggas till ersättningsfondens 
kapital. 

Ersättningsfondens medel får inte investe-
ras i aktier eller andelar i värdepappersföre-
tag eller kreditinstitut som hör till ersätt-
ningsfonden eller i företag som hör till sam-
ma finansiella företagsgrupp som dessa eller 
i aktier eller andelar i fondbolag som hör till 
ersättningsfonden och inte heller i andra vär-
depapper som har emitterats av värdepap-
persföretag eller kreditinstitut som hör till er-
sättningsfonden eller av företag som hör till 
samma finansiella företagsgrupp som dessa 
eller i värdepapper som har emitterats av en 
säkerhetsfond som avses i 113 § i kreditinsti-
tutslagen eller av ett fondbolag. 

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värde-
pappersföretag, fondbolag och kreditinstitut 
gäller också utländska värdepappersföretag 
och kreditinstitut som är medlemmar i ersätt-
ningsfonden samt företag som hör till samma 
finansiella företagsgrupp som dessa och ut-
ländska fondbolag. Ersättningsfondens medel 
får dock investeras i tillgångarna hos en pla-
ceringsfond som förvaltas av ett fondbolag 
som hör till ersättningsfonden eller hos ett 
fondföretag som förvaltas av ett utländskt 
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fondbolag, om krav som motsvarar kraven 
enligt 25 § 2 mom. i lagen om placeringsfon-
der på att ett fondföretags tillgångar ska hål-
las åtskilda från fondbolagets tillgångar gäll-
er fondföretaget enligt lagstiftningen i dess 
hemstat. 

Ersättningsfondens likviditet ska vara till-
räckligt tryggad med hänsyn till dess verk-
samhet. 

 
 

16 §  

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
investerarnas tillgodohavanden 

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar 
återkalla ett värdepappersföretags verksam-
hetstillstånd kan den bestämma att investe-
rarnas tillgodohavanden ska betalas ur ersätt-
ningsfonden för investerarskydd i enlighet 
med detta kapitel. 
 
 

17 § 

Uteslutning ur ersättningsfonden 

Om ett värdepappersföretag inte har iaktta-
git vad som i lag föreskrivs om ersättnings-
fonden, bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av denna lag eller fondens 
stadgar, ska ersättningsfonden i enlighet med 
3 § göra en anmälan om saken till Finansin-
spektionen. Efter att ha fått anmälan ska Fi-
nansinspektionen tillsammans med ersätt-
ningsfonden vidta de korrigerande åtgärder 
som den anser vara nödvändiga. 

Om det inte genom åtgärder som avses i 
1 mom. kan säkerställas att ett värdepappers-
företag fullgör sina skyldigheter och om åsi-
dosättandet av skyldigheterna måste anses 
vara en väsentlig förseelse, kan ersättnings-
fonden tilldela värdepappersföretaget en 
skriftlig varning om sin avsikt att utesluta fö-
retaget ur ersättningsfonden. Om värdepap-
persföretaget inte rättar till sitt förfarande kan 
det uteslutas ur ersättningsfonden tidigast 
tolv månader efter att ha tilldelats en varning. 
Ersättningsfonden ska höra värdepappersfö-
retaget före varningen och före uteslutnings-
beslutet. Ersättningsfonden ska utverka Fi-

nansinspektionens samtycke till varningen 
och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden 
ska offentliggöra uteslutningsbeslutet i enlig-
het med 11 § 1 mom. 

Investerares tillgodohavanden som ett vär-
depappersföretag som uteslutits ur ersätt-
ningsfonden har hand om och förvaltar om-
fattas av investerarskyddet till dess att de för-
faller till betalning. Ett värdepappersföretag 
som har uteslutits ur ersättningsfonden är 
fortfarande solidariskt ansvarigt för betal-
ningen av investerares tillgodohavanden som 
det har hand om och förvaltar, till dess att de 
tillgodohavanden som investeringstjänsterna 
avser har förfallit till betalning och ostridigt 
blivit betalda. 
 
 

18 § 

Tilläggsskydd för utländska EES-
värdepappersföretags filialer och komplette-

ring av skyddet 

Utländska EES-värdepappersföretags filia-
ler kan i Finland ansöka om medlemskap i 
ersättningsfonden för att komplettera sin 
hemstats investerarskydd, ifall detta inte är 
lika täckande som investerarskyddet enligt 
denna lag. 

Ansökan ska innehålla tillräckliga uppgif-
ter om det utländska EES-värdepappers-
företaget och om investerarskyddet i dess 
hemstat. Ersättningsfonden ska begära Fi-
nansinspektionens och Finlands Banks ytt-
randen om ansökan. Ersättningsfonden kan 
avslå en ansökan, om villkoret enligt 1 mom. 
inte uppfylls och om Finansinspektionen ger 
sitt samtycke. 

Ersättningsfonden ska i sitt beslut bestäm-
ma vilka investerarfordringar som ersätts av 
ersättningsfonden i Finland och till vilket be-
lopp, samt vilken garantiavgift värdepappers-
företaget ska betala. Investerarskyddet i ett 
utländskt EES-värdepappersföretags hemstat 
kan emellertid tillsammans med det skydd 
som ersättningsfonden ger uppgå till högst 
det belopp som anges i 7 § 1 mom.  

Ersättningsfondens skyldighet att betala in-
vesterarfordringar enligt 3 mom. inträder 
emellertid vid den tidpunkt då ersättnings-
fonden av den utländska EES-tillsyns-
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myndigheten har fått ett meddelande om att 
skyddssystemet i hemstaten har ålagts att er-
sätta investerares fordringar på det utländska 
värdepappersföretaget. 

Ersättningsfonden ska underrätta de inve-
sterare som är kunder hos filialen om ersätt-
ningsskyldighetens inträde. Dessutom ska er-
sättningsfonden genom en offentlig kungö-
relse meddela vilka åtgärder investerarna ska 
vidta för att trygga sina rättigheter. Kungö-
relsen ska på finska och svenska publiceras i 
de största dagstidningarna på filialens verk-
samhetsområde. 

För att ersättningsfonden ska kunna uppfyl-
la sina förpliktelser ska det utländska EES-
värdepappersföretaget tillställa ersättnings-
fonden uppgifter om investerarna och deras 
fordringar enligt 1 mom. Dessa uppgifter får 
ersättningsfonden inte lämna till andra än 
myndigheter som har rätt att få sekretessbe-
lagda uppgifter. 
 
 

19 § 

Uteslutning av ett utländskt EES-
värdepappersföretags filial ur ersättnings-

fonden 

Om en filial till ett utländskt EES-
värdepappersföretag i något väsentligt avse-
ende har brutit mot denna lag eller mot före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den el-
ler mot ersättningsfondens stadgar, kan er-
sättningsfonden tilldela filialen en skriftlig 
varning om sin avsikt att utesluta filialen. 
Om filialen inte rättar till sitt förfarande kan 
ersättningsfonden utesluta filialen tidigast 12 
månader efter att varningen tilldelats. Före 
varningen och uteslutningsbeslutet ska er-
sättningsfonden höra värdepappersföretaget 
och Finansinspektionen. Ersättningsfonden 
ska dessutom före varningen och uteslut-
ningsbeslutet utverka Finansinspektionens 
och den utländska EES-tillsynsmyndighetens 
samtycke. 

Investerares fordringar som är baserade på 
investeringstjänster som tillhandahållits före 
ett beslut om att utesluta en filial och innehas 
av filialen som uteslutits ur ersättningsfonden 
omfattas av investerarskyddet tills de förfal-
ler till betalning.  En filial som har uteslutits 

ur ersättningsfonden är fortsättningsvis soli-
dariskt ansvarigt för betalningen av de inve-
sterarfordringar som avses i detta moment, 
till dess att de har förfallit till betalning och 
ostridigt blivit betalda. 

Ersättningsfonden ska underrätta Finansin-
spektionen och den utländska EES-
tillsynsmyndigheten om uteslutningsbeslutet. 
Ersättningsfonden ska informera om uteslut-
ningsbeslutet också genom en offentlig kun-
görelse som publiceras på finska och svenska 
i de största dagstidningarna inom filialens 
verksamhetsområde. 
 
 

20 § 

Ersättningsfondens ersättningsskyldighet då 
ett tredjelands värdepappersföretag har för-

satts i likvidation eller konkurs 

Ersättningsfondens medel kan användas för 
betalning av investerares fordringar som in-
nehas av en filial till ett tredjelands värde-
pappersföretag som har försatts i likvidation 
eller konkurs, om filialen är etablerad i Fin-
land och hör till ersättningsfonden och om 
värdepappersföretagets eller konkursboets 
tillgångar inte räcker för betalning av ford-
ringarna. Den ersättning som betalas kan för 
varje enskild investerare uppgå till högst 
20 000 euro. Fordringarna kan betalas redan 
under likvidationen eller konkursen. 

Ersättningsfondens betalningsskyldighet 
inträder då fonden 

1) av tredjelandets tillsynsmyndighet har 
informerats om att värdepappersföretaget har 
försatts i likvidation eller konkurs i företagets 
hemstat samt att värdepappersföretagets eller 
konkursboets tillgångar inte räcker för betal-
ning av investerarnas fordringar, eller  

2) av Finansinspektionen informerats om 
att en filial till ett företag i tredjeland har för-
satts i konkurs i Finland. 

Efter att ha informerats om likvidationen 
eller konkursen ska ersättningsfonden med-
dela de investerare om saken som är kunder 
hos filialen. Ersättningsfonden ska också ge-
nom en offentlig kungörelse meddela vilka 
åtgärder investerarna ska vidta för att trygga 
sina rättigheter. Kungörelsen ska på finska 
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och svenska publiceras i de största dagstid-
ningarna inom filialens verksamhetsområde. 

För att fullgöra sin informationsskyldighet 
enligt 2 mom. ska filialen tillställa ersätt-
ningsfonden uppgifter om investerarna och 
deras tillgodohavanden enligt 1 mom. Dessa 
uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till 
andra än sådana myndigheter som har rätt att 
få sekretessbelagda uppgifter. 

 
 

21 § 

Uteslutning av ett tredjelands värdepappers-
företag ur ersättningsfonden 

Om en filial till ett tredjelands värdepap-
persföretag i något väsentligt avseende har 
brutit mot denna lag eller mot föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av den eller mot 
ersättningsfondens stadgar, kan ersättnings-
fonden tilldela filialen en skriftlig varning 
om sin avsikt att utesluta filialen ur ersätt-
ningsfonden. Om filialen inte rättar till sitt 
förfarande kan ersättningsfonden utesluta fi-
lialen tidigast 12 månader efter att varningen 
tilldelats. Före varningen och uteslutningsbe-
slutet ska ersättningsfonden höra filialen och 
Finansinspektionen. Ersättningsfonden ska 
dessutom före varningen och uteslutningsbe-
slutet utverka samtycke från Finansinspek-
tionen och tredjelandets tillsynsmyndighet. 

Investerares fordringar som är baserade på 
investeringstjänster före uteslutningsbeslutet 
och innehas av en filial som uteslutits ur er-
sättningsfonden omfattas av investerarskyd-
det till dess att de förfaller till betalning. Ett 
tredjelands värdepappersföretag, vars filial 
har uteslutits ur ersättningsfonden, är fort-
sättningsvis solidariskt ansvarigt för betal-
ningen av de investerarfordringar som avses i 
detta moment, till dess att fordringarna har 
förfallit till betalning och ostridigt blivit be-
talda. 

Ersättningsfonden ska underrätta Finansin-
spektionen och tredjelandets tillsynsmyndig-
het om uteslutningsbeslutet. Ersättningsfon-
den ska informera om uteslutningsbeslutet 
också genom en offentlig kungörelse som 
publiceras på finska och svenska i de största 
dagstidningarna inom filialens verksamhets-
område. 

22 § 

Garantiavgifter som ska betalas av utländska 
värdepappersföretags filialer 

På garantiavgifter som ska betalas av ut-
ländska EES-värdepappersföretag och av 
tredjeländers värdepappersföretag som är 
medlemmar i ersättningsfonden tillämpas vad 
som i 4 § föreskrivs om bestämmande av ga-
rantiavgifter för värdepappersföretag. 
 
 

23 § 

Utländska värdepappersföretags filialers 
skyldighet att informera om investerarskyd-

det 

Utländska värdepappersföretags filialer ska 
på finska och svenska ge alla investerare lätt-
fattlig och tydlig information om investerar-
skyddet för investerarnas fordringar och om 
eventuella brister eller begränsningar i skyd-
det samt om väsentliga förändringar i dessa 
avseenden. Dessutom ska filialerna på begä-
ran informera investerarna om ersättnings-
villkoren samt om de åtgärder som de ska 
vidta för att trygga sina fordringar. 
 
 

24 § 

Rättelseyrkande och överklagande 

Värdepappersföretag och utländska värde-
pappersföretag har rätt att inom 30 dagar ef-
ter att ha fått del av ersättningsfondens beslut 
i enlighet med denna lag söka rättelse i beslu-
tet hos Finansinspektionen. 

Bestämmelser om överklagande av beslut 
som fattats med anledning av ett rättelseyr-
kande finns i förvaltningsprocesslagen och i 
73 § i lagen om Finansinspektionen. 
 
 

25 § 

Marknadsföringsbegränsning 

Värdepappersföretag och utländska värde-
pappersföretag får inte i sin marknadsföring 
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lämna osanna eller vilseledande uppgifter om 
investerarskyddet. Värdepappersföretag får i 
sin marknadsföring endast använda uppgifter 
som gäller det egna investerarskyddet. 

Information som kan vara av väsentlig be-
tydelse för investerare och visar sig vara vil-
seledande eller osann efter att den lagts fram 
ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i 
tillräcklig utsträckning. 
 
 

DEL IV 

SEKRETESS, SÄRSKILDA BESTÄM-
MELSER SAMT PÅFÖLJDER 

12 kap. 

Sekretess och kundkontroll 

1 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller ersät-
tare i ett organ hos ett värdepappersföretag 
eller ett företag som hör till samma finansiel-
la företagsgrupp som värdepappersföretaget, 
hos en sammanslutning av värdepappersföre-
tag eller värdepappersföretagets ombudsman 
eller hos något annat företag som handlar för 
värdepappersföretagets räkning eller i egen-
skap av anställd hos dessa eller vid utförande 
av någon uppgift på uppdrag av dem har fått 
kännedom om omständigheter som har sam-
band med den ekonomiska ställningen hos 
någon av värdepappersföretagets kunder eller 
hos kunder till företag som tillhör samma fi-
nansiella företagsgrupp eller samma konglo-
merat enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat (699/2004) som vär-
depappersföretaget eller hos någon annan 
person med anknytning till värdepappersföre-
tagets verksamhet eller som har samband 
med någons personliga förhållanden eller om 
en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att 
hemlighålla saken om inte den till vars för-
mån tystnadsplikten har bestämts ger sitt 
samtycke till att uppgifterna röjs. Sekretess-
belagd information får inte heller lämnas till 
värdepappersföretagets bolagsstämma eller 
till aktieägare som deltar i stämman. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tystnads-
plikt gäller också den som vid utförandet av 
uppgifter som avses i 11 kap. har fått känne-
dom om omständigheter som inte är offent-
liggjorda och som har samband med ett vär-
depappersföretags eller dess kunders ekono-
miska ställning eller enskilda förhållanden 
eller om en affärs- eller yrkeshemlighet. 

 
 
 

2 § 

Utlämnande av sekretessbelagd information 

Värdepappersföretag och dess holdingföre-
tag, finansiella institut som hör till ett värde-
pappersföretags finansiella företagsgrupp 
samt sammanslutningar av värdepappersföre-
tag är skyldiga att lämna information som 
avses i 1 § 1 mom. till åklagar- och förunder-
sökningsmyndigheterna för utredning av 
brott samt till andra myndigheter som enligt 
lag har rätt att få sådan information. 

Värdepappersföretag och företag som hör 
till ett värdepappersföretags finansiella före-
tagsgrupp har rätt att lämna information som 
avses i 1 § 1 mom. till företag som hör till 
samma koncern, samma finansiella företags-
grupp eller till samma i lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat avsedda 
finans- och försäkringskonglomerat för 
kundservice och annan skötsel av kundför-
hållanden, för marknadsföring och för kon-
cernens, den finansiella företagsgruppens och 
finans- och försäkringskonglomeratets risk-
hantering, om mottagaren omfattas av tyst-
nadsplikt enligt denna lag eller av motsva-
rande tystnadsplikt. Vad som i detta moment 
föreskrivs om information gäller inte utläm-
nande av känsliga uppgifter enligt 11 § i per-
sonuppgiftslagen (523/1999) och inte heller 
uppgifter som baserar sig på registrering av 
betalningsuppgifter mellan en kund och ett 
företag som inte hör till konglomeratet. 

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får 
värdepappersföretag och företag som hör till 
ett värdepappersföretags finansiella företags-
grupp lämna ut sådan information ur sitt 
kundregister som är nödvändig för mark-
nadsföring samt för kundservice och annan 
skötsel av kundförhållanden till företag som 
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hör till samma ekonomiska sammanslutning 
som värdepappersföretaget, om mottagaren 
omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag el-
ler av motsvarande tystnadsplikt. Vad som 
föreskrivs i detta moment gäller inte utläm-
nande av känsliga uppgifter enligt 11 § i per-
sonuppgiftslagen. 

Värdepappersföretag har rätt att lämna in-
formation som avses i 1 § 1 mom. till sådana 
börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel enligt lagen om 
handel med finansiella instrument, om in-
formationen är nödvändig för att trygga den 
tillsynsuppgift som ålagts dem. Värdepap-
persföretag har samma rätt att lämna infor-
mation till företag som kan jämställas med 
börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel och är verksamma 
i en EES-stat. 
 
 
 

3 § 

Kundkontroll 

Värdepappersföretag och finansiella institut 
som hör till ett värdepappersföretags finansi-
ella företagsgrupp ska ha kännedom om sina 
kunder. Ett värdepappersföretag och ett fi-
nansiellt institut som hör till dess finansiella 
företagsgrupp ska känna till kundens verkliga 
förmånstagare och personer som handlar för 
kundens räkning samt dessutom vid behov 
kontrollera dessas identitet. När skyldighe-
terna enligt detta moment fullgörs kan sy-
stem som avses i 2 mom. nyttigöras. 

Värdepappersföretag och finansiella institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för 
att bedöma de risker som kunderna medför 
för dess verksamhet.  

Bestämmelser om kundkontroll finns dess-
utom i lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och av finansiering av terro-
rism (503/2008). 

Finansinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om de förfaranden som ska iakttas 
vid kundkontroll enligt 1 mom. och om risk-
hantering i enlighet med 2 mom. 
 
 

4 § 

Tillämpning av bestämmelserna om tyst-
nadsplikt och kundkontroll på utländska vär-

depappersföretags filial  

I fråga om tystnadsplikt för anställda vid fi-
lialer till utländska värdepappersföretag och 
deras rätt att lämna information, i fråga om 
brott mot tystnadsplikten samt i fråga om 
kundkontroll gäller 1—3 §. 

Trots 1 mom. har en filial rätt att till den 
myndighet eller organisation som svarar för 
tillsynen i det värdepappersföretags hemstat 
som filialen representerar samt till värdepap-
persföretagets revisorer lämna information 
enligt vad som föreskrivits eller i behörig 
ordning bestämts. 

 
 

13 kap. 

Filialetablering och tillhandahållande av 
tjänster till utlandet 

1 § 

Filialetablering i andra EES-stater  

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att etablera filial i en annan EES-stat än Fin-
land ska i god tid på förhand anmäla detta till 
Finansinspektionen. Av anmälan ska framgå  

1) i vilken EES-stat filialen ska etableras,  
2) uppgifter om de investerings- och 

sidotjänster som värdepappersföretaget avser 
att tillhandahålla i enlighet med bilaga I till 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument,  

3) filialens organisationsstruktur och planer 
på att anlita ett anknutet ombud, 

4) filialens adressuppgifter,  
5) namnen på de personer som ansvarar för 

filialens verksamhet. 
Finansinspektionen ska inom tre månader 

efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. under-
rätta den utländska EES-tillsynsmyndighet 
och det värdepappersföretag som saken gäll-
er om en filialetablering och till anmälan 
foga de uppgifter som avses i 1 mom. samt 
uppgifter om filialens system för investerar-
skydd eller ett omnämnande om att ett sådant 
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saknas. Finansinspektionen ska dock besluta 
att inte göra en sådan anmälan, om den ob-
serverar att etableringen med hänsyn till vär-
depappersföretagets ekonomiska ställning 
och förvaltning inte uppfyller villkoren för fi-
lialetablering. Filialen får inte etableras om 
Finansinspektionen har vägrat göra anmälan. 

Ett värdepappersföretag får etablera filial i 
en EES-stat efter att en anmälan om saken 
har inkommit från den utländska EES-
tillsynsmyndigheten eller, om en anmälan 
inte inkommit, när två månader har förflutit 
efter att Finansinspektionen gjort anmälan 
enligt 2 mom. 

Värdepappersföretaget ska meddela Fi-
nansinspektionen om ändringar i de uppgifter 
som avses i 1 mom. senast en månad innan 
ändringarna är avsedda att genomföras. Fi-
nansinspektionen ska vidta de åtgärder som 
avses i 2 mom. efter att ha fått meddelandet. 

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att anlita ett anknutet ombud som är etablerat 
i en annan EES-stat, tillämpas på ombudet i 
tillämpliga delar vad som i detta kapitel före-
skrivs om filialer. 
 
 

2 § 

Ansökan om filialetablering i tredjeland 

Värdepappersföretag som har för avsikt att 
etablera filial i ett tredjeland ska ansöka om 
tillstånd hos Finansinspektionen.  

Till ansökan ska fogas behövliga utred-
ningar om 

1) etableringsbeslutet, 
2) det tillstånd som eventuellt krävs för fi-

lialetablering i etableringsstaten, 
3) filialens ledning, 
4) organiseringen av filialens förvaltning 

och verksamhet, 
5) filialens interna kontroll och riskhanter-

ing, 
6) anlitande av anslutet ombud, 
7) lagstiftningen i etableringsstaten, 
8) tillsynen över filialen i etableringsstaten. 
Genom förordning av finansministeriet kan 

utfärdas bestämmelser om vilka kontaktupp-
gifter som ska ingå i ansökan samt närmare 
bestämmelser om de utredningar som ska fo-
gas till ansökan. 

3 § 

Beviljande av tillstånd för filialetablering i 
tredjeland 

Finansinspektionen ska bevilja ett värde-
pappersföretag tillstånd för filialetablering i 
ett tredjeland om 

1) tillräcklig tillsyn över filialen kan ord-
nas, och 

2) etableringen inte med hänsyn till värde-
pappersföretagets förvaltning och ekonomis-
ka situation är ägnad att äventyra värdepap-
persföretagets verksamhet. 

Efter att ha hört sökanden kan Finansin-
spektionen förena tillståndet med begräns-
ningar och villkor som gäller filialens verk-
samhet och är nödvändiga för tillsynen. 

 
 

4 § 

Tryggande av filialkunders tillgodohavanden 

Värdepappersföretag ska meddela Finans-
inspektionen på vilket sätt tillgodohavandena 
är tryggade för de investerare som är kunder 
hos företagets utländska filialer. 
 
 

5 § 

Begränsning och förbjudande av filialers 
verksamhet 

I 27 och 57 § i lagen om Finansinspektio-
nen föreskrivs om begränsning och förbju-
dande av filialers verksamhet. 
 
 

6 § 

Tillhandahållande av tjänster i utlandet 

Ett värdepappersföretag som utan att eta-
blera en filial har för avsikt att i utlandet bör-
ja tillhandahålla investeringstjänster och 
sidotjänster som avses i bilaga I till direktivet 
om marknader för finansiella instrument, ska 
i god tid på förhand anmäla till Finansinspek-
tionen vilka tjänster företaget avser att till-
handahålla samt i vilken stat och hur företa-
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get avser att tillhandahålla dem. En anmälan 
ska också göras om förändringar i dessa upp-
gifter. 

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att inom en annan EES-stat tillhandahålla 
andra tjänster som avses i bilaga I till direkti-
vet om marknader för finansiella instrument 
än ordnande av multilateral handel, ska före-
taget på förhand anmäla till Finansinspektio-
nen i vilken EES-stat och hur det planerar att 
tillhandahålla tjänsterna och om det planerar 
att anlita anknutna ombud i den staten. Fi-
nansinspektionen ska inom en månad efter att 
ha tagit emot anmälan sända de uppgifter 
som avses ovan till den utländska EES-
tillsynsmyndigheten samt bifoga sitt eget be-
sked om huruvida värdepappersföretaget en-
ligt sitt verksamhetstillstånd har rätt att till-
handahålla dessa tjänster i Finland. Värde-
pappersföretaget kan därefter börja tillhanda-
hålla de i anmälan nämnda tjänsterna i den 
andra EES-staten. Vad som föreskrivs ovan i 
detta moment tillämpas också när ett värde-
pappersföretag har för avsikt att ändra utbu-
det av tjänster som det tillhandahåller i en 
annan EES-stat. Finansinspektionen ska på 
begäran av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten inom rimlig tid uppge 
vilka anknutna ombud värdepappersföretaget 
har för avsikt att anlita när det tillhandahåller 
tjänster i staten i fråga. 

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra företag som är etablerade i en an-
nan EES-stat möjlighet att direkt delta i mul-
tilateral handel, ska i god tid på förhand an-
mäla detta till Finansinspektionen. Anmälan 
ska innehålla närmare uppgifter om var och 
hur möjlighet att bedriva handel kommer att 
erbjudas. Finansinspektionen ska inom en 
månad efter att ha mottagit anmälan förmedla 
informationen till den utländska EES-
tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen ska 
på begäran av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten meddela vilka i den 
andra EES-staten etablerade värdepappersfö-
retag, kreditinstitut eller andra företag som 
värdepappersföretaget har godkänt som han-
delsparter. 

Värdepappersföretaget ska underrätta Fi-
nansinspektionen om ändringar i de uppgifter 
som avses i 2 och 3 mom. senast en månad 

innan det har för avsikt att genomföra änd-
ringarna. Finansinspektionen ska underrätta 
den utländska EES-tillsynsmyndigheten om 
ändringarna. 
 

7 § 

Flyttning av säte till en annan EES-stat  

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att flytta sitt säte till en annan EES-stat i en-
lighet med artikel 8 i europabolagsförord-
ningen, ska värdepappersföretaget utan 
dröjsmål efter att ha anmält planen för regi-
strering sända Finansinspektionen en kopia 
av det förslag om flyttning som avses i arti-
kel 8.2 och den redogörelse som avses i arti-
kel 8.3 . 

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att efter flyttningen av sätet fortsätta tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland, ska på 
företaget tillämpas vad som i denna lag före-
skrivs om utländska värdepappersföretags 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland.  

Registermyndigheten får inte utfärda intyg 
enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, 
om Finansinspektionen innan tillstånd enligt 
2 mom. i nämnda paragraf beviljats har med-
delat registermyndigheten att värdepappers-
företaget inte har iakttagit bestämmelserna 
om flyttning av sätet, om fortsättande av 
verksamheten i Finland eller om avslutande 
av verksamheten. Intyg får utfärdas innan en 
månad har förflutit från den dag som avses i 
16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast 
om Finansinspektionen har meddelat att den 
inte motsätter sig flyttning av sätet. 
 

8 § 

Fusion och delning som berör en annan 
EES-stat  

Om ett värdepappersföretag deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte utfärda intyg 
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om 
europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i ak-
tiebolagslagen eller intyg över delningen en-
ligt 17 kap. 25 § 4 mom. i nämnda lag, om 
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Finansinspektionen innan tillstånd beviljats 
har meddelat registermyndigheten att värde-
pappersföretaget inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion, delning eller fortsättan-
de eller avslutande av verksamheten i Fin-
land. Tillstånd får utfärdas innan en månad 
har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktie-
bolagslagen endast om Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig fusio-
nen, delningen eller flyttning av sätet i sam-
band med att ett europabolag bildas. 

Om det övertagande bolaget som registre-
ras i någon annan stat har för avsikt att efter 
fusionen fortsätta att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland, ska på bolaget tilläm-
pas vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland. 

 
9 § 

Utredning om ersättningsfonden 

Om ett värdepappersföretags säte flyttas till 
en annan EES-stat eller om det övertagande 
bolaget vid en fusion eller delning är regi-
strerat eller registreras i en annan EES-stat, 
ska värdepappersföretaget sammanställa en 
utredning över ersättningssystemet för inve-
sterare, med en redogörelse för arrange-
mangen i anslutning till ersättningssystemet 
före respektive efter åtgärden samt för even-
tuella skillnader i fråga om skyddets täck-
ningsgrad. Värdepappersföretaget ska av Fi-
nansinspektionen begära ett yttrande om ut-
redningen om ersättningsfonden. Till begäran 
ska fogas de tilläggsutredningar som Finans-
inspektionen bestämmer.  

Om investerare som omfattas av det skydd 
som avses i 11 kap. 5 § efter en flyttning av 
säte eller en fusion enligt 1 mom. helt eller 
delvis faller utanför det skydd som ersätt-
ningssystemet ger, ska värdepappersföretaget 
informera investerarna om detta senast tre 
månader före den dag enligt 16 kap. 6 § i ak-
tiebolagslagen som registermyndigheten har 
satt ut för borgenärerna. Till meddelandet ska 
fogas den utredning som avses i 1 mom. i 
denna paragraf och en kopia av Finansin-
spektionens yttrande. I meddelandet ska 

nämnas att investeraren har uppsägningsrätt 
enligt vad som föreskrivs i 3 mom.  

Investerare som avses i 2 mom. har rätt att 
inom tre månader efter att ha mottagit med-
delandet, trots de ursprungliga avtalsvillko-
ren, säga upp avtal om investeringstjänster 
som de ingått med värdepappersföretaget. 

I fråga om värdepappersföretagets informa-
tionsskyldighet i samband med åtgärder en-
ligt 1 mom. gäller i övrigt vad som föreskrivs 
i 11 kap. 12 och 23 §. 
 

10 § 

Skyldighet att underrätta Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten samt 

Europeiska kommissionen  

Finansinspektionen ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten samt Europeiska kommissionen om svå-
righeter av allmän natur som värdepappersfö-
retag har mött vid etablering eller tillhanda-
hållande av tjänster i tredjeland. 
 

14 kap. 

Särskilda bestämmelser om utländska 
värdepappersföretag 

1 § 

Anteckningar i handelsregistret 

Utländska värdepappersföretags filialer ska 
anmälas till handelsregistret i enlighet med 
handelsregisterlagen (129/1979). 
 

2 § 

Delgivning  

Stämning eller annan delgivning anses ha 
överlämnats till ett utländskt värdepappersfö-
retag när den har delgetts en person som har 
rätt att ensam eller tillsammans med någon 
annan företräda värdepappersföretaget.  

Om ingen av de företrädare för det utländs-
ka värdepappersföretaget som avses i 1 mom. 
är antecknad i handelsregistret, kan delgiv-
ningen ske genom att handlingarna överläm-
nas till någon av företagets anställda eller, 
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om en sådan person inte påträffas, till polis-
myndigheten på den ort där värdepappersfö-
retagets filial är etablerad, med iakttagande 
dessutom av 11 kap. 7 § 2—4 mom. i rätte-
gångsbalken. 

 
 

3 § 

Skadeståndsskyldighet för utländska värde-
pappersföretag och för chefen för en filial  

Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs 
om värdepappersföretag gäller också ut-
ländska värdepappersföretags skyldighet att 
ersätta skada som vållats filialkunder och 
andra personer. Vad som i detta moment fö-
reskrivs om skadeståndsskyldighet gäller 
också den till vilken ett tredjelands värde-
pappersföretags filial har lagt ut en funktion 
som avses i 7 kap. 4 § på entreprenad.  

Chefen för ett utländskt värdepappersföre-
tags filial är skyldig att ersätta skada som  
han eller hon i sitt uppdrag genom överträ-
delse av denna lag eller genom överträdelse 
av bestämmelser eller föreskrifter som utfär-
dats med stöd av denna lag uppsåtligen eller 
av  oaktsamhet har vållat filialkunder  och 
andra personer. Vad som föreskrivs i detta 
moment gäller inte skador till den del som de 
orsakats genom överträdelse av 7 kap. 10 § 1 
och 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 
mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—
12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 
3 mom. 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd 
samt fördelning av skadeståndsansvaret mel-
lan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 
2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 
 
 
 

15 kap. 

Administrativa påföljder 

1 § 

Ordningsavgift 

Sådana bestämmelser som avses i 38 § 
1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspek-

tionen och för vilka vid försummelse eller 
överträdelse påförs ordningsavgift, är be-
stämmelserna i 7 kap. 17—19 § om insider-
anmälan och insiderregister.  
 
 
 
 

2 § 

Påföljdsavgift 

Påföljdsavgift påförs värdepappersföretag 
och utländska värdepappersföretag som för-
summar att iaktta eller överträder följande 
bestämmelser som avses i 40 § i lagen om 
Finansinspektionen: 

1) bestämmelserna om minimikapital i 
6 kap. 1 § och om ekonomisk stabilitet i 2 §, 

2) bestämmelserna om riskhantering, in-
ternkontroll och annan organisering av verk-
samheten i 7 kap. 8 §, om hantering av in-
tressekonflikter i 10 § och om privata trans-
aktioner i 11 §, 

3) bestämmelserna om förvaring av kund-
medel i 9 kap. 1 §, om förvaring av kunders 
finansiella instrument hos utomstående för-
varare i 2 §, om placering av kundmedel i 3 § 
och om pantsättning eller avyttring av kun-
ders finansiella instrument i 4 §, 

4) bestämmelserna om förbud mot mark-
nadsföring av investeringstjänster och 
sidotjänster med osann eller vilseledande in-
formation i 10 kap. 2 § 4 mom., om upprät-
tande av verksamhetsprinciper vid utförande 
av order i 6 § 2 mom., om bevarande av upp-
gifter om transaktioner och tjänster i 9 § och 
om inspelning av telefonsamtal i 10 §, 

5) bestämmelserna om riskhanteringssy-
stem i 12 kap. 3 § 2 mom. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också närmare bestämmelser, föreskrifter 
samt bestämmelser i sådana förordningar och 
beslut av Europeiska kommissionen som ut-
färdats med stöd av direktivet om marknader 
för finansiella instrument och som gäller de 
bestämmelser som avses i 1—5 punkten i 
nämnda moment, sådana bestämmelser som 
avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. 
 
 

3 § 
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Bestämmande och verkställighet av administ-
rativa påföljder 

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om bestämmande, offentliggörande, 
verkställighet och behandling av administra-
tiva påföljder i marknadsdomstolen. 

 
16 kap. 

Skadestånds- och straffbestämmelser 

1 § 

Skadeståndsskyldighet 

Värdepappersföretag och ersättningsfonden 
är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet har vållat företagets 
kunder eller andra personer genom förfaran-
de som strider mot denna lag, mot bestäm-
melser eller föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den, mot förordningar eller beslut 
som Europeiska kommissionen utfärdat med 
stöd av direktivet om marknader för finansi-
ella instrument eller mot ersättningsfondens 
stadgar. 

Ett värdepappersföretags styrelsemedlem-
mar och verkställande direktör är skyldiga att 
ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet har vållat värdepap-
persföretaget, aktieägare eller andra personer 
genom överträdelse av denna lag eller be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den. En skada anses ha orsakats 
av oaktsamhet om inte den som är ansvarig 
för förfarandet visar att han eller hon har 
handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs i 
detta moment gäller inte skador till den del 
som de orsakats genom överträdelse av be-
stämmelserna i 7 kap. 10 § 1 och 2 mom., 
9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—
5 §, 6 § 1, 3 eller 4 mom. eller 7—12 § eller 
12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom.  

Ett värdepappersföretags aktieägare är 
skyldiga att ersätta skada som de genom att 
medverka till överträdelse av denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat 
värdepappersföretaget, aktieägare eller andra 
personer. Vad som föreskrivs i detta moment 
gäller inte skador till den del som de orsakats 

genom överträdelse av bestämmelserna i 
7 kap. 10 § 1 och 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 
10 kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 
4 mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § 
eller 3 § 1 eller 3 mom. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet gäller också den till vil-
ken värdepappersföretaget har lagt ut en 
funktion som avses i 7 kap. 4 § på entrepre-
nad. I 7 kap. 7 § 1 mom. föreskrivs om vär-
depappersföretags ansvar för anknutna om-
buds verksamhet. I 51 § i revisionslagen fö-
reskrivs om revisorers skadeståndsskyldig-
het. 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd 
och fördelning av skadeståndsansvaret mel-
lan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 
2 och 6 kap. i skadeståndslagen. 
 
 
 

2 § 

Investeringstjänstbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet tillhandahåller investeringstjänster i 
strid med 2 kap. 1 eller 2 § eller i strid med 
ett beslut om återkallande av verksamhetstill-
stånd enligt 26 § i lagen om Finansinspektio-
nen eller begränsning av tillståndsenlig verk-
samhet enligt 27 § eller som i strid med 
2 kap. 4 § i denna lag i sin firma eller annars 
för att ange arten av sin verksamhet använder 
ordet bankir eller bankirfirma, ska, om inte 
gärningen är ringa eller strängare straff för 
den föreskrivs någon annanstans i lag, för in-
vesteringstjänstbrott dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år.  
 
 

3 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 
12 kap. 1 § ska dömas till straff enligt 
38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag. 

4 § 
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Brott mot bestämmelserna om finansiering 
av förvärv av värdepappersföretags egna ak-

tier 

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 
7 kap. 3 § föreskrivs om lån och säkerheter 
eller om emottagande av egna eller moderfö-
retagets aktier, andelar, kapitallån, debentu-
rer eller därmed jämförbara åtaganden som 
pant ska, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för brott mot bestämmelserna 
om finansiering av förvärv av värdepappers-
företags egna aktier dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år. 
 
 
 
 

5 § 

Brott mot bestämmelserna om förvärv och 
överlåtelse av värdepappersföretags aktier 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
förvärvar aktier utan att göra anmälan enligt 
7 kap. 12 § eller förvärvar eller överlåter ak-
tier utan att göra anmälan enligt 7 kap. 14 § 
eller förvärvar aktier i strid med förbud som 
Finansinspektionen utfärdat med stöd av 32 a 
§ i lagen om Finansinspektionen ska, om inte 
gärningen är ringa eller strängare straff för 
den föreskrivs någon annanstans i lag, för 
brott mot bestämmelserna om förvärv och 
överlåtelse av värdepappersföretags aktier 
dömas till böter. 
 
 
 
 

6 § 

Värdepappersföretags bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet upprättar bokslut eller koncern-
bokslut i strid med 8 kap. 1 § i denna lag och 
146—157 § i kreditinstitutslagen, en förord-
ning som finansministeriet utfärdat med stöd 
av 8 kap. 3 § eller i strid med föreskrifter 
som Finansinspektionen meddelat med stöd 
av 8 kap. 4 § ska, om inte gärningen är 

straffbar som bokföringsbrott enligt 30 kap. 
9 § i strafflagen eller bokföringsbrott av 
oaktsamhet enligt 10 § eller strängare straff 
för gärningen föreskrivs någon annanstans i 
lag, för värdepappersföretags bokföringsför-
seelse dömas till böter. 

 
17 kap. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser 

1 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 26 

oktober 2007 om värdepappersföretag 
(922/2007) och lagen av den 26 juli 1996 om 
utländska värdepappersföretags rätt att till-
handahålla investeringstjänster i Finland 
(580/1996), nedan lagar som upphävs, jämte 
ändringar. 

De förordningar som statsrådet och fi-
nansministeriet har utfärdat samt de före-
skrifter som Finansinspektionen har meddelat 
med stöd av de upphävda lagarna förblir i 
kraft.  

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
hänvisas till en lag som upphävs eller om det 
annars avses en bestämmelse i en lag som 
upphävs, ska i stället för den tillämpas mot-
svarande bestämmelse i denna lag. 
 

2 § 

Övergångsbestämmelser 

Värdepappersföretag och tredjeländers vär-
depappersföretag som när denna lag träder i 
kraft har verksamhetstillstånd med stöd av 
lagar som upphävs, har fortfarande rätt att i 
enlighet med tillståndet tillhandahålla inve-
steringstjänster och sidotjänster. 

Ett värdepappersföretag som avses i 
1 mom. ska inom sex månader efter att lagen 
träder i kraft klassificera sina kunder på ett 
sätt som motsvarar de krav som föreskrivs i 1 
kap. 18 §. Vad som ovan i detta moment fö-
reskrivs om värdepappersföretag gäller på 
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motsvarande sätt andra som tillhandahåller 
investeringstjänster. 

Om ett värdepappersföretag som avses i 
1 mom. när denna lag träder i kraft har rätt 
att enligt sitt verksamhetstillstånd som 
sidotjänster tillhandahålla kunderna förva-
rings- och förvaltningstjänster för finansiella 
instrument, anses denna rätt ingå i företagets 
verksamhetstillstånd som en investerings-
tjänst enligt 1 kap. 11 § 9 punkten. Finansin-
spektionen ska på tjänstens vägnar inom sex 
månader efter att lagen träder i kraft göra en 
anteckning om denna rätt i det register över 
värdepappersföretag som avses i 3 kap. 7 §. 

Ett värdepappersföretag som avses i 
3 mom. och som tillhandahåller förvaring av 
finansiella instrument ska inom sex månader 
efter att denna lag träder i kraft se till att ak-
tiekapitalet stämmer överens med kraven i 6 
kap. 1 § 1 mom. 

Ett värdepappersföretag ska inom tre må-
nader efter att denna lag träder i kraft medde-
la Finansinspektionen ett sådant organs namn 
och kontaktuppgifter som avses i 10 kap. 
13 § 2 mom. 

Tillståndsansökningar som är anhängiga 
när denna lag träder i kraft ska kompletteras i 
enlighet med de krav som lagen ställer. 

 
————— 
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3. 

Lag 

om handel med finansiella instrument 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
DEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 kap. 

Tillämpningsområde och definitioner 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på ordnande av handel 
med finansiella instrument och på offentlig-
görande av information om handel med fi-
nansiella instrument. 

Tillämpningen av denna lag på utländska 
organisationer som motsvarar börser framgår 
av 3 kap. 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) finansiella instrument finansiella in-

strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ), 

2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 
1 § i värdepappersmarknadslagen (   /   ), 

3) derivatinstrument finansiella instrument 
enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 3 – 9 punkten i la-
gen om investeringstjänster, 

4) börs ett finländskt aktiebolag som bedri-
ver börsverksamhet, 

5) börsverksamhet drivande av en reglerad 
marknad i Finland, 

6) reglerad marknad ett multilateralt han-
delsförfarande som drivs av en börs eller av 
en motsvarande marknadsplatsoperatör i nå-
gon annan EES-stat och där köp- och säljbud 

på finansiella instrument eller inbjudningar 
till erbjudande i enlighet med regler som 
upprättats av en marknadsplatsoperatör 
sammanförs så att detta leder till bindande 
avslut, 

7) multilateral handelsplattform ett multi-
lateralt handelsförfarande som är av ett annat 
slag än enligt 6 punkten och som drivs av en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel eller av en motsvarande mark-
nadsplatsoperatör i någon annan EES-stat 
och där köp- och säljbud på finansiella in-
strument eller inbjudningar till erbjudande i 
enlighet med regler som upprättats av en 
marknadsplatsoperatör sammanförs så att 
detta leder till bindande avslut, 

8) marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel börser, värdepappersföretag 
och filialer till tredjeländers värdepappersfö-
retag enligt lagen om investeringstjänster 
samt sådana kreditinstitut och filialer till 
tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen (121/2007) som i Finland driver en 
multilateral handelsplattform, 

9) tillhandahållare av investeringstjänster i 
lagen om värdepappersföretag avsedda vär-
depappersföretag och utländska värdepap-
persföretag, i kreditinstitutslagen avsedda 
kreditinstitut och utländska kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster samt i la-
gen om fondbolag (48/1999) avsedda fond-
bolag och utländska fondbolag som tillhan-
dahåller investeringstjänster, 

10) handelspart tillhandahållare av inve-
steringstjänster och andra personer som en 
börs eller en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel har auktoriserat att 
bedriva handel på en viss marknad, 

11) systematisk internhandlare tillhanda-
hållare av investeringstjänster som på ett or-
ganiserat, frekvent och systematiskt sätt utför 
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kundorder utanför en reglerad marknad och 
utanför en multilateral handelsplattform ge-
nom att handla för egen räkning i enlighet 
med förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment som nämns i 4 §, 

12) EES-stat en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, 

13) tredjeland en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, 

14) Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 
1095/2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten), om ändring av 
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande 
av kommissionens beslut 2009/77/EG. 
 
 

3 § 

Annan lagstiftning som är tillämplig på bör-
ser 

På börser tillämpas aktiebolagslagen 
(624/2006), om inte något annat följer av 
denna lag eller av annan lagstiftning som 
gäller börser. 

 
4 § 

Europeiska unionens lagstiftning 

I denna lag avses med: 
1) direktivet om marknader för finansiella 

instrument Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG, 

2) förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella in-
strument kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-

gande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet, 

3) europabolagsförordningen rådets för-
ordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för eu-
ropabolag, 

4) direktivet om börslistor Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/34/EG om 
upptagande av värdepapper till officiell no-
tering och om uppgifter som skall offentlig-
göras beträffande sådana värdepapper. 
 
 

DEL II 

MARKNADSPLATSER FÖR FINANSI-
ELLA INSTRUMENT 

2 kap. 

Börsverksamhet 

Verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och 
verksamhet 

1 § 

Tillstånd för börsverksamhet samt huvudkon-
tor 

Börsverksamhet får inte bedrivas utan till-
stånd som beviljats av finansministeriet. 

Börsen ska ha sitt huvudkontor i Finland. 
 

2 § 

Firma 

Företag som saknar tillstånd att bedriva 
fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller 
annars för att beskriva sin verksamhet an-
vända ordet eller sammansättningsleden 
fondbörs eller derivatbörs. 

 
3 § 

Ansökan om verksamhetstillstånd 

Finansministeriet kan på ansökan av ett fin-
ländskt aktiebolag bevilja bolaget tillstånd att 
bedriva börsverksamhet. Tillstånd kan sökas 
också för ett nybildat bolags räkning.  
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Till ansökan ska det fogas en plan för börs-
verksamheten och för sådan annan eventuell 
verksamhet som avses i 16 § 1 och 2 mom. 
samt en ansökan om fastställelse av börsens 
regler enligt 24 §. Dessutom ska det till an-
sökan fogas tillräckliga utredningar om bör-
sens 

1) ägande, 
2) ledning och revisorer, 
3) interna kontroll och riskhantering,  
4) hantering av eventuella intressekonflik-

ter och bindningar, 
5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,  
6) tillsynsuppgift och hur den är ordnad. 
Om verksamhetstillstånd söks för ett nybil-

dat bolags räkning ska det till ansökan dess-
utom fogas tillräckliga utredningar om sö-
kanden. 

Sökanden ska på begäran av finansministe-
riet tillställa ministeriet de tilläggsutredning-
ar som behövs för att verksamhetstillstånd 
ska kunna beviljas. 
 
 

4 § 

Förutsättningar för beviljande av verksam-
hetstillstånd 

Finansministeriet ska bevilja ett verksam-
hetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som 
utretts kan förvissa sig om att  

1) sökanden och den planerade verksamhe-
ten uppfyller de krav för bedrivande av börs-
verksamhet som anges i denna lag och i be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, 

2) börsens ägare uppfyller de krav som an-
ges i 5 §,  

3) ägandet i börsen inte äventyra dess verk-
samhet enligt försiktiga och sunda affärs-
principer. 
 
 
 

5 § 

Betydande ägares tillförlitlighet 

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av en börs aktiekapital eller en andel 

som medför minst tio procent av det röstetal 
som aktierna medför måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte vara den som 
1) under de fem senaste åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de tre senaste åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig som ägare i 
en börs eller om  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
en börs. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft, kan den dömde 
dock fortsätta att utöva beslutanderätt som 
ägare i värdepapperscentralen, om detta kan 
anses vara uppenbart motiverat med hänsyn 
av den dömdes tidigare verksamhet, de om-
ständigheter som lett till domen och en hel-
hetsbedömning av övriga relevanta omstän-
digheter. 
 
 

6 § 

Tillståndsbeslut och inledande av börsverk-
samhet 

En tillståndsansökan ska avgöras inom sex 
månader efter att den tagits emot eller, om 
ansökan är bristfällig, efter att sökanden har 
lämnat in de handlingar och utredningar som 
behövs för avgörandet. Ett tillståndsbeslut 
ska dock alltid fattas inom 12 månader efter 
att ansökan tagits emot. Bestämmelser om 
överklagande på den grunden att beslut inte 
har meddelats inom föreskriven tid finns i 
9 kap. 

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs 
be Finlands Bank och Finansinspektionen ge 
yttranden om ansökan. 

Finansministeriet har efter att ha hört sö-
kanden rätt att förena tillståndet med sådana 
begränsningar och villkor i fråga om verk-
samheten som är nödvändiga för tillsynen. 

En börs får, om inte annat följer av till-
ståndsvillkoren, inleda sin verksamhet ome-
delbart efter det att tillstånd beviljats och de 
regler som avses i 23 § har fastställts. Om 
tillstånd har beviljats för ett nybildat bolag, 
får verksamheten inledas efter det att börsen 
registrerats. 
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7 § 

Verksamhetstillstånd för europabolag 

Tillstånd för börsverksamhet ska beviljas 
också för ett europabolag som avses i euro-
pabolagsförordningen, om bolaget har bevil-
jats motsvarande tillstånd i någon annan 
EES-stat och har för avsikt att flytta sitt säte 
till Finland enligt artikel 8 i nämnda förord-
ning. Finansministeriet ska begära ett yttran-
de om ansökan av den tillsynsmyndighet som 
övervakar värdepappersmarknaden i den be-
rörda staten. Flyttningen av sätet får inte re-
gistreras förrän tillstånd har beviljats. Det-
samma gäller också när ett europabolag bil-
das genom fusion så att det övertagande bo-
laget som har sitt säte i någon annan stat än 
Finland registreras som europabolag i Fin-
land. 

 
 

8 § 

Registrering av verksamhetstillstånd 

Finansministeriet ska anmäla verksamhets-
tillstånd till handelsregistret.  

Tillstånd som har beviljats för nygrundade 
börser och för europabolag som flyttar sitt 
säte till Finland ska registreras samtidigt som 
företaget registreras. 

 
 

9 § 

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 

En börs ska ha tillräckliga ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar, med beaktande 
av börsverksamhetens omfattning och art. 

En börs ska ha ett till fullo inbetalt aktieka-
pital på minst 730 000 euro.  

 
 
 

10 § 

Anmälan om aktieförvärv 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier i en börs ska på förhand 

underrätta Finansinspektionen, om förvärva-
rens innehav till följd av förvärvet 

1) utgör minst tio procent av börsens aktie-
kapital, 

2) skulle blir så stort att det motsvarar 
minst tio procent av röstetalet för samtliga 
aktier, eller om 

3) annars ger rätt till att utöva ett inflytande 
som kan jämställas med ett innehav som av-
ses i 2 punkten eller ett annars betydande in-
flytande på börsens förvaltning. 

Om avsikten är att utöka ägarandelen till 
minst 20, 30 eller 50 procent av börsens ak-
tiekapital eller röstetalet i börsen, ska Finans-
inspektionen på förhand underrättas också 
om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska 
göras också när ägarandelen minskas så att 
den underskrider de gränser som anges i det-
ta moment eller i 1 mom. 

Vid beräkning av innehav och röstetal som 
avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 
9 kap. 4—7 § i värdepappersmarknadslagen 
tillämpas. 

En börs ska minst en gång om året under-
rätta Finansinspektionen om de i 1 och 
2 mom. angivna andelarnas ägare och om 
dessas andel av börsens aktiekapital och det 
röstetal som aktierna medför, om börsen 
känner till dessa fakta. Börsen ska omedel-
bart underrätta Finansinspektionen om såda-
na förändringar i innehavet av andelar som 
har kommit till dess kännedom. I anmälning-
arna ska lämnas tillräckliga uppgifter om 
storleken av innehaven och om ägarna samt 
övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektio-
nen bestämmer. 

Av en anmälan som avses ovan i 1 och 
2 mom. ska framgå uppgifter och utredningar 
om 

1) den anmälningsskyldige samt om dennes 
tillförlitlighet och finansiella situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
andra bindningar till börsen, 

3) med förvärvet förknippade avtal, finan-
siering av förvärvet och, i de fall som avses i 
2 mom. om innehavets mål. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
anmälningar om förvärv av ägarandelar i en 
börs gäller också företag som har sådant be-
stämmande inflytande i en börs som avses i 
2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen 
(börsens holdingföretag). 
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11 § 

Förbud att förvärva aktier  

I 32 a § i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008) föreskrivs om Finansinspektio-
nens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar 
enligt 10 §. 

Finansinspektionen ska fatta beslut om för-
bud enligt 1 mom. inom tre månader efter att 
ha tagit emot en anmälan som avses i 10 §. 

Före utgången av den tidsfrist som anges i 
2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva 
aktier som avses i 10 § endast om Finansin-
spektionen har gett sitt samtycke. 

 
12 §  

En börs bindningar 

En betydande bindning mellan en börs och 
en annan juridisk person eller en fysisk per-
son får inte hindra en effektiv tillsyn över 
börsen. En effektiv tillsyn får inte heller 
hindras av sådana bestämmelser och admi-
nistrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska 
tillämpas på fysiska eller juridiska personer 
med sådana bindningar. 

När det efter att tillstånd beviljats sker för-
ändringar i de uppgifter om bindningar som 
anmälts i tillståndsansökan ska Finansinspek-
tionen omedelbart underrättas om dessa. 

Med betydande bindningar avses i denna 
paragraf detsamma som i 37 § 2—4 mom. i 
kreditinstitutslagen. 

 
 

13 § 

Återkallelse av verksamhetstillstånd 

Finansministeriet kan helt eller delvis åter-
kalla verksamhetstillståndet för en börs, om 

1) det i börsens verksamhet har skett vä-
sentliga överträdelser av lagar eller förord-
ningar eller av föreskrifter som myndigheter-
na har meddelat med stöd av dem eller av 
tillståndsvillkoren eller börsreglerna, 

2) börsen inte har haft verksamhet på sex 
månader, 

3) väsentliga villkor för verksamhetstill-
ståndet inte längre uppfylls, 

4) börsens verksamhet eller en del av den 
inte har inletts inom 12 månader efter att till-
ståndet beviljades, eller om 

5) i börsens ansökan om verksamhetstill-
stånd lämnats i något väsentligt avseende fel-
aktiga eller bristfälliga uppgifter om omstän-
digheter som är relevanta för börsens verk-
samhet. 

Finansministeriet ska innan det fattar beslut 
enligt 1 mom. be Finlands Bank och Finans-
inspektionen om yttranden, om inte något 
annat följer av ärendets brådskande natur. 
Innan finansministeriet återkallar börsens 
verksamhetstillstånd på en i 1 mom. 1 eller 
3 punkten avsedd grund ska finansministeriet 
sätta ut en skälig tid inom vilken börsen ska 
avhjälpa de brister som uppdagats i verksam-
heten, om det inte är nödvändigt att omedel-
bart återkalla verksamhetstillståndet på grund 
av ärendets brådskande natur eller för att 
trygga stabiliteten och en tillförlitlig verk-
samhet på värdepappersmarknaden. 

Finansministeriet kan på ansökan av en 
börs återkalla dess verksamhetstillstånd, om 
börsen har beslutat upphöra med sin verk-
samhet. Innan beslutet fattas ska finansmini-
steriet be Finlands Bank och Finansinspek-
tionen om yttranden. 

Om finansministeriet med stöd av 1 eller 
3 mom. återkallar börsens verksamhetstill-
stånd, kan ministeriet samtidigt föreskriva 
hur verksamheten ska avslutas.  

Finansministeriet ska underrätta register-
myndigheten och Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten om återkallelse 
av verksamhetstillstånd. 

 
 
 

14 §  

Avbrytande av börsverksamhet 

Finansministeriet kan förordna att verk-
samheten vid en börs ska avbrytas för viss 
tid, om det i verksamheten har konstaterats 
oskicklighet eller vårdslöshet eller om stör-
ningar har förekommit i omsättningen av fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del och det är uppenbart att fortsatt verksam-
het allvarligt skulle skada stabiliteten på fi-
nansmarknaden eller investerarnas ställning. 
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Finansministeriet ska innan det fattar beslut 
enligt 1 mom. höra börsen samt be Finlands 
Bank och Finansinspektionen om yttranden, 
om inte något annat följer av ärendets bråds-
kande natur. 
 
 
 

15 § 

Ledningen av en börs 

Styrelsen, verkställande direktören och den 
övriga högsta ledningen för en börs ska leda 
börsen med yrkesskicklighet samt enligt sun-
da och försiktiga affärsprinciper. Styrelse-
medlemmarna och deras ersättare, verkstäl-
lande direktören och dennes ställföreträdare 
samt övriga som hör till den högsta ledning-
en ska vara tillförlitliga personer som inte är 
försatta i konkurs och vars handlingsbehö-
righet inte har begränsats. De ska dessutom 
ha sådan allmän kännedom om börsverksam-
het som behövs med beaktande av arten och 
omfattningen av börsens verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen, eller  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för den 
uppgift som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft får den dömde dock 
fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om 
det kan anses vara uppenbart motiverat med 
hänsyn av den dömdes tidigare verksamhet, 
de omständigheter som lett till domen och en 
helhetsbedömning av övriga relevanta om-
ständigheter. 

Börsen ska utan dröjsmål underrätta Fi-
nansinspektionen om förändringar i fråga om 
personer som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
börser ska på motsvarande sätt tillämpas på 
deras holdingföretag.  

16 § 

Annan tillåten börsverksamhet 

En börs får utöver börsverksamhet driva en 
multilateral handelsplattform, tillhandahålla 
databehandlings- och andra tjänster i anslut-
ning till omsättning och förvaring av finansi-
ella instrument, tillhandahålla utbildnings- 
och informationstjänster för utveckling av 
värdepappers-, derivat- och finansmarknaden 
samt bedriva annan verksamhet som har nära 
samband med verksamhet som avses i detta 
moment. 

En börs får verka som clearingmedlem och 
bedriva clearingorganisationsverksamhet 
samt verka som kontoförande institut i enlig-
het med lagen om värdeandelssystem och 
clearingverksamhet (   /   ). 

En börs får inte bedriva annan verksamhet 
än sådan som nämns i 1—2 mom. 
 
 

17 § 

Organisering av börsverksamhet 

En börs ska organisera sin verksamhet på 
ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten 
och omfattningen av dess affärsverksamhet. 
Börsen ska i alla situationer säkerställa den 
verksamhetsrelaterade riskhanteringen, den 
interna kontrollen och verksamhetens konti-
nuitet. 

En börs ska ha verksamhetsprinciper för 
identifiering och förebyggande av intresse-
konflikter i anslutning till börsverksamheten. 
I verksamhetsprinciperna ska i synnerhet be-
aktas intressekonflikter som kan ha relevans 
för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsyns-
uppgift enligt 18 §. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. om börser 
ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers 
holdingföretag. 
 

18 § 

En börs tillsynsuppgifter 

En börs ska ordna tillräcklig och tillförlitlig 
tillsyn ordnas för att säkerställa att denna lag, 
värdepappersmarknadslagen och i enlighet 
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med dem utfärdade bestämmelser och före-
skrifter, förordningen om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument samt börsreglerna iakttas i börs-
verksamheten. 

En börs ska informera Finansinspektionen 
om förfaranden som uppenbart strider mot 
bestämmelser eller föreskrifter som avses i 
1 mom. eller mot börsreglerna, om förfaran-
det inte omedelbart rättas till eller situationen 
reder upp sig på något annat sätt. Finansin-
spektionen ska dock alltid informeras om för-
faranden som har inneburit väsentliga eller 
upprepade överträdelser av bestämmelserna, 
föreskrifterna eller reglerna. 
 
 
 

19 § 

Utläggning av börsverksamhet på entrepre-
nad 

Med utläggning på entreprenad avses i 
detta kapitel sådana åtgärder i samband med 
börsverksamhet som innebär att någon annan 
för en börs producerar funktioner eller tjäns-
ter som den annars själv skulle svara för. 

En börs kan lägga ut andra för dess verk-
samhet viktiga funktioner på entreprenad än 
sådana som avser bedrivande av börsverk-
samhet, om utläggningen inte medför olä-
genhet för börsens riskhantering, interna kon-
troll eller för skötseln av någon annan funk-
tion som är viktig för börsens affärsverksam-
het eller någon annan verksamhet eller för 
Finansinspektionens tillsyn. Trots att en 
funktion har lagts ut på entreprenad svarar 
börsen för sina åtaganden enligt denna lag, 
värdepappersmarknadslagen och förordning-
en om genomförande av direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. Börsen ska 
handla med omsorg när den lägger ut för dess 
verksamhet viktiga funktioner på entrepre-
nad. 

En funktion är viktig för en börs verksam-
het om ett fel eller en brist i den väsentligt 
kan försvåra iakttagandet av lagarna om bör-
sens verksamhet, med stöd av dem utfärdade 
bestämmelser eller föreskrifter, tillståndsvill-
koren, börsens finansiella ställning eller 
börsverksamhetens kontinuitet. 

Utläggning av sådana funktioner på entre-
prenad som är viktiga för börsverksamheten 
ska regleras i ett skriftligt avtal varav fram-
går uppdragets innehåll och avtalets giltig-
hetstid.  

En börs ska av uppdragstagaren fortlöpan-
de inhämta information som behövs för 
myndighetstillsynen över börsen, för riskhan-
teringen och för den interna kontrollen samt 
vidarebefordra informationen till Finansin-
spektionen. 
 
 
 

20 § 

Information om utläggning på entreprenad 

En börs som efter att den beviljats tillstånd 
har för avsikt att lägga ut någon för dess 
verksamhet viktig funktion på entreprenad 
ska på förhand informera Finansinspektionen 
om saken. Finansinspektionen ska informeras 
om betydande förändringar i avtalsförhållan-
det mellan börsen och uppdragstagaren.  
 
 
 
 

21 § 

Privata transaktioner 

En börs ska vidta tillräckliga åtgärder för 
att förhindra att en person med inflytande i 
börsen genomför privata transaktioner, om 
detta kan leda till intressekonflikt eller om 
personen i fråga har i värdepappersmark-
nadslagen avsedd insiderinformation eller 
konfidentiell information om emittenter eller 
handelsparter eller om deras transaktioner. 
Åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa in-
formationens konfidentialitet. 

En börs ska bevara information om privata 
transaktioner. Börsen ska varje år rapportera 
till Finansinspektionen hur börsen har över-
vakat efterlevnaden av bestämmelserna, före-
skrifterna och börsens interna anvisningar 
om privata transaktioner och vilka åtgärder 
börsen har vidtagit ifall bestämmelserna, fö-
reskrifterna eller anvisningarna inte iaktta-
gits. 
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För personer med inflytande och privata 
transaktioner gäller i tillämpliga delar vad 
som i 7 kap. 11 § i lagen om investerings-
tjänster föreskrivs om personer med inflytan-
de i ett värdepappersföretag och om deras 
privata transaktioner. 
 
 

22 § 

Revision och skyldighet att sända in kopior 
av vissa dokument 

Minst en av en börs revisorer ska vara 
CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning 
som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen 
(459/2007). 

En börs ska utan obefogat dröjsmål till Fi-
nansinspektionen sända in kopior av sina 

1) bokslutshandlingar, 
2) revisionsberättelser, 
3) protokoll från bolagsstämman. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. om börser 

ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers 
holdingföretag. 

 
 

Börsregler 

23 § 

Börsreglernas minimiinnehåll 

En börs ska upprätta och ge allmänheten 
tillgång till börsregler med närmare föreskrif-
ter åtminstone om 

1) hur handeln ska bedrivas, 
2) hur och på vilka grunder finansiella in-

strument tas upp till handel samt hur och på 
vilka grunder handeln med finansiella in-
strument kan avbrytas eller avslutas, 

3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter 
som för fullgörandet av skyldigheter enligt 
denna lag, värdepappersmarknadslagen och 
med stöd av dem utfärdade bestämmelser och 
föreskrifter samt enligt börsreglerna eller an-
nars gäller för värdepappersemittenter och 
deras förvaltning, 

4) hur och på vilka grunder handelsparter 
godkänns och godkännanden återkallas, 

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter 
som för fullgörandet av skyldigheter enligt 

denna lag och med stöd av den utfärdade be-
stämmelser och föreskrifter samt enligt börs-
reglerna eller annars gäller handelsparter,  

6) vilka påföljder för överträdelse av börs-
reglerna som kan påföras värdepappersemit-
tenter och handelsparter och hur de påförs, 

7) villkoren för derivatinstrument som är 
föremål för handel. 
 
 

24 § 

Fastställelse av börsregler 

Finansministeriet fastställer på ansökan 
börsregler och ändringar i dem. Reglerna ska 
fastställas om de stämmer överens med den-
na lag och med bestämmelser och föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av den och om 
det enligt vad som utretts kan anses sannolikt 
att de tryggar en tillförlitlig och opartisk 
handel. 

En ansökan ska avgöras inom tre månader 
efter att den mottagits eller, om den är brist-
fällig, efter att sökanden har lämnat in de 
handlingar och utredningar som behövs för 
avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas 
inom sex månader från emottagandet av an-
sökan. Finansministeriet ska be Finansin-
spektionen om ett yttrande innan det faststäl-
ler reglerna. Om beslutet gäller derivatin-
strument vars underliggande tillgångar utgörs 
av elektricitet, naturgas eller utsläppsrätter 
ska också Energimarknadsverkets yttrande 
inhämtas. 

Finansministeriet kan för att trygga han-
delns tillförlitlighet och opartiskhet förordna 
om ändringar eller kompletteringar av de 
fastställda reglerna. Innan finansministeriet 
ger ett sådant förordnande ska det höra bör-
sen och be Finansinspektionen om ett yttran-
de. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. om faststäl-
lelse av ändringar i reglerna ska inte tilläm-
pas om ändringarna är av mindre betydelse 
eller av teknisk karaktär. Börsen ska emeller-
tid sända ändringarna till finansministeriet 
och Finansinspektionen i god tid innan de 
träder i kraft. Ifall det uppstår oenighet om 
huruvida en ändring av börsreglerna är av 
mindre betydelse eller av teknisk karaktär, 
ska ärendet avgöras av finansministeriet. 
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Upptagande av finansiella instrument till 
handel och avslutande av handeln 

25 § 

Upptagande av finansiella instrument till 
handel på en reglerad marknad 

En börs får på ansökan av emittenten ta 
upp värdepapper till handel på en reglerad 
marknad, om värdepapperen sannolikt i till-
räcklig utsträckning är föremål för efterfrå-
gan och utbud och om prisbildningen på dem 
sålunda kan bedömas vara tillförlitlig.  

En börs får ta upp värdepapper till handel 
på en reglerad marknad också utan emitten-
tens samtycke, om de krav som nämns i 
1 mom. är uppfyllda och om samma värde-
papper redan har tagits upp till handel på nå-
gon annan reglerad marknad. Emittenten får i 
så fall inte i börsreglerna åläggas informa-
tionsskyldighet. Innan handeln med värde-
papperen inleds ska börsen underrätta emit-
tenten om att värdepapperen tas upp till han-
del. 

En börs får ta upp derivatinstrument till 
handel på en reglerad marknad om prisbild-
ningen på dem är tillförlitlig och kan utredas 
på ett tillförlitligt sätt.  

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs om andra förutsättningar för att en 
börs ska få ta upp finansiella instrument till 
handel på en reglerad marknad. I 3 och 4 
kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs 
om prospekt som ska offentliggöras om vär-
depapper innan de tas upp till handel på en 
reglerad marknad.  

Börsen ska innan handeln inleds underrätta 
Finansinspektionen om att finansiella instru-
ment har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad. Om handeln avser aktier som inte 
är föremål för handel på en annan reglerad 
marknad, ska börsen samtidigt underrätta Fi-
nansinspektionen också om sådana uppskatt-
ningar av aktien i fråga som förutsätts i arti-
kel 33.3 i förordningen om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument.  

Finansinspektionen kan bestämma att upp-
tagande av finansiella instrument till handel 
på en reglerad marknad ska skjutas upp med 

högst tio på varandra följande bankdagar åt 
gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Fi-
nansinspektionen har grundad anledning att 
misstänka att den som ansöker om att finan-
siella instrument ska tas upp till handel eller 
den som enligt uppdrag sköter ansökan om 
upptagande till handel, handlar i strid med 
denna lag, värdepappersmarknadslagen eller 
bestämmelser eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av dem. Innan Finansinspek-
tionen ger förordnandet ska den ge den som 
beslutet avser tillfälle att yttra sig, om inte 
något annat följer av ärendets brådskande na-
tur eller av någon annan särskild orsak. 
 
 

26 § 

Avslutande av handel 

En börs kan besluta att handeln med finan-
siella instrument ska avslutas, om instrumen-
ten eller värdepappersemittenten inte längre 
uppfyller de krav som börsreglerna ställer 
och om avslutandet av handeln inte medför 
betydande olägenheter för investerarna eller 
för värdepappersmarknadens funktion. 

En börs kan avsluta handeln med värde-
papper också på ansökan av emittenten, om 
detta inte medför betydande olägenheter för 
investerarna eller för värdepappersmarkna-
dens funktion. 

En börs ska omedelbart offentliggöra be-
slut om avslutande av handeln. Dessutom ska 
börsen underrätta Finansinspektionen om av-
slutandet och denna ska underrätta de behö-
riga myndigheter som motsvarar Finansin-
spektionen i EES-staterna. 

I 32 § föreskrivs om Finansinspektionens 
rätt att förbjuda handel med finansiella in-
strument. 
 
 
 

Börslista 

27 § 

Upprätthållande av börslista 

En börs kan i enlighet med direktivet om 
börslistor upprätthålla en börslista över vär-
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depapper som den har tagit upp till handel på 
en reglerad marknad. 
 
 
 
 

28 § 

Notering av värdepapper  

En börs får på ansökan av emittenten note-
ra värdepapper på börslistan, om de uppfyller 
kraven i detta kapitels 25 § 1 och 4 mom. och 
i denna paragraf. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs närmare om andra 
villkor för att en börs ska få notera värdepap-
per på börslistan samt om undantag från des-
sa krav. 

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen 
berättigar till aktier får noteras på börslistan 
endast om aktier av samma slag som värde-
papperen berättigar till har tagits eller samti-
digt tas upp till handel på en reglerad mark-
nad som drivs av en börs. 

Ansökan om att aktier av samma slag som 
de som redan finns på börslistan ska noteras 
på denna ska göras inom ett år efter att de 
emitterats, om inte emittenten har samtyckt 
till att börsen noterar dem utan särskild ansö-
kan. 

Emittenten ska ansöka om att till samma 
emission hörande värdepapper som avses i 
2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värde-
pappersmarknadslagen samtidigt noteras på 
börslistan. 

En börs kan för att skydda investerarna av-
slå ansökningar om att notera värdepapper på 
börslistan. 

En börs ska avgöra ansökningar om noter-
ing av värdepapper på börslistan inom sex 
månader efter att ha tagit emot dem. Om bör-
sen under denna tid ber sökanden om ytterli-
gare utredningar med anledning av ansökan, 
ska tiden räknas från den dag då börsen fick 
tilläggsutredningen. Om börsen inte avgör 
ansökan inom den utsatta tiden anses ansö-
kan ha avslagits. 

Emittenten har rätt att få ett noteringsbeslut 
enligt 5 och 6 mom. upptaget till prövning av 
Finansinspektionen inom 30 dagar från be-
slutet eller efter den i 6 mom. angivna tids-
fristen. 

29 § 

Avnotering av värdepapper 

På avnotering av värdepapper från börslis-
tan tillämpas vad som i 26 § föreskrivs om 
avslutande av handel. 

Emittenten har rätt att få ett beslut om av-
notering av värdepapper och börsens beslut 
att med anledning av emittentens ansökan 
avstå från att avnotera värdepapper upptaget 
till prövning av Finansinspektionen inom 
30 dagar från beslutet. En registrerad före-
ning vars syfte är att bevaka investerarnas in-
tressen samt investerare som äger värdepap-
per av samma slag eller till sådana berätti-
gande värdepapper har rätt att få börsens be-
slut om avnotering upptaget till prövning av 
Finansinspektionen inom 30 dagar från be-
slutet. Finansinspektionen ska underrätta 
börsen om att ärendet har överförts till Fi-
nansinspektionen. 
 

Ordnande av handel 

30 § 

Rätt att verka som handelspart 

En börs ska som handelsparter gödkänna 
finländska tillhandahållare av investerings-
tjänster och sådana tillhandahållare av inve-
steringstjänster som har motsvarande aukto-
risation i en EES-stat och uppfyller de krav 
som följer av denna lag och börsreglerna. 

Andra personer med säte i en EES-stat ska 
godkännas som handelsparter, om de uppfyl-
ler de krav som följer av börsreglerna och om 
det med hänsyn till vad som utretts om sö-
kandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet 
och lämplighet i övrigt samt om hur sökan-
den organiserat sin verksamhet eller annars 
är sannolikt att sökandens deltagande i han-
deln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sö-
kanden ska dessutom ha tillräckliga finansi-
ella och övriga förutsättningar för att uppfyl-
la de åtaganden som följer av värdepappers-
handel. 

En börs får godkänna också andra än i 
1 och 2 mom. avsedda utländska tillhanda-
hållare av investeringstjänster att verka som 
handelsparter, om sökanden uppfyller de 
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krav som följer av lagen, Finansinspektio-
nens föreskrifter och börsreglerna.  

Utöver vad som i de börsregler som avses i 
23 § föreskrivs om återkallelse av godkän-
nanden av handelsparter ska en börs för viss 
tid eller tills vidare återkalla ett godkännande 
av en handelspart, om Finansinspektionen av 
vägande skäl beslutar att kräva detta. Finans-
inspektionen ska före beslutet höra börsen 
och handelsparten, om inte annat följer av 
ärendets brådskande natur eller av någon an-
nan särskild orsak. 

En börs ska underrätta Finansinspektionen 
om godkännandet av en handelspart och om 
återkallelsen av godkännandet. 
 
 
 

31 § 

Avbrytande av handel 

En börs ska avbryta handeln med finansiel-
la instrument om det är nödvändigt på grund 
av förfaranden som strider mot bestämmel-
serna eller föreskrifterna om börsverksamhet, 
mot börsreglerna eller mot god sed. 

En börs ska avbryta handeln med derivatin-
strument vars underliggande tillgångar utgörs 
av elektricitet eller naturgas också om han-
deln äventyrar el- eller gasförsörjningen eller 
är skadlig för el- eller gasmarknaden eller om 
det annars, av något annat sådant vägande 
skäl som nämns i börsreglerna, förekommer 
störningar i el- eller gassystemets funktion.  

En börs ska omedelbart offentliggöra ett 
sådant beslut om avbrytande av handeln som 
avses i 1 och 2 mom. samt underrätta Finans-
inspektionen om det. Om det är fråga om ett 
beslut enligt 2 mom. ska också Energimark-
nadsverket underrättas om det. 

En börs kan be Finansinspektionen faststäl-
la ett sådant beslut om avbrytande av handeln 
som avses i 1 och 2 mom. Finansinspektio-
nen ska efter att ha fått en sådan begäran utan 
obefogat dröjsmål besluta om den ska fast-
ställa börsens beslut om avbrytande av han-
deln. Om Finansinspektionen inte fastställer 
börsens beslut ska börsen utan onödigt 
dröjsmål fortsätta handeln med finansiella in-
strument. 

En börs ska omedelbart offentliggöra sitt 
beslut om att fortsätta handeln med finansiel-
la instrument och underrätta Finansinspek-
tionen om det. Om beslutet gäller derivatin-
strument som avses i 2 mom. ska också 
Energimarknadsverket underrättas om beslu-
tet. Om beslutet gäller finansiella instrument 
för vilka Finansinspektionen i enlighet med 
4 mom. har fastställt börsens beslut om att 
avbryta handeln, ska börsen innan handeln 
fortsätter underrätta Finansinspektionen om 
sitt beslut. 

Finansinspektionen kan ålägga en börs att 
avbryta handeln med finansiella instrument 
för högst tio på varandra följande bankdagar 
åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att 
Finansinspektionen har grundad anledning att 
misstänka att denna lag eller värdepappers-
marknadslagen, med stöd av dem utfärdade 
bestämmelser eller föreskrifter eller börsreg-
lerna överträds vid handeln eller att det finns 
något annat särskilt tungt vägande skäl att 
avbryta handeln. Finansinspektionen ska före 
åläggandet höra börsen, om inte annat följer 
av ärendets brådskande natur eller av någon 
annan särskild orsak. Finansinspektionen ska 
offentliggöra sitt beslut.  

Finansinspektionen ska sända beslut som 
avses i 4 och 6 mom. och börsens beslut en-
ligt 1 eller 2 mom. för kännedom till EES-
staternas övriga behöriga tillsynsmyndigheter 
som motsvarar Finansinspektionen samt till 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten. 

Om en EES-stats behöriga myndighet som 
motsvarar Finansinspektionen har meddelat 
Finansinspektionen att den har avbrutit han-
deln med finansiella instrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad, och 
samma finansiella instrument är föremål för 
handel på en reglerad marknad som drivs av 
en börs, ska Finansinspektionen förbjuda 
börsen att ordna handel under avbrottstiden. 
Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas 
om det medför betydande olägenhet för inve-
sterarna eller för finansmarknadens funktion. 

Om Finansinspektionen i enlighet med 
4 mom. har fastställt en börs beslut om att 
avbryta handeln eller i enlighet med 6 mom. 
ålagt börsen att avbryta handeln med finansi-
ella instrument, ska handeln med finansiella 
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instrument avbrytas också på andra reglerade 
marknader som drivs av börsen. 
 

32 § 

Förbud mot handel 

Finansinspektionen kan förbjuda en börs 
att ordna handel med finansiella instrument 
om det vid handeln, i samband med informa-
tionsskyldigheten om instrumenten eller om 
upptagandet till handel, vidtas åtgärder som 
väsentligen strider mot denna lag eller värde-
pappersmarknadslagen eller mot bestämmel-
ser eller föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av dem eller mot börsreglerna eller om 
det finns något annat särskilt tungt vägande 
skäl att förbjuda handeln. Finansinspektionen 
ska före beslutet höra börsen, om inte annat 
följer av ärendets brådskande natur eller av 
något annat särskilt skäl. 

Finansinspektionen ska offentliggöra sitt 
beslut om att förbjuda handel med de finan-
siella instrumenten och sända beslutet för 
kännedom till övriga behöriga myndigheter 
som motsvarar Finansinspektionen i EES-
staterna samt till Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten. 

Vad som föreskrivs i 31 § 8 mom. ska till-
lämpas också sådana förbud mot handel med 
finansiella instrument som behöriga myndig-
heter som motsvarar Finansinspektionen i 
EES-staterna har underrättat Finansinspek-
tionen om. 
 
 

33 § 

Clearing och avveckling av transaktioner 

En börs ska ordna ändamålsenlig clearing 
och avveckling av transaktioner på en regle-
rad marknad. 

Om en börs för clearingen och avveckling-
en av transaktioner anlitar en utländsk clear-
ingorganisation som avses i lagen om värde-
andelssystem och clearingverksamhet, ska 
börsen, clearingorganisationen och den ut-
ländska clearingorganisationen enligt den 
nämnda lagen ordna sitt samarbete så att 
handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på 
finansmarknaden inte äventyras. 

En börs ska i god tid på förhand informera 
finansministeriet, Finlands Bank och Finans-
inspektionen om ändringar i arrangemang 
som gäller clearing och avveckling av trans-
aktioner. 
 

34 § 

Handelsparters rätt att välja clearingorgani-
sation 

En handelspart har rätt att anlita också 
andra clearingorganisationer än de finländska 
eller utländska clearingorganisationer som en 
börs anlitar för fullgörande av skyldigheter 
som följer av transaktioner på en reglerad 
marknad, om samarbetet mellan börsen och 
de nämnda clearingorganisationerna är ord-
nat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlig-
het och stabiliteten på finansmarknaden inte 
äventyras. 

En handelspart som har för avsikt att ut-
nyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand 
underrätta börsen, Finlands Bank och Finans-
inspektionen om detta. I anmälan ska redogö-
ras för samarbetsarrangemang som tryggar 
handelns tillförlitlighet och stabiliteten på fi-
nansmarknaden. 

Finansinspektionen kan förbjuda handels-
parter att anlita andra clearingorganisationer 
som avses i 1 mom., om detta sannolikt skul-
le äventyra handelns tillförlitlighet eller sta-
biliteten på finansmarknaden. 
 
 
 
 

Särskilda bestämmelser 

35 § 

Flyttning av en börs säte inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet  

Om en börs har för avsikt att flytta sitt säte 
till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 
i europabolagsförordningen, ska den utan 
dröjsmål efter att ha anmält förslaget för re-
gistrering sända Finansinspektionen en kopia 
av det förslag om flyttning som avses i arti-
kel 8.2 och den redogörelse som avses i arti-
kel 8.3 i europabolagsförordningen utan 
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dröjsmål efter att ha anmält förslaget för re-
gistrering. 

Registermyndigheten får inte utfärda intyg 
enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag 
(742/2004) om Finansinspektionen innan till-
stånd enligt 2 mom. i nämnda paragraf bevil-
jats har meddelat registermyndigheten att 
börsen inte har iakttagit bestämmelserna om 
flyttning av säte eller om avslutande av verk-
samheten i Finland. Intyg får utfärdas innan 
en månad har förflutit från den dag som av-
ses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen 
endast om Finansinspektionen har meddelat 
att den inte motsätter sig flyttning av sätet. 
 
 
 

36 § 

En börs deltagande i fusion eller delning 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet  

Om en börs deltar i en gränsöverskridande 
fusion eller delning inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, får registermyn-
digheten inte utfärda intyg över fusionen en-
ligt 4 § i lagen om europabolag eller 16 kap. 
26 § i aktiebolagslagen eller över delningen 
enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om 
Finansinspektionen innan tillstånd som avses 
i 4 § 2 mom. i lagen om europabolag bevil-
jats har meddelat registermyndigheten att 
börsen inte har iakttagit bestämmelserna om 
fusion eller delning eller om avslutande av 
verksamheten i Finland. Tillstånd får utfärdas 
innan en månad har förflutit från den dag 
som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig fusionen, delningen eller flytt-
ning av sätet i samband med att ett europabo-
lag bildas. 

 
 
 

37 § 

Börsverksamhet i andra EES-stater  

En börs som har för avsikt att erbjuda till-
handahållare av investeringstjänster eller 

andra personer som är etablerade i en annan 
EES-stat möjlighet att direkt bedriva handel 
på en reglerad marknad, ska i god tid på för-
hand anmäla detta till Finansinspektionen. 
Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om 
var och hur möjligheten att bedriva handel 
enligt planerna kommer att erbjudas.  

Finansinspektionen ska inom en månad ef-
ter att ha mottagit anmälan vidarebefordra in-
formationen till den mot Finansinspektionen 
svarande tillsynsmyndigheten i den EES-stat 
där de tillhandahållare av investeringstjänster 
eller andra personer är etablerade som börsen 
planerar att erbjuda möjlighet att direkt be-
driva handel.  

Finansinspektionen ska på begäran av mot-
svarande behöriga myndighet i den andra 
EES-staten meddela den myndigheten vilka i 
den andra staten etablerade tillhandahållare 
av investeringstjänster eller andra personer 
som börsen har godkänt som handelsparter. 

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. ska till-
lämpas också på multilaterala handelsplatt-
formar som drivs av börsen. 

 
 
 
 

38 § 

Meddelanden till övriga EES-stater och till 
Europeiska värdepappers- och marknads-

myndigheten 

Finansministeriet ska i enlighet med direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föra en förteckning över reglerade marknader 
för vilka regler har fastställts enligt denna 
lag. Finansministeriet ska sända förteckning-
en till övriga EES-stater och till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten för 
kännedom, om det i samband med att regler-
na fastställdes kunde säkerställas att handeln 
på en reglerad marknad uppfyller informa-
tionskraven. På samma sätt ska ändringar i 
förteckningen anmälas. 

Finansinspektionen ska minst en gång per 
år i enlighet med direktivet om marknader 
för finansiella instrument tillställa Europeis-
ka värdepappers- och marknadsmyndigheten 
analyser och information om aktier som är 
föremål för handel på en reglerad marknad. 
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39 § 

Marknadsföring 

En reglerad marknad får inte marknadsfö-
ras med osann eller vilseledande information 
eller genom förfaranden som strider mot god 
sed eller annars är otillbörliga.  

Om det efter att informationen getts fram-
går att den är vilseledande eller osann på ett 
sätt som är relevant för investerare, ska den 
utan dröjsmål rättas eller kompletteras i till-
räcklig utsträckning. 
 
 
 

40 § 

Handelskalender 

Finansinspektionen ska på sina webbsidor 
lägga ut en kalender varav det framgår vilka 
dagar handel bedrivs på en reglerad marknad.  
 
 
 

Insideranmälan 

41 § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider ska i enlighet med 42 § till bör-
sens insiderregister som avses i 43 § anmäla 
uppgifter om sådana aktier och om sådana fi-
nansiella instrument vilkas värde bestäms på 
basis av nämnda aktier och som är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland, ned-
an insideranmälan. 

Med börsens insider avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i en 

börs styrelse och förvaltningsråd, börsens 
verkställande direktör och dennes ställföre-
trädare samt börsens revisorer, revisorssup-
pleanter och de för revisionen av börsen hu-
vudansvariga anställda hos en revisionssam-
manslutning, 

2) andra börsanställda som på grund av sin 
ställning eller sina uppgifter regelbundet har 
tillgång till insiderinformation om aktier eller 
finansiella instrument som avses i 1 mom. 

42 § 

Insideranmälan 

En insider ska göra insideranmälan inom 
fjorton dagar efter sin utnämning till ett upp-
drag som avses i 41 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig, vars intressebevakare den an-

mälningsskyldige är, 
2) organisationer och stiftelser där den an-

mälningsskyldige eller en omyndig som av-
ses i 1 punkten direkt eller indirekt har be-
stämmande inflytande, 

3) den anmälningsskyldiges samt en i 
1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punk-
ten avsedd organisations eller stiftelses inne-
hav av aktier, finansiella instrument som be-
rättigar till aktier, andra finansiella instru-
ment som berättigar till sådana finansiella in-
strument samt finansiella instrument vilkas 
värde bestäms utifrån finansiella instrument 
som avses ovan och som i Finland är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta börsen om  

1) förvärv och avyttringar av värdepapper 
och finansiella instrument som avses i 
2 mom. 3 punkten, då förändringen i ägandet 
uppgår till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen 
om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella 
föreningar och ekonomiska föreningar eller 
sådana organisationer som drivs utan vinst-
syfte. Om en organisation bedriver regelbun-
den handel med värdepapper, ska emellertid 
även uppgifter om denna organisation läm-
nas. 

I anmälan ska ingå uppgifter som behövs 
för att identifiera personen, organisationen 
eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om akti-
erna och om andra finansiella instrument. 

Om värdepapper eller finansiella instru-
ment som avses i 2 mom. 3 punkten har över-
förts till värdeandelssystemet kan börsen or-
ganisera ett förfarande som gör det möjligt 
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att hämta uppgifterna ur värdeandelssyste-
met. I så fall behövs inga separata anmäl-
ningar. 
 
 

43 § 

Börsens insiderregister 

Börsen ska föra ett register över insideran-
mälningar som avses i 42 § (börsens insider-
register), varav för varje insider framgår de 
aktier och finansiella instrument som ägs av 
insidern, en omyndig som avses i 42 § 
2 mom. 1 punkten och av en organisation el-
ler stiftelse som avses i 2 punkten och som är 
av det slag som nämns i momentet, samt spe-
cificerade förvärv och avyttringar. 

Om anmälningar görs i enlighet med 42 § 
6 mom. kan börsens insiderregister till denna 
del bildas av uppgifter från värdeandelssy-
stemet. 

Upprätthållandet av börsens insiderregister 
ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De 
uppgifter som registrerats i registret ska be-
varas i fem år efter registreringen. Var och en 
har rätt att mot ersättning av kostnaderna få 
utdrag och kopior ur registret. Fysiska perso-
ners personbeteckning och adress och andra 
fysiska personers än insiders namn är dock 
inte offentliga. 

Börsen ska varje år rapportera till Finansin-
spektionen om upprätthållandet av insiderre-
gistret, om övervakningen av insidernas an-
mälningsskyldighet och om vilka åtgärder 
börsen har vidtagit ifall bestämmelserna, fö-
reskrifterna eller börsens interna anvisningar 
inte iakttagits. 
 
 

44 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om  

1) hur börsverksamhet enligt 17 § ska ord-
nas på ett tillförlitligt sätt och vilka omstän-
digheter som ska iakttas i fråga om princi-
perna för identifiering och förebyggande av 
intressekonflikter,  

2) transaktioner som avses i 21 § 1 mom., 
samt rapporter som avses i 2 mom. och rap-
portering till Finansinspektionen, 

3) meddelanden som avses i 25 §, 
4) innehållet i insideranmälningar som av-

ses i 42 § och hur de ska göras, 
5) om innehållet i börsens insiderregister 

som avses i 43 § och hur uppgifterna ska re-
gistreras, 

6) rapporter som avses i 43 § 4 mom. och 
om rapportering till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen utfärdar närmare före-
skrifter om 

1) villkoren för utläggning av börsverk-
samhet på entreprenad enligt 19 § och om in-
nehållet i meddelanden som avses i 20 §,  

2) villkoren för att en börs i enlighet med 
30 § 3 mom. får auktorisera en tillhandahål-
lare av investeringstjänster eller en annan 
person som handelspart, så att Finansinspek-
tionens rätt att få tillräcklig information om 
handelsparters kunder och deras affärstrans-
aktioner tryggas. 

De föreskrifter som avses ovan i 1 mom. 
1 punkten och i 2 mom. 1 punkten ska i till-
lämpliga delar motsvara också de förskrifter 
som utfärdas för värdepappersföretag med 
stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 1—4 punkten i 
lagen om investeringstjänster. De föreskrifter 
som avses ovan i 1 mom. 2 och 4—6 punkten 
ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrif-
ter som utfärdas för värdepappersföretag med 
stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten och 2 
mom. 
 

3 kap. 

Utländska börsers verksamhet i Finland 

1 § 

Börser i andra EES-stater 

Innan en marknadsplatsoperatör som mot-
svarar en börs som är auktoriserad i en annan 
EES-stat får erbjuda en i Finland etablerad 
tillhandahållare av investeringstjänster eller 
en annan person möjlighet att direkt bedriva 
handel på en reglerad marknad ska den behö-
riga myndigheten i den stat som auktoriserat 
marknadsplatsoperatören göra en anmälan 
om saken till Finansinspektionen. 
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Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på multilaterala handelsplattformer 
som drivs av marknadsplatsoperatörer. 
 
 

2 § 

Tredjeländers börser 

Marknadsplatsoperatörer som är auktorise-
rade i tredjeländer får endast med finansmi-
nisteriets tillstånd erbjuda i Finland etablera-
de tillhandahållare av investeringstjänster el-
ler andra personer möjlighet att direkt delta i 
handel som motsvarar handel på en reglerad 
marknad. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska också till-
lämpas på handel som motsvarar handel på 
multilaterala handelsplattformar som drivs av 
marknadsplatsoperatörer. 
 
 
 

4 kap. 

Multilaterala handelsplattformar 

1 § 

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multi-
lateral handel 

En multilateral handelsplattform kan i en-
lighet med detta kapitel drivas endast av en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel som avses i 1 kap. 2 § 8 punkten. 
 
 

2 § 

Regler för multilaterala handelsplattformer 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska upprätta och ge allmänhe-
ten tillgång till regler åtminstone om 

1) hur och på vilka grunder finansiella in-
strument tas upp till handel, 

2) hur handeln sker, 
3) hur och på vilka grunder handelsparter 

godkänns och godkännanden återkallas, 
4) vilka rättigheter och skyldigheter han-

delsparterna har,  

5) vilka påföljder som kan påföras han-
delsparter för överträdelse av reglerna och 
hur påföljderna bestäms. 

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel driver en multilateral 
handelsplattform där värdepapper tas upp till 
handel på ansökan av emittenten, ska i reg-
lerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. an-
ges 

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter 
som för fullgörande av skyldigheter enligt 
denna lag, enligt bestämmelser och föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den och enligt 
reglerna för den multilaterala handelsplatt-
formen i övrigt gäller för värdepappersemit-
tenter och deras förvaltning, 

2) hur och i vilket förfarande information 
om värdepapper och emittenter offentliggörs, 

3) hur bolagsprospekt om värdepapper och 
emittenter upprättas och offentliggörs, om ett 
sådant prospekt som avses i 3 och 4 kap. i 
värdepappersmarknadslagen inte behöver of-
fentliggöras över värdepapperen, 

4) vilka påföljder som kan påföras värde-
pappersemittenter för överträdelse av regler-
na och hur påföljderna bestäms, 

5) vilka uppgifter om omständigheter som 
är relevanta för värdet på värdepapper emit-
tenten ska offentliggöra enligt 6 kap. 4 § i 
värdepappersmarknadslagen. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska tillställa Finansinspektio-
nen reglerna och ändringar i dem i god tid 
innan de träder i kraft. Finansinspektionen 
ska kontrollera att reglerna uppfyller kraven 
enligt 1 och 2 mom. 

 
 
 

3 § 

Marknadsplatsoperatörers informationsskyl-
dighet 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska tillhandahålla tillräcklig 
information om finansiella instrument som är 
föremål för handel eller på annat sätt se till 
att det finns tillgång till information, för att 
handelsparterna ska kunna bilda sig en väl-
grundad uppfattning om de finansiella in-
strumenten. Informationen ska tillhandahål-
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las med beaktande av handelsparternas yr-
kesskicklighet och särdragen hos de finansi-
ella instrument som är föremål för handel. 

 
 
 

4 § 

Upptagande av finansiella instrument till 
handel 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel kan ta upp finansiella instru-
ment till handel, om tillgången till informa-
tion om instrumenten kan tryggas i enlighet 
med 3 §. 

Värdepapper kan tas upp till handel på an-
sökan av emittenten eller utan emittentens 
samtycke. 

Värdepapper kan inte tas upp till handel på 
ansökan av emittenten om inte tillräcklig in-
formation om värdepapperen och emittenten 
finns tillgänglig för ordnande av tillförlitlig 
handel. Emittenten ska med den som ordnar 
multilateral handel ingå ett skriftligt avtal om 
upptagande av värdepapperen till offentlig 
handel, vari emittenten förbinder sig att iakt-
ta de regler som avses i 2 § 2 mom. 

Om värdepapper har tagits upp till handel 
utan emittentens samtycke, får emittenten 
inte i reglerna för den multilaterala handels-
plattformen åläggas informationsskyldighet. 

 
 
 

5 § 

Rätt att verka som handelspart 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska som handelsparter god-
känna finländska värdepappersförmedlare 
samt tillhandahållare av investeringstjänster 
med motsvarande auktorisation i en EES-stat 
som uppfyller kraven enligt lagen och regler-
na för den multilaterala handelsplattformen. 

Andra personer med säte i en EES-stat ska 
godkännas som handelsparter om de uppfyl-
ler de krav som reglerna för en multilateral 
handelsplattform ställer och om det med hän-
syn till den utredning som erhållits om sö-
kandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet 

och lämplighet i övrigt eller annars är sanno-
likt att sökandens deltagande i handeln inte 
äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska 
dessutom ha tillräckliga finansiella och övri-
ga förutsättningar för att uppfylla sina åta-
ganden som följer av handeln med finansiella 
instrument. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel får som handelsparter god-
känna också andra än i 1 mom. avsedda ut-
ländska tillhandahållare av investeringstjäns-
ter som handelsparter, om de i enlighet med 
2 kap. 30 § 3 mom. har godkänts som han-
delsparter och om sökanden uppfyller de 
krav som ställs i Finansinspektionens före-
skrifter och i reglerna för den multilaterala 
handelsplattformen. 

Utöver vad som föreskrivs i den multilate-
rala handelsplattformens regler enligt 2 § ska 
en marknadsplatsoperatör som ordnar multi-
lateral handel för viss tid eller tills vidare 
återkalla en handelsparts godkännande, om 
Finansinspektionen av vägande skäl beslutar 
att kräva detta. Finansinspektionen ska före 
beslutet höra marknadsplatsoperatören och 
handelsparten, om inte annat följer av ären-
dets brådskande natur eller av någon annan 
särskild orsak. 

 
 
 
 
 

6 § 

Clearing och avveckling av transaktioner 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska sörja för ändamålsenlig 
clearing och avveckling av transaktionerna. 

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel anlitar en utländsk clear-
ingorganisation för clearingen och avveck-
lingen av transaktionerna, ska clearingorga-
nisationen och den utländska clearingorgani-
sationen ordna sitt samarbete så att handelns 
tillförlitlighet eller stabiliteten på finans-
marknaden inte äventyras. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska i god tid på förhand in-
formera finansministeriet, Finlands Bank och 
Finansinspektionen om ändringar i arrange-
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mang som gäller clearing och avveckling av 
transaktionerna. 

 
 

7 § 

Avbrytande och avslutande av handel 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska avbryta eller avsluta han-
deln med finansiella instrument, om det är 
nödvändigt på grund av förfaranden som 
strider mot bestämmelserna eller föreskrif-
terna om handeln, mot reglerna för en multi-
lateral handelsplattform eller mot god sed. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska omedelbart offentliggöra 
beslut om avbrytande eller avslutande av 
handeln med finansiella instrument. Dessut-
om ska marknadsplatsoperatören informera 
Finansinspektionen om avbrytandet och av-
slutandet av handeln. 

Finansinspektionen kan ålägga en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 
handel att avbryta handeln med finansiella 
instrument för högst tio på varandra följande 
bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott för-
utsätter att Finansinspektionen har grundad 
anledning att misstänka att denna lag, värde-
pappersmarknadslagen eller med stöd av dem 
utfärdade bestämmelser eller föreskrifter el-
ler reglerna för en multilateral handelsplatt-
form överträds eller att det finns något annat 
särskilt tungt vägande skäl att avbryta han-
deln. 

Om en behörig myndighet som motsvarar 
Finansinspektionen i en EES-stat har medde-
lat Finansinspektionen att den har avbrutit 
handeln med finansiella instrument som är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
och samma finansiella instrument är föremål 
för handel på en multilateral handelsplatt-
form, ska Finansinspektionen förbjuda mark-
nadsplatsoperatören att ordna handel på platt-
formen under avbrottet. Ett sådant förbud 
kan dock inte utfärdas om det medför bety-
dande olägenhet för investerarna eller för fi-
nansmarknadens funktion. 

Om Finansinspektionen i enlighet med 
2 kap. 31 § 4 mom. har fastställt en börs be-
slut om att avbryta handeln eller i enlighet 
med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt börsen att av-

bryta handeln med finansiella instrument och 
dessa är föremål för handel på en multilateral 
handelsplattform, ska marknadsplatsoperatö-
ren som ordnar handeln avbryta handeln med 
de finansiella instrumenten. 
 
 
 

8 § 

Handelsförbud 

Finansinspektionen kan förbjuda en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 
handel att ordna handel med finansiella in-
strument, om det vid handeln eller uppfyl-
landet av emittentens informationsskyldighet 
i samband med den eller informationsskyl-
digheten i samband med upptagande till han-
del, vidtas åtgärder som väsentligen strider 
mot denna lag, mot värdepappersmarknads-
lagen eller mot bestämmelser eller föreskrif-
ter som har utfärdats med stöd av dem eller 
mot reglerna för den multilaterala handels-
plattformen eller om det finns något annat 
särskilt tungt vägande skäl att förbjuda han-
deln. 

Vad som föreskrivs i 7 § 4 mom. ska till-
lämpas också på ett sådant förbud mot handel 
med finansiella instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad som en 
EES-stats behöriga myndighet som motsva-
rar Finansinspektionen har underrättat Fi-
nansinspektionen om. 
 
 
 

9 § 

Marknadsplatsoperatörers tillsynsuppgifter 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska ordna tillräcklig och till-
förlitlig tillsyn för att säkerställa iakttagandet 
av denna lag, värdepappersmarknadslagen 
och bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av dem samt börsreglerna och 
reglerna för den multilaterala handelsplatt-
formen. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska informera Finansinspek-
tionen om förfaranden som uppenbart strider 



 RP 32/2012 rd  
  

 

434 

mot denna lag, mot värdepappersmarknads-
lagen eller mot bestämmelser och föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av dem eller mot 
reglerna för den multilaterala handelsplatt-
formen, om inte förfarandet omedelbart rättas 
till eller situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid 
informeras om förfaranden som har inneburit 
väsentliga eller upprepade överträdelser av 
bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna. 

 
 

 
 

10 § 

Avbrytande av verksamhet 

Finansministeriet kan förordna att en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel ska avbryta verksamheten på en 
multilateral handelsplattform för viss tid, om 
det i marknadsplatsoperatörens verksamhet 
har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet 
eller om det har förekommit störningar i om-
sättningen av de finansiella instrument som 
är föremål för handel och det är uppenbart att 
fortsatt verksamhet allvarligt kan skada fi-
nansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet 
eller investerarnas ställning. 

Finansministeriet ska innan det fattar beslut 
enligt 1 mom. höra marknadsplatsoperatören 
och be Finlands Bank och Finansinspektio-
nen om yttranden, om inte något annat följer 
av ärendens brådskande natur. 
 
 
 
 
 

11 § 

Marknadsföring  

En multilateral handelsplattform får inte 
marknadsföras med osann eller vilseledande 
information eller genom förfaranden som 
strider mot god sed eller annars är otillbörli-
ga.  

Om det efter att informationen getts fram-
går att den är osann eller vilseledande på ett 
sätt som är relevant för investerare, ska den 

utan dröjsmål rättas eller kompletteras i till-
räcklig utsträckning. 

 
 
 

12 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen utfärdar närmare före-
skrifter om förutsättningarna för att en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 
handel ska kunna godkänna en person som 
avses i 5 § 3 mom. som handelspart. Be-
stämmelserna ska i tillräcklig utsträckning 
trygga Finansinspektionens rätt att få infor-
mation om handelsparters kunder. 
 
 
 
 

5 kap. 

Interna transaktioner 

1 § 

Anmälningsskyldighet 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som har för avsikt att inleda eller upphöra 
med verksamhet som systematisk internhand-
lare med aktier som är föremål för handel på 
en reglerad marknad ska en månad innan 
verksamheten inleds göra en skriftlig anmä-
lan om detta till Finansinspektionen. 
 
 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 3—5 § i detta kapitel ska 
tillämpas på 

1) sådana systematiska internhandlare som 
enligt 1 § utför order med aktier som det 
finns en likvid marknad för,  
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2) transaktioner som är mindre än eller lika 
stora som standardstorleken på marknaden 
för aktien i fråga. 

Det finns en likvid marknad enligt 1 mom. 
för aktier om handeln med dem uppfyller de 
krav som ställs i artiklarna 22.1 a och b i för-
ordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument. I 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument fö-
reskrivs också hur standardstorleken på 
marknaden för aktier fastställs och hur upp-
gifterna offentliggörs. 
 
 
 
 

3 § 

Offentliggörande av bud 

En systematisk internhandlare ska för akti-
erna offentliggöra bindande köp- eller sälj-
bud som återspeglar villkoren på marknaden, 
enligt vad som föreskrivs i förordningen om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument. Ett bud får vara 
högst så stort som standardstorleken för akti-
erna på marknaden. En systematisk intern-
handlare har rätt att när som helst ändra sitt 
bud. Vid exceptionella marknadsvillkor får 
en systematisk internhandlare också återta 
sitt bud. 
 
 
 
 

 
4 § 

Utförande av order 

Med professionella kunder och icke-
professionella kunder avses i denna paragraf 
detsamma som i lagen om investeringstjäns-
ter. På utförande av kundorder ska utöver 
denna lag tillämpas lagen om investerings-
tjänster. 

En systematisk internhandlare är skyldig 
att utföra en kundorder till det budpris som 
gäller vid tidpunkten då ordern tas emot, om 

inte något annat följer av denna paragraf och 
5 §. 

En systematisk internhandlare får utföra en 
professionell kunds order till ett bättre pris än 
budpriset, förutsatt att priset ligger inom ett 
offentliggjort intervall nära marknadsförhål-
landena och förutsatt att orderns storlek över-
stiger den storlek som är vanlig i fråga om 
icke-professionella investerares order. I för-
ordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument fö-
reskrivs om vanlig orderstorlek för icke-
professionella investerare. 

En systematisk internhandlare får utföra en 
professionell kunds order till ett bättre pris än 
budpriset också ifall ordern utgör en del av 
en order som utförs med flera värdepapper 
eller ifall det på ordern enligt villkoren för 
den tillämpas ett annat pris än marknadspri-
set. I förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment föreskrivs närmare om undantag enligt 
detta moment. 

En systematisk internhandlare som av en 
kund får en order som överstiger den syste-
matiska internhandlarens högsta budpris men 
understiger standardstorleken på marknaden 
för aktien, får genomföra också den del av 
ordern som överstiger den angivna volymen, 
förutsatt att den utförs till det högsta budpri-
set eller, om något av undantagen i 3 eller 
4 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre 
pris. 

En systematisk internhandlare som av en 
kund får en order som ligger mellan två sys-
tematiska internhandlares budpris, får 
genomföra hela ordern till någotdera budpri-
set eller, om något av undantagen i 3 eller 
4 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre 
pris. 
 
 
 
 

5 § 

Kundförhållanden 

En systematisk internhandlare har rätt att 
på grundval av sin affärspolicy avgöra vilka 
personer den ger tillgång till sina bud. Beslu-
tet ska vara tydligt och opartiskt. En systema-
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tisk internhandlare får på ekonomiska grun-
der vägra ingå affärsförbindelser med en 
kund eller avbryta affärsförbindelserna. 

En systematisk internhandlare har rätt att 
på ett icke-diskriminerande sätt begränsa det 
antal transaktioner från samma kund som den 
åtar sig att utföra och det totala antalet trans-
aktioner från olika kunder vid samma tid-
punkt, förutsatt att antalet order eller voly-
men av orderna som kunderna efterfrågar av-
sevärt överstiger normen. I förordningen om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument föreskrivs närmare 
om förutsättningarna för begränsning av an-
talet transaktioner. 
 
 
 
 
 

6 § 

Avbrytande och förbjudande av handel 

Finansinspektionen kan ålägga en systema-
tisk internhandlare att avbryta interna trans-
aktioner med aktier för högst tio på varandra 
följande bankdagar åt gången. Ett sådant av-
brott förutsätter att Finansinspektionen har 
grundad anledning att misstänka att denna 
lag eller värdepappersmarknadslagen eller 
med stöd av dem utfärdade bestämmelser el-
ler föreskrifter överträds vid handeln eller 
uppfyllandet av informationsskyldigheten el-
ler att det finns något annat särskilt tungt vä-
gande skäl att avbryta transaktionerna. 

Finansinspektionen kan förbjuda en syste-
matisk internhandlare att ordna interna trans-
aktioner med aktier, om det vid handeln eller 
uppfyllandet av informationsskyldigheten 
vidtas åtgärder som väsentligen strider mot 
denna lag eller värdepappersmarknadslagen 
eller mot bestämmelser eller föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av dem eller om det 
finns något annat särskilt tungt vägande skäl 
att förbjuda transaktionerna. 

Om Finansinspektionen i enlighet med 
2 kap. 31 § 4 mom. har fastställt börsens be-
slut om att avbryta handeln eller i enlighet 
med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt börsen att av-
bryta handeln med aktier och dessa är före-
mål för interna transaktioner, ska den syste-

matiska internhandlaren avbryta handeln med 
aktierna i fråga. 

 

DEL III 

ÖPPENHET I HANDELN MED FINAN-
SIELLA INSTRUMENT 

6 kap. 

Informationsskyldighet för börser och för 
marknadsplatsoperatörer som ordnar 

multilateral handel 

1 § 

Aktier som är föremål för handel på en re-
glerad marknad 

Denna paragraf ska tillämpas på aktier som 
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad. 

Börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel ska offentliggöra 
information om köp- och säljbud på aktier 
som är föremål för handel som de bedriver 
samt inbjudningar till erbjudanden, enligt vad 
som föreskrivs i förordningen om genomfö-
rande av direktivet om marknader för finan-
siella instrument. Skyldighet att offentliggöra 
information föreligger dock inte om mark-
nadsmodellen, anbudstypen eller anbudets 
storlek uppfyller de villkor för avvikelse från 
skyldigheten som anges i förordningen om 
genomförande av direktivet om marknader 
för finansiella instrument. 

Börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel ska offentliggöra 
så aktuell information som möjligt om trans-
aktioner med aktier som är föremål för den 
handel som de bedriver, enligt vad som före-
skrivs i förordningen om genomförande av 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument. Börser och marknadsplatsoperatö-
rer som ordnar multilateral handel kan dock 
besluta att information om transaktioner som 
är stora i jämförelse med den sedvanliga 
handeln får offentliggöras senare. I förord-
ningen om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument före-
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skrivs närmare om förutsättningarna för se-
nareläggning. 

Innan börser och marknadsplatsoperatörer 
som ordnar multilateral handel fattar beslut i 
enlighet med 3 mom. ska de inhämta Finans-
inspektionens tillstånd för arrangemang som 
innebär senareläggning av offentliggörandet. 
Allmänheten ska informeras om sådana ar-
rangemang. 
 
 

2 § 

Övriga finansiella instrument 

Börser och marknadsplatsoperatörer som 
ordnar multilateral handel ska offentliggöra 
information om köp- och säljbud, inbjud-
ningar till erbjudande samt transaktioner som 
gäller andra värdepapper än finansiella in-
strument som avses i 1 § och som är föremål 
för den offentliga handel som de bedriver. In-
formation ska offentliggöras i den omfattning 
som med beaktande av arten och volymen av 
handeln med de finansiella instrumenten är 
nödvändig för att trygga en tillförlitlig och 
opartisk handel.  
 
 

7 kap. 

Informationsskyldighet för tillhandahålla-
re av investeringstjänster 

1 § 

Skyldighet att offentliggöra limiterade order 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som på grund av marknadsläget inte omedel-
bart kan utföra en kundorder att köpa eller 
sälja aktier som är föremål för handel på en 
reglerad marknad, till ett av kunden angivet 
högsta eller lägsta pris eller bättre, ska ome-
delbart i syfte att utföra kundordern så snabbt 
som möjligt offentliggöra den limiterade 
kundordern på ett sätt som gör den lätt till-
gänglig för övriga marknadsaktörer. En till-
handahållare av investeringstjänster är emel-
lertid inte skyldig att offentliggöra en order, 
om kunden har gett uttryckliga instruktioner 
att så inte ska ske.  

En tillhandahållare av investeringstjänster 
kan anses ha offentliggjort en order på det 
sätt som avses i 1 mom. åtminstone om till-
handahållaren har vidarebefordrat den för of-
fentliggörande på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform, så som 
närmare föreskrivs i förordningen om ge-
nomförande av direktivet om marknader för 
finansiella instrument. I förordningen före-
skrivs närmare också om andra sätt att of-
fentliggöra kundorder. 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
behöver inte offentliggöra en kunds limitera-
de order på det sätt som föreskrivs i 1 och 
2 mom., om ordern är stor jämfört med den 
normala orderstorleken på marknaderna. I 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument fö-
reskrivs hur man för varje akties del be-
stämmer minimistorleken av en order som 
ska anses vara av större än standardstorleken 
på marknaden. 

Denna paragraf ska inte tillämpas på såda-
na transaktioner mellan handelsparter på en 
börs som genomförs på en reglerad marknad. 
Denna paragraf ska inte heller tillämpas på 
transaktioner mellan handelsparter på en 
multilateral handelsplattform eller mellan en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilate-
ral handel och handelsparter, när det är fråga 
om transaktioner som genomförs på en multi-
lateral handelsplattform. 
 
 

2 § 

Information om aktieköp som tillhandahålla-
re av investeringstjänster är skyldiga att of-

fentliggöra 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som utanför en reglerad marknad eller multi-
lateral handelsplattform för egen eller en 
kunds räkning genomför transaktioner med 
aktier som är föremål för offentlig handel på 
en reglerad marknad, är skyldig att offentlig-
göra information om handeln i så nära realtid 
som möjligt. 

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs närmare om 
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1) vilka uppgifter som ska offentliggöras 
om transaktioner, 

2) inom vilken tid uppgifterna senast ska 
offentliggöras, 

3) olika sätt för tillhandahållaren av inve-
steringstjänster att offentliggöra uppgifter, 

4) vilka villkor tillhandahållaren av inve-
steringstjänster ska uppfylla för att offentlig-
göra uppgifterna, 

5) förfarandet i situationer där två tillhan-
dahållare av investeringstjänster enligt 
1 mom. är skyldiga att offentliggöra uppgif-
ter om samma transaktion. 

En tillhandahållare av investeringstjänster 
kan besluta offentliggöra information om en 
transaktion senare än enligt 1 mom., om 
transaktionen är stor i förhållande till den 
normala omfattningen av handeln med akti-
erna i fråga. I förordningen om genomföran-
de av direktivet om marknader för finansiella 
instrument föreskrivs närmare om förutsätt-
ningarna för senareläggning. 
 
 
 
 

3 § 

Interna transaktioner 

På skyldigheten att offentliggöra bud i 
samband med interna transaktioner ska till-
lämpas bestämmelserna i 5 kap. 
 
 
 
 

DEL IV 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

8 kap. 

Tillsyn och tystnadsplikt 

1 § 

Tillsyn 

Finansinspektionen utövar tillsyn över ef-
terlevnaden av denna lag samt bestämmelser 

och föreskrifter som utfärdats och börsregler 
som fastställts med stöd av denna lag. 

2 § 

Tillsyn över råvaruderivatmarknaden 

Finansinspektionen ska bedriva ett ända-
målsenligt samarbete med Energimarknads-
verket vid tillsynen över handel med derivat-
instrument vars underliggande tillgångar ut-
görs av el, naturgas eller utsläppsrätter. 

Finansinspektionen ska innan den vidtar 
åtgärder eller fattar beslut som berör handel 
med el- eller naturgasbaserade derivatinstru-
ment höra Energimarknadsverket, om åtgär-
derna uppenbarligen skulle inverka väsentligt 
på el- eller naturgasmarknadens funktion el-
ler leveranssäkerheten i fråga om el eller na-
turgas eller på ett enligt elmarknadslagen 
(386/1995) eller naturgasmarknadslagen 
(508/2000) systemansvarigt företags verk-
samhet, om inte något annat följer av ären-
dets brådskande natur. 
 
 

3 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt 
denna lag eller som i egenskap av medlem el-
ler ersättare i ett börsorgan eller som anställd 
hos en börs har fått kännedom om en icke-
offentliggjord uppgift om en emittents eller 
någon annan persons finansiella ställning el-
ler om en omständighet som gäller deras en-
skilda förhållanden eller affärs- eller yrkes-
hemligheter, får inte röja eller utnyttja upp-
gifterna om det inte har bestämts eller i behö-
rig ordning föreskrivits att de ska röjas eller 
om inte den i vars intresse tystnadsplikten 
gäller ger sitt samtycke. 

En medlem eller ersättare i ett börsorgan 
eller en anställd hos en börs får trots 1 mom. 
röja information som avses i bestämmelsen 
för en person som är anställd hos ett i en an-
nan stat verksamt företag eller som är med-
lem i ett i en annan stat verksamt organ som 
ordnar motsvarande handel som en börs och 
som står under myndighetstillsyn, om röjan-
det av informationen är nödvändigt för att 
trygga en effektiv tillsyn över värdepappers-
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marknaden. En ytterligare förutsättning är att 
personen i fråga omfattas av motsvarande 
tystnadsplikt som enligt 1 mom. 

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs 
om Finansinspektionens rätt att lämna upp-
gifter. 

 

9 kap. 

Överklagande 

1 § 

Överklagande av finansministeriets beslut 

Bestämmelser om överklagande av beslut 
som finansministeriet har meddelat med stöd 
av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Om ett beslut enligt 2 kap. 3 § om bevil-
jande av tillstånd för börsverksamhet eller ett 
beslut enligt 24 § 1 mom. om fastställelse av 
börsregler eller ändringar i dem inte har getts 
inom föreskriven tid, får sökanden anföra be-
svär. Besvären anses i så fall gälla avslag på 
ansökan. Sådana besvär får anföras tills be-
slut har meddelats. Finansministeriet ska un-
derrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om 
detta har utfärdats efter överklagande. Övriga 
bestämmelser om anförande och behandling 
av besvär finns i förvaltningsprocesslagen. 
 
 

2 § 

Överklagande av Finansinspektionens beslut 

Bestämmelser om överklagande av beslut 
som Finansinspektionen meddelat med stöd 
av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen 
och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden 
som avses i 2 kap. 25 och 28—32 §, 4 kap. 5, 
7 och 8 § samt 5 kap. 6 § i brådskande ord-
ning. 

Emittenter och börser får överklaga Finans-
inspektionens beslut i ärenden som har hän-
skjutits till den enligt 2 kap. 28 § 7 mom. och 
29 § 2 mom. En registrerad förening som be-
vakar investerarnas intressen samt investera-
re som äger värdepapper vilka beslutats bli 

avförda från börslistan eller äger värdepapper 
som berättigar till sådana, får överklaga Fi-
nansinspektionens beslut i ärenden som avses 
i 2 kap. 29 § 2 mom. 

 
 

10 kap. 

Administrativa påföljder 

1 § 

Ordningsavgift 

Ordningsavgift påförs för försummelse att 
iaktta eller för överträdelse av följande be-
stämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punk-
ten i lagen om Finansinspektionen: 

1) 2 kap. 41—43 § om insideranmälan och 
insiderregister, 

2) 5 kap. 3 § om systematiska internhandla-
res offentliggörande av bud, 

3) 6 kap. 1 § om skyldighet att offentliggö-
ra köp- och säljbud på aktier, inbjudningar 
till erbjudanden samt aktietransaktioner, 

4) 6 kap. 2 § om skyldighet att offentliggö-
ra köp- och säljbud, inbjudningar till erbju-
dande samt transaktioner som gäller andra fi-
nansiella instrument än sådana som avses i 
6 kap. 1 §,  

5) 7 kap. 1 § om skyldighet att offentliggö-
ra limiterade order, 

6) 7 kap. 2 § 1 mom om tillhandahållare av 
investeringstjänster och deras skyldighet att 
offentliggöra uppgifter om aktieköp. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också närmare bestämmelser, föreskrifter 
samt bestämmelser i sådana förordningar och 
beslut av Europeiska kommissionen som ut-
färdats med stöd av direktivet om marknader 
för finansiella instrument och som gäller de 
bestämmelser som avses i 1—6 punkten i 
nämnda moment, sådana bestämmelser som 
avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Fi-
nansinspektionen. 
 

2 § 

Påföljdsavgift 

Påföljdsavgift påförs för försummelse att 
iaktta eller för överträdelse av följande be-
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stämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen 
om Finansinspektionen: 

1) 2 kap. 17 § om organisering av börs-
verksamhet, 

2) 2 kap. 18 § om en börs tillsynsuppgifter, 
3) 2 kap. 21 § 1 mom. om privata transak-

tioner, 
4) 2 kap. 33 § om clearing och avveckling 

av transaktioner, 
5) 4 kap. 2 § om regler för multilaterala 

handelsplattformer, 
6) 4 kap. 6 § om clearing och avveckling 

av transaktioner på en multilateral handels-
plattform, 

7) 4 kap. 9 § om marknadsplatsoperatörens 
tillsynsuppgifter.  

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också närmare bestämmelser, föreskrifter 
samt bestämmelser i sådana förordningar och 
beslut av Europeiska kommissionen som ut-
färdats med stöd av direktivet om marknader 
för finansiella instrument och som gäller de 
bestämmelser som avses i 1—7 punkten i 
nämnda moment, sådana bestämmelser som 
avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. 

  
3 § 

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder 

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande, 
verkställighet och behandling av administra-
tiva påföljder i marknadsdomstolen. 

 
 

11 kap. 

Skadestånds- och straffbestämmelser 

1 § 

Skadestånd 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
vållar en annan person skada genom förfa-
rande som strider mot denna lag, mot be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den eller mot förordningar och 
beslut som kommissionen har utfärdat med 

stöd av direktivet om marknader för finansi-
ella instrument, är skyldig att ersätta skadan. 

På jämkning av skadestånd och fördelning 
av skadeståndsansvaret mellan två eller flera 
skadeståndsskyldiga tillämpas i 2 och 6 kap. i 
skadeståndslagen (412/1974). 
 

2 § 

Olovligt ordnande av handel med finansiella 
instrument 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds-
löshet bedriver börsverksamhet i strid med 
2 kap. 1 § eller driver en multilateral han-
delsplattform i strid med 4 kap. 1 § ska, om 
gärningen inte är ringa eller om strängare 
straff för den inte föreskrivs någon annan-
stans i lag, för olovligt ordnande av handel 
med finansiella instrument dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 
 
 

3 § 

Brott mot tystnadsplikten  

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 
8 kap. 3 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 
1 eller 2 § i strafflagen, om strängare straff 
för gärningen inte föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

 
 

12 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

1 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 26 

oktober 1988 om handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988), nedan den 
lag som upphävs, jämte ändringar. 

Om det i annan lagstiftning hänvisas till 
den lag som upphävs eller om det annars av-
ses en bestämmelse i en lag som upphävs, 
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ska i stället för den tillämpas motsvarande 
bestämmelse i denna lag. 

 
2 § 

Övergångsbestämmelser 

En börs som har beviljats verksamhetstill-
stånd innan denna lag trätt i kraft behöver 
inte ansöka om nytt verksamhetstillstånd. 

En börs ska anpassa sina regler till kraven i 
denna lag och inom sex månader från att 
denna lag trätt i kraft ansöka om finansmini-
steriets fastställelse för ändringarna. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar mul-
tilateral handel ska inom sex månader efter 
att denna lag trätt i kraft anpassa sina regler 
till lagens krav. 

 

 
————— 
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4. 

Lag 

om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
DEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH 
DEFINITIONER 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på förvaltning av vär-
deandelssystemet och på bedrivande av 
clearingverksamhet i Finland samt på i denna 
lag avsedd verksamhet som bedrivs av ut-
ländska clearingorganisationer. 

På värdepapperscentraler och clearingorga-
nisation tillämpas aktiebolagslagen 
(624/2006), om inte något annat följer av 
denna lag eller av någon annan lag som gäll-
er värdepapperscentraler och clearingorgani-
sationer.  

 
 

2 § 

Tillsyn 

Efterlevnaden av denna lag och av be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den övervakas av 
Finansinspektionen i enlighet med vad som 
föreskrivs i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008) och i denna lag. 

 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) värdeandelar sådana aktier, andelar och 

andra rättigheter som nämns i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (   /   ), sådana 
andra finansiella instrument avses i 1 kap. 
10 § i lagen om investeringstjänster (   /   ) 
och sådana med dem jämförbara rättigheter 
samt sådana andra värdepapper som har 
överförts till värdeandelssystemet, 

2) värdeandelssystemet ett integrerat in-
formationssystem som omfattar i lagen om 
värdeandelskonton (827/1991) avsedda vär-
deandelskonton och förteckningar som hän-
för sig till dem, 

3) värdeandelsregister ett register som förs 
av en värdepapperscentral i Finland över 
värdeandelskonton, över värdeandelar som 
registrerats på värdeandelskonton samt över 
rättigheter och skyldigheter som hänför sig 
till värdeandelskonton och värdeandelar, 

4) värdepapperscentral ett finländskt ak-
tiebolag som har i denna lag avsett tillstånd 
att verka som värdepapperscentral, 

5) central motpart en organisation som på 
en i lagen om handel med finansiella instru-
ment (  /  ) avsedd reglerad marknad eller 
multilateral handelsplattform verkar som 
motpart till parterna i transaktioner med fi-
nansiella instrument genom att uppträda som 
köpare för varje säljare och som säljare för 
varje köpare, och som svarar för att transak-
tioner med finansiella instrument avräknas, 
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6) clearingmedlem en organisation som har 
beviljats rätt att ge clearing av avslut och 
andra transaktioner med finansiella instru-
ment i uppdrag åt clearingorganisationer och 
utländska clearingorganisationer, 

7) clearingverksamhet avräkning och av-
veckling för handelsparternas räkning av för-
pliktelser vid handel med finansiella instru-
ment, 

8) clearingorganisation ett finländskt ak-
tiebolag som enligt denna lag har tillstånd att 
bedriva fortlöpande yrkesmässig clearing-
verksamhet, 

9) kontoförvaltare ett institut som en vär-
depapperscentral har beviljat rätt att göra re-
gistreringar i värdeandelsregister, 

10) utläggning på entreprenad åtgärder 
som vidtas i samband med en värdepappers-
centrals eller en clearingsorganisations verk-
samhet och som innebär att någon annan pro-
ducerar en sådan funktion eller tjänst för vär-
depapperscentralen eller clearingorganisatio-
nen som denna annars själv skulle ha utfört, 

11) EES-stat en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 

 
 
 

DEL II 

EN VÄRDEPAPPERSCENTRALS, EN 
CLEARINGORGANISATIONS, EN UT-

LÄNDSK CLEARINGORGANISA-
TIONS OCH EN CLEARINGMEDLEMS 

VERKSAMHET 

2 kap.  

En värdepapperscentrals verksamhetstill-
stånd, ägare, förvaltning och verksamhet 

1 § 

En värdepapperscentrals tillståndspliktiga 
verksamhet och huvudkontor 

För att bedriva verksamhet som värdepap-
perscentral krävs det tillstånd av finansmini-
steriet. 

Värdepapperscentralen ska ha sitt huvud-
kontor i Finland. 

 

2 § 

Ansökan om verksamhetstillstånd 

Finansministeriet kan på ansökan av ett fin-
ländskt aktiebolag bevilja bolaget tillstånd att 
verka som värdepapperscentral. Tillstånd att 
verka som värdepapperscentral kan sökas 
också för ett nybildat bolags räkning.  

Till ansökan om verksamhetstillstånd ska 
det fogas en plan för verksamheten som vär-
depapperscentral och för eventuell i 16 § 
3 mom. avsedd annan verksamhet som har ett 
nära samband med värdepapperscentralens 
verksamhet samt en ansökan om fastställelse 
av värdepapperscentralens regler. Planen ska 
framför allt innehålla en redogörelse för hur 
värdepapperscentralen klarar av att tillförlit-
ligt och på ett sätt som tryggar en ändamåls-
enlig utveckling av värdeandelssystemet han-
tera de värdeandelar som överförs till värde-
andelssystemet och sköta de uppgifter som 
avses i 16 §. Till ansökan ska det dessutom 
fogas tillräckliga utredningar om värdepap-
perscentralens 

1) ägande, 
2) ledning och revisorer, 
3) interna kontroll och riskhantering,  
4) hantering av eventuella intressekonflik-

ter och bindningar, 
5) kapitaltäckning, likviditet och andra 

ekonomiska verksamhetsförutsättningar, 
6) verksamhet och tryggande av dess kon-

tinuitet också under undantagsförhållanden, 
7) tillsynsuppgiften och hur den är ordnad. 
Om verksamhetstillstånd söks för ett nybil-

dat bolags räkning, ska det till ansökan dess-
utom fogas tillräckliga utredningar om sö-
kanden. 

På begäran av finansministeriet ska sökan-
den lämna ministeriet de tilläggsutredningar 
som behövs för att verksamhetstillstånd ska 
kunna beviljas. 

 
3 § 

Förutsättningar för beviljande av verksam-
hetstillstånd 

Finansministeriet ska bevilja ett verksam-
hetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som 
utretts kan förvissa sig om att 
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1) sökanden och den planerade verksamhe-
ten uppfyller kraven på en tillförlitlig verk-
samhet som värdepapperscentral enligt denna 
lag och enligt bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
den, 

2) värdepapperscentralens ägare uppfyller 
de krav som anges i 4 §, 

3) ägandet i värdepapperscentralen inte 
äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga 
och sunda affärsprinciper. 

 
4 § 

Betydande ägares tillförlitlighet 

Den som äger minst tio procent av en vär-
depapperscentrals aktiekapital eller en andel 
som medför minst tio procent av den rösträtt 
som dess samtliga aktier medför måste vara 
tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte vara den som  
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig som ägare i 
en värdepapperscentral, eller   

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig som 
ägare i en värdepapperscentral. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft, kan den dömde 
dock fortsätta att utöva beslutanderätt som 
ägare i värdepapperscentralen, om detta kan 
anses vara uppenbart motiverat med hänsyn 
till en helhetsbedömning av den dömdes tidi-
gare verksamhet, de omständigheter som lett 
till domen och andra relevanta omständighe-
ter. 

 
 

5 § 

Tillståndsbeslut och inledande av en värde-
papperscentrals verksamhet  

En ansökan om verksamhetstillstånd ska 
avgöras inom sex månader efter det att den 
tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, 
efter det att sökanden har lämnat in de hand-
lingar och utredningar som behövs för avgö-

randet. Beslut om verksamhetstillstånd ska 
dock alltid fattas inom 12 månader efter det 
att ansökan mottagits. Bestämmelser om 
överklagande på den grunden att beslut inte 
har meddelats inom föreskriven tid finns i 
8 kap. 5 §. 

Innan ärendet avgörs ska finansministeriet 
begära yttranden om ansökan från Finlands 
Bank och Finansinspektionen. 

Finansministeriet har efter att ha hört sö-
kanden rätt att förena verksamhetstillståndet 
med sådana begränsningar och villkor i fråga 
om värdepapperscentralens verksamhet som 
är nödvändiga för tillsynen eller för stabilite-
ten på finansmarknaden.  

En värdepapperscentral får, om inte annat 
följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verk-
samhet omedelbart efter det att verksamhets-
tillstånd har beviljats och värdepapperscen-
tralens regler har fastställts. Om verksam-
hetstillstånd har beviljats för ett nybildat bo-
lag, får verksamheten inledas efter det att 
värdepapperscentralen registrerats.   

 
6 § 

Verksamhetstillstånd för europabolag 

Verksamhetstillstånd ska beviljas också för 
ett europabolag som avses i rådets förordning 
(EG) nr 2157/2001 om stadga för europabo-
lag, nedan europabolagsförordningen, om 
bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i 
någon annan EES-stat och har för avsikt att 
flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i 
nämnda förordning. Finansministeriet ska 
begära ett yttrande om tillståndsansökan från 
den tillsynsmyndighet som övervakar värde-
pappersmarknaden i staten i fråga. Flyttning-
en av sätet får inte registreras förrän verk-
samhetstillstånd har beviljats. Detsamma 
gäller när ett europabolag bildas genom fu-
sion så att det övertagande bolaget med säte i 
någon annan stat än Finland registreras som 
europabolag i Finland. 

 
7 § 

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 

En värdepapperscentral ska ha ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar som är tillräckli-
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ga med beaktande av omfattningen och arten 
av värdepapperscentralens verksamhet. 

En värdepapperscentrals till fullo inbetalda 
aktiekapital ska uppgå till minst fem miljoner 
euro.  

En värdepapperscentrals tillgångar ska pla-
ceras på ett säkert och med tanke på bolagets 
likviditet betryggande sätt.  

 
 

8 § 

Anmälan om aktieförvärv 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier i en värdepapperscentral 
ska på förhand underrätta Finansinspektionen 
om detta, om 

1) förvärvarens innehav på grund av för-
värvet kommer att inneha minst 10 procent 
av värdepapperscentralens aktiekapital, 

2) innehavet blir så stort att det motsvarar 
minst 10 procent av röstetalet för samtliga 
aktier, eller om 

3) innehavet annars ger rätt att utöva ett in-
flytande som är jämförbart med innehav som 
avses i 2 punkten eller ett annars betydande 
inflytande i värdepapperscentralens förvalt-
ning. 

Om avsikten är att utöka ägarandelen till 
minst 20, 30 eller 50 procent av värdepap-
perscentralens aktiekapital eller av röstetalet 
i värdepapperscentralen, ska en anmälan ock-
så om detta förvärv göras till Finansinspek-
tionen på förhand. Motsvarande anmälan ska 
göras också när ägarandelen minskas så att 
den underskrider de gränser som anges i det-
ta moment eller i 1 mom. 

Vid beräkning av ägarandel och röstetal 
som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 
4 § och 7 kap. 4—9 § i värdepappersmark-
nadslagen. 

En värdepapperscentral ska minst en gång 
om året underrätta Finansinspektionen om 
ägare med i 1 och 2 mom. angivna andelar 
och om dessas andel av värdepapperscentra-
lens aktiekapital och av röstetalet i värdepap-
perscentralen, om värdepapperscentralen 
känner till dessa uppgifter. Värdepapperscen-
tralen ska omedelbart underrätta Finansin-
spektionen om sådana förändringar i ande-
larna som har kommit till dess kännedom. I 

anmälan ska lämnas tillräckliga uppgifter om 
andelarnas storlek och om ägarna samt övri-
ga uppgifter enligt vad Finansinspektionen 
bestämmer. 

Av en anmälan som avses i 1 och 2 mom. 
ska det framgå behövliga uppgifter och ut-
redning om 

1) den anmälningsskyldige samt om dennes 
tillförlitlighet och finansiella situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
andra bindningar till värdepapperscentralen, 

3) med förvärvet förknippade avtal, finan-
sieringen av förvärvet och, i de fall som av-
ses i 2 mom., om innehavets mål. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
anmälningar om förvärv av ägarandelar i en 
värdepapperscentral gäller också företag som 
har i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen 
avsett bestämmande inflytande i en värde-
papperscentral (värdepapperscentralens hol-
dingföretag). 

 
9 § 

Förbud att förvärva aktier 

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt 
att förbjuda förvärv av i 8 § avsedda ägaran-
delar finns i 32 a § i lagen om Finansinspek-
tionen. 

Finansinspektionen ska fatta beslut om för-
bud enligt 1 mom. inom tre månader efter att 
ha tagit emot en anmälan som avses i 8 §. 

Före utgången av den tidsfrist som anges i 
2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva 
i 8 § avsedda aktier endast om Finansinspek-
tionen har gett sitt samtycke. 

 
 

10 § 

Återkallelse av verksamhetstillstånd 

Finansministeriet kan helt eller delvis åter-
kalla en värdepapperscentrals verksamhets-
tillstånd, om  

1) värdepapperscentralen i sin verksamhet 
väsentligt har brutit mot lag, mot bestämmel-
ser som utfärdats eller föreskrifter som med-
delats med stöd av lag, mot tillståndsvillko-
ren eller begränsningar i dem eller mot vär-
depapperscentralens regler, 
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2) värdepapperscentralen inte har haft 
verksamhet på sex månader, 

3) de föreskrivna förutsättningarna för 
verksamhetstillstånd inte längre uppfylls, 

4) värdepapperscentralens verksamhet eller 
en del av den inte har inletts inom 12 måna-
der från det att tillståndet beviljades, eller  

5) det i värdepapperscentralens ansökan om 
verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt 
felaktiga eller bristfälliga uppgifter om om-
ständigheter som är av väsentlig betydelse 
för värdepapperscentralens verksamhet. 

Innan finansministeriet fattar ett beslut som 
avses i 1 mom. ska finansministeriet begära 
yttrande från Finlands Bank och Finansin-
spektionen, om inte något annat följer av 
ärendets brådskande natur. Innan finansmini-
steriet återkallar värdepapperscentralens 
verksamhetstillstånd på en i 1 eller 3 punkten 
avsedd grund ska finansministeriet sätta ut en 
skälig tid inom vilken värdepapperscentralen 
ska avhjälpa de brister som uppdagats i verk-
samheten, förutsatt att det inte är nödvändigt 
att omedelbart återkalla verksamhetstillstån-
det på grund av att ärendet är brådskande el-
ler för att trygga stabiliteten och en tillförlit-
lig verksamhet på värdepappersmarknaden. 

Om värdepapperscentralen har beslutat 
upphöra med sin verksamhet, kan finansmi-
nisteriet på värdepapperscentralens ansökan 
återkalla dess verksamhetstillstånd. Innan be-
slutet fattas ska finansministeriet begära ytt-
randen från Finlands Bank och Finansinspek-
tionen. 

Om finansministeriet återkallar värdepap-
perscentralens verksamhetstillstånd med stöd 
av 1 eller 3 mom., kan finansministeriet sam-
tidigt föreskriva hur verksamheten ska avslu-
tas.  

 
11 § 

Begränsning eller avbrytande av verksamhe-
ten 

Finansministeriet kan för viss tid begränsa 
en värdepapperscentrals verksamhet eller av-
bryta dess verksamhet för viss tid eller tills 
vidare, om det i verksamheten har konstate-
rats oskicklighet eller oaktsamhet eller om 
det annars har skett en störning i verksamhe-
ten. Dessutom förutsätts det att det är uppen-

bart att en fortsatt verksamhet allvarligt skul-
le äventyra investerarnas eller clearingmed-
lemmarnas ställning eller finansmarknadens 
tillförlitlighet eller stabilitet. 

Finansministeriet får meddela föreläggan-
den om organisering av värdepapperscentra-
lens verksamhet under den tid som dess 
verksamhet är avbruten. 

Innan finansministeriet fattar ett i 1 mom. 
avsett beslut ska finansministeriet höra vär-
depapperscentralen och begära yttranden från 
Finlands Bank och Finansinspektionen, om 
inte något annat följer av ärendets brådskan-
de natur. 

 
12 § 

Ledningen av en värdepapperscentral 

En värdepapperscentrals styrelse, verkstäl-
lande direktör och övriga högsta ledning ska 
leda värdepapperscentralen med yrkesskick-
lighet samt enligt sunda och försiktiga af-
färsprinciper. Styrelsemedlemmarna och de-
ras ersättare, verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare samt övriga som hör 
till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga 
personer som inte är försatta i konkurs och 
vars handlingsbehörighet inte har begränsats. 
De ska dessutom ha sådan allmän kännedom 
om verksamheten på värdepappersmarkna-
den som behövs både med beaktande av ar-
ten och omfattningen av värdepapperscentra-
lens verksamhet och med beaktande av de 
uppgifter de sköter. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de fem år som föregår bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de tre år som föregår bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig som styrel-
semedlem, ersättare för en styrelsemedlem, 
verkställande direktör eller ställföreträdare 
för verkställande direktören eller uppenbart 
olämplig för någon annan uppgift inom den 
högsta ledningen, eller 

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för en i 
1 mom. avsedd uppgift. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft får den dömde dock 
fortsätta i ett uppdrag enligt 1 mom., om det-
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ta måste anses vara uppenbart motiverat med 
hänsyn till en helhetsbedömning av den 
dömdes tidigare verksamhet, de förhållanden 
som lett till domen och övriga omständighe-
ter som inverkar på saken. 

Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål 
underrätta Finansinspektionen om föränd-
ringar som gäller i 1 mom. avsedda personer. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdepapperscentraler ska på motsvarande 
sätt tillämpas på deras holdingföretag. 

 
13 § 

Flyttning av en värdepapperscentrals säte 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet  

Om en värdepapperscentral har för avsikt 
att flytta sitt säte till en annan EES-stat i en-
lighet med artikel 8 i europabolagsförord-
ningen, ska den utan dröjsmål efter att ha 
anmält förslaget för registrering sända Fi-
nansinspektionen en kopia av det förslag om 
flyttning som avses i artikel 8.2 och den re-
dogörelse som avses i artikel 8.3 i den för-
ordningen. 

Registermyndigheten får inte utfärda intyg 
enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag 
(742/2004), om Finansinspektionen innan 
tillstånd enligt 2 mom. i nämnda paragraf be-
viljats har meddelat registermyndigheten att 
värdepapperscentralen inte har iakttagit be-
stämmelserna om flyttning av säte eller be-
stämmelserna om avslutande av verksamhe-
ten i Finland.  Intyg får utfärdas tidigare än 
en månad från den dag som avses i 16 kap. 
6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast, om Fi-
nansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig en flyttning av sätet.  

 
14 § 

En värdepapperscentrals deltagande i fusion 
eller delning inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet  

Om en värdepapperscentral deltar i en 
gränsöverskridande fusion eller delning inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
får registermyndigheten inte utfärda intyg 
över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om 

europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolags-
lagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § 
i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen 
innan tillstånd beviljats har meddelat regis-
termyndigheten att värdepapperscentralen 
inte har iakttagit bestämmelserna om fusion 
eller delning eller om avslutande av verk-
samheten i Finland.  Intyg får utfärdas tidiga-
re än en månad från den dag som avses i 16 
kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i 
aktiebolagslagen endast, om Finansinspek-
tionen har meddelat att den inte motsätter sig 
fusionen, delningen eller flyttning av sätet i 
samband med att ett europabolag bildas. 

 
 

15 § 

Organisering av en värdepapperscentrals 
verksamhet 

En värdepapperscentrals verksamhet ska 
organiseras på ett sätt som är tillförlitligt med 
beaktande av arten och omfattningen av af-
färsverksamheten vid värdepapperscentralen. 
Värdepapperscentralen ska säkerställa den 
verksamhetsrelaterade riskhanteringen, den 
interna kontrollen och verksamhetens konti-
nuitet i alla situationer. 

En värdepapperscentral ska ha principer för 
identifiering och förebyggande av intresse-
konflikter som hänför sig till dess verksam-
het. I verksamhetsprinciperna ska framför allt 
sådana konfliktsituationer beaktas som kan 
påverka en tillförlitlig skötsel av värdepap-
perscentralens tillsynsuppgift enligt 20 §.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. om värde-
papperscentraler ska på motsvarande sätt till-
lämpas på deras holdingföretag. Finansin-
spektionen kan bevilja ett holdingföretag 
dispens från de förpliktelser som anges i 
1 mom., om holdingföretaget står under så-
dan tillsyn i en annan EES-stat som motsva-
rar tillsynen enligt denna lag. 

 
16 § 

En värdepapperscentrals uppgifter 

En värdepapperscentral sköter gemensam-
ma uppgifter inom värdeandelssystemet ge-
nom att  
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1) svara för förvaltningen av de centrala 
datasystem som värdeandelssystemets funk-
tion förutsätter, 

2) förvalta värdeandelssystemet och till-
handahålla tjänster som hänför sig till det, 

3) föra i 6 kap. 3 § avsedda förteckningar 
samt förteckningar som avses i 3 och 4 § i 
lagen om värdeandelskonton (827/1991) och 
tillhandahålla tjänster som har ett väsentligt 
samband med användningen och hanteringen 
av informationen i förteckningarna, 

4) övervaka att de på värdeandelskonton 
registrerade värdeandelarnas antal motsvarar 
det antal som är i omlopp inom värdeandels-
systemet, 

5) verka som clearingorganisation i enlig-
het med denna lag, 

6) i enlighet med sina regler sköta sådana 
för värdeandelssystemet gemensamma arran-
gemang som behövs för betalning av avkast-
ning och därmed jämförbara händelser som 
hänför sig till värdeandelar, 

7) vidta andra åtgärder som värdeandelssy-
stemets tillförlitliga funktion och utveckling 
förutsätter och vid behov utfärda anvisningar 
i samband med åtgärderna. 

Värdepapperscentralen får utöver de upp-
gifter som avses i 1 mom. samla in uppgifter 
om värdeandelssystemet för det offentliga in-
siderregister som avses i 13 kap. i värdepap-
persmarknadslagen samt verka som förvarare 
enlig 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vär-
depapperskonton (   /   ). 

Värdepapperscentralen får utöver verksam-
het som avses i 1 mom. och verksamhet som 
är tillåten för en clearingorganisation bedriva 
också annan verksamhet som har nära sam-
band med sådan verksamhet. Sådan annan 
verksamhet får inte äventyra skötseln av 
uppgifter som avses i 1 mom. och inte heller 
värdeandelssystemets funktion. 

 
 

17 § 

Internationellt samarbete 

En värdepapperscentral ska verka i samar-
bete med utländska börser, marknadsplats-
operatörer som ordnar multilateral handel, 
analys-, clearing- och deponeringsinstitut för 
värdepapper, värdepapperscentraler, operatö-

rer av system som motsvarar värdeandelssy-
stem samt med förvaringsinstitut. 

I värdeandelsregistret för värdepapperscen-
tralen konton och förteckningar som behövs 
för det internationella samarbetet.  Bestäm-
melser om samarbetet finns i värdepappers-
centralens regler.  

 
18 § 

En värdepapperscentrals bindningar 

En betydande bindning mellan en värde-
papperscentral och någon annan juridisk per-
son eller en fysisk person får inte hindra en 
effektiv tillsyn över värdepapperscentralen. 
En effektiv tillsyn får inte heller hindras av 
sådana bestämmelser och administrativa fö-
reskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas 
på fysiska eller juridiska personer med såda-
na bindningar.  

Förändringar som efter det att tillstånd be-
viljats sker i de uppgifter om bindningar som 
anmälts i tillståndsansökan ska omedelbart 
anmälas till Finansinspektionen .  

Med betydande bindningar avses i denna 
paragraf detsamma som i 37 § 2—4 mom. i 
kreditinstitutslagen (121/2007). 

 
19 § 

Beredskap  

Värdepapperscentralen ska genom tillräck-
ligt omfattande informationssystem i Finland 
eller genom andra arrangemang som är till-
räckliga för att verksamheten inte ska avbry-
tas, genom deltagande i beredskapsplanering 
på finansmarknaden och förberedelser av 
verksamhet under undantagsförhållanden 
samt genom andra åtgärder säkerställa att 
uppgifterna i värdeandelsregistret kan förva-
ras så störningsfritt som möjligt också under 
undantagsförhållanden. 

Om de uppgifter som följer av 1 mom. för-
utsätter åtgärder som klart avviker från verk-
samhet som kan anses vara sedvanlig för en 
värdepapperscentral och om åtgärderna med-
för väsentliga merkostnader, kan kostnaderna 
ersättas ur den försörjningsberedskapsfond 
som avses i lagen om tryggande av försörj-
ningsberedskapen (1390/1992). 



 RP 32/2012 rd  
  

 

449

20 § 

Värdepapperscentralens tillsynsuppgift 

En värdepapperscentral ska ordna tillräck-
lig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa 
att denna lag och bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av 
den samt värdepapperscentralens regler iakt-
tas inom värdeandelssystemet. 

En värdepapperscentral ska informera Fi-
nansinspektionen om förfaranden som up-
penbart strider mot denna lag eller mot be-
stämmelser eller föreskrifter som avses i 
1 mom. eller mot värdepapperscentralens 
regler, om förfarandet inte omedelbart rättas 
till eller situationen reder upp sig på något 
annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid 
informeras om förfaranden som har inneburit 
väsentliga eller upprepade överträdelser av 
bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna. 

Kontoförvaltare och andra som anlitar vär-
depapperscentralens tjänster ska på begäran 
ge värdepapperscentralen de specificerade 
uppgifter som värdepapperscentralen behö-
ver för att fullgöra tillsynsåtagandet enligt 
denna paragraf. 

 
 

21 § 

Utläggning av en värdepapperscentrals funk-
tioner på entreprenad 

En värdepapperscentral kan med finansmi-
nisteriets tillstånd lägga ut i 16 § avsedda be-
tydelsefulla funktioner på entreprenad, om 
detta inte medför olägenhet för värdepap-
perscentralens riskhantering, interna kontroll, 
tillsyn över värdepapperscentralens verk-
samhet eller för skötseln av någon annan 
funktion som är viktig för värdepapperscen-
tralens affärsverksamhet eller för verksamhe-
ten vid värdepapperscentralen. 

En funktion är av betydelse för värdepap-
perscentralens verksamhet, om ett fel eller en 
brist i funktionen väsentligt kan försvåra ef-
terlevnaden av de lagar som gäller värdepap-
perscentralens verksamhet eller bestämmel-
ser som utfärdats och föreskrifter som med-
delats med stöd av dem eller försvåra iaktta-
gandet av villkoren i värdepapperscentralens 

verksamhetstillstånd, eller väsentligt kan 
skada värdepapperscentralens finansiella 
ställning eller kontinuiteten i dess verksam-
het. 

Utläggning av en funktion som är av bety-
delse för värdepapperscentralens verksamhet 
på entreprenad förutsätter ett skriftligt avtal 
av vilket uppdragets innehåll och avtalets gil-
tighetstid framgår. 

En värdepapperscentral ska se till att den 
av entreprenören fortlöpande får uppgifter 
som behövs för myndighetstillsynen över 
värdepapperscentralen, för riskhanteringen 
och för den interna kontrollen och att värde-
papperscentralen har rätt att vidarebefordra 
uppgifterna till finansministeriet, Finlands 
Bank och Finansinspektionen. 

En värdepapperscentral som efter det att 
verksamhetstillstånd beviljats har för avsikt 
att lägga ut någon annan för sin verksamhet 
betydelsefull funktion på entreprenad än en 
sådan funktion som avses i 16 § 1 mom., ska 
på förhand underrätta Finansinspektionen om 
utläggningen. Finansinspektionen ska under-
rättas, om det sker väsentliga förändringar i 
avtalsförhållandet mellan värdepapperscen-
tralen och entreprenören. 

 
 

22 § 

En värdepapperscentrals regler 

En värdepapperscentral ska upprätta och ge 
allmänheten tillgång till sådana regler för 
dess verksamhet som innehåller bestämmel-
ser åtminstone om  

1) regler och principer för informationsut-
byte mellan värdepapperscentralen och kon-
toförvaltare samt om identifikationssignum 
för värdeandelar och rättsinnehavare och om 
övriga gemensamma rutiner inom värdean-
delssystemet,  

2) kontoförvaltares minimiöppettider, 
3) förfarandet vid utredning av fel och 

oklarheter inom registreringsverksamheten, 
4) data- och registersäkerhetsrutiner som 

ska iakttas i kontoförvaltares verksamhet 
samt om förvaring av kontoförvaltares be-
slutsdokument eller kopior av dem, 

5) uppgifter som ska lämnas i ansökan om 
rätt att verka som kontoförvaltare, 
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6) skötseln av de tillsynsuppgifter som vär-
depapperscentralen har enligt lag, 

7) hur behörigheten att meddela beslut som 
kompletterar reglerna fördelar sig mellan sty-
relsen och verkställande direktören,  

8) ändring av reglerna och meddelande om 
ändringar, 

9) andra omständigheter som ansluter sig 
till värdepapperscentralens verksamhet. 

 
 

23 § 

Fastställelse av en värdepapperscentrals 
regler 

Finansministeriet fastställer på ansökan en 
värdepapperscentrals regler. Reglerna ska 
fastställas, om de är förenliga med denna lag 
och med bestämmelser som har utfärdats och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 
den och om det utifrån den utredning som er-
hållits kan anses sannolikt att de tryggar till-
förlitligheten i verksamheten som värdepap-
perscentral och förvaltningen av värdean-
delssystemet. 

En ansökan om fastställelse av regler ska 
avgöras inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om den är bristfällig, efter det 
att sökanden har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för avgörandet. Be-
slut ska emellertid alltid fattas inom sex må-
nader från mottagandet av ansökan. Innan 
reglerna fastställs ska Finansministeriet begä-
ra yttranden från Finlands Bank och Finans-
inspektionen. Om Finlands Bank ger ett ne-
gativt yttrande om sådant som hör till dess 
lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fast-
ställas till denna del. 

För att stärka förtroende för värdeandelssy-
stemet eller av andra synnerligen vägande 
skäl kan finansministeriet bestämma att in-
nehållet i regler som finansministeriet fast-
ställt ska ändras eller kompletteras. Innan så 
sker ska finansministeriet begära yttranden 
från Finlands Bank och Finansinspektionen. 

Kontoförvaltare ska förbinda sig att följa 
värdepapperscentralens regler. Den som 
emitterar en värdeandel ska förbinda sig att 
följa värdepapperscentralens regler innan 
värdeandelen på ansökan av emittenten kan 
anslutas till värdeandelssystemet. 

24 § 

Avgifter för en värdepapperscentrals tjänster 

Avgifterna för en värdepapperscentrals 
tjänster ska med beaktande av olika kundka-
tegorier vara skäliga och fastställas på opar-
tiska grunder, vilket värdepapperscentralen 
på begäran ska kunna visa för Finansinspek-
tionen. 

 
25 § 

Privata transaktioner 

En värdepapperscentral ska vidta tillräckli-
ga åtgärder för att förhindra att personer med 
inflytande vid värdepapperscentralen genom-
för privata transaktioner, om detta kan orsaka 
intressekonflikter eller om personerna i fråga 
har insiderinformation som avses i värdepap-
persmarknadslagen eller konfidentiell infor-
mation om emittenter eller clearingmedlem-
mar eller om deras transaktioner. Åtgärder 
kan vidtas i syfte att säkerställa informatio-
nens konfidentialitet. 

En värdepapperscentral ska bevara infor-
mation om privata transaktioner. Värdepap-
perscentralen ska varje år rapportera till Fi-
nansinspektionen hur värdepapperscentralen 
har övervakat efterlevnaden av bestämmel-
serna, föreskrifterna och värdepapperscentra-
lens interna anvisningar om privata transak-
tioner och vilka åtgärder värdepapperscentra-
len har vidtagit ifall bestämmelserna, före-
skrifterna eller anvisningarna inte iakttagits. 

För personer med inflytande och privata 
transaktioner gäller i tillämpliga delar vad 
som i 7 kap. 11 § i lagen om investerings-
tjänster föreskrivs om personer med inflytan-
de i ett värdepappersföretag och om deras 
privata transaktioner. 

 
26 § 

Skyldighet att göra insideranmälan 

En insider ska i enlighet med 27 § till vär-
depapperscentralens insiderregister som av-
ses i 28 § anmäla uppgifter om sådana aktier 
och finansiella instrument vilkas värde be-
stäms på basis av nämnda aktier och som är 
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föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland, nedan insideranmälan. 

Med insider avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i en 

värdepapperscentrals styrelse och förvalt-
ningsråd, värdepapperscentralens verkstäl-
lande direktör och dennes ställföreträdare 
samt värdepapperscentralens revisorer, revi-
sorssuppleanter och de för revisionen av vär-
depapperscentralen huvudansvariga anställda 
hos en revisionssammanslutning, 

2) andra anställda hos värdepapperscentra-
len som på grund av sin ställning eller sina 
uppgifter regelbundet har tillgång till insider-
information om aktier eller finansiella in-
strument som avses i 1 mom. 

 
 

27 § 

Insideranmälan 

En insider ska göra insideranmälan inom 
fjorton dagar efter sin utnämning till ett upp-
drag som avses i 26 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig, vars intressebevakare den an-

mälningsskyldige är, 
2) organisationer och stiftelser där den an-

mälningsskyldige eller en omyndig som av-
ses i 1 punkten direkt eller indirekt har be-
stämmanderätt, 

3) den anmälningsskyldiges samt en i 
1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punk-
ten avsedd organisations eller stiftelses inne-
hav av aktier och sådana finansiella instru-
ment vilkas värde bestäms utifrån aktierna i 
fråga och som i Finland är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta värdepapperscen-
tralen om  

1) förvärv och avyttringar av värdepapper 
och finansiella instrument som avses i 
2 mom. 3 punkten, då förändringen i ägandet 
uppgår till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 

gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå uppgifter som behövs 
för att identifiera personen, organisationen 
eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om akti-
erna och om andra finansiella instrument. 

Om värdepapper eller finansiella instru-
ment som avses i 2 mom. 3 punkten har över-
förts till värdeandelssystemet kan värdepap-
perscentralen organisera ett förfarande som 
gör det möjligt att hämta uppgifterna ur vär-
deandelssystemet. I så fall behövs inga sepa-
rata anmälningar. 

 
 

28 § 

Värdepapperscentralens insiderregister 

Värdepapperscentralen ska föra ett register 
över insideranmälningar som avses i 27 § 
(värdepapperscentralens insiderregister), 
varav för varje insider framgår de aktier och 
finansiella instrument som ägs av insidern, 
en omyndig som avses i 27 § 2 mom. 1 punk-
ten och av en organisation eller stiftelse som 
avses i 2 punkten och som är av det slag som 
nämns i momentet, samt specificerade för-
värv och avyttringar. 

Om anmälningar görs i enlighet med 27 § 
6 mom. kan värdepapperscentralens insider-
register till denna del bildas av uppgifter från 
värdeandelssystemet. 

Upprätthållandet av värdepapperscentra-
lens insiderregister ska organiseras på ett till-
förlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i 
registret ska bevaras i fem år efter registre-
ringen. Var och en har rätt att mot ersättning 
av kostnaderna få utdrag och kopior ur re-
gistret. Fysiska personers personbeteckning 
och adress och andra fysiska personers än in-
siders namn är dock inte offentliga. 

Värdepapperscentralen ska varje år rappor-
tera till Finansinspektionen om upprätthål-
landet av insiderregistret, om övervakningen 
av insidernas anmälningsskyldighet och om 



 RP 32/2012 rd  
  

 

452 

vilka åtgärder värdepapperscentralen har vid-
tagit ifall bestämmelserna, föreskrifterna el-
ler värdepapperscentralens interna anvis-
ningar inte iakttagits. 

 
 
 

29 § 

Revision och skyldighet att sända in kopior 
av vissa handlingar 

Av en värdepapperscentrals revisorer ska 
minst en vara CGR-revisor eller en CGR-
sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i 
revisionslagen (459/2007). 

En värdepapperscentral ska utan obefogat 
dröjsmål sända Finansinspektionen kopior av  

1) bokslutshandlingar, 
2) revisionsberättelser,  
3) bolagsstämmans protokoll. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. om en värde-

papperscentral ska på motsvarande sätt till-
lämpas på en värdepapperscentrals holding-
företag. Finansinspektionen kan bevilja ett 
holdingföretag undantag från de förpliktelser 
som avses i 2 mom., om holdingföretaget står 
under sådan tillsyn i någon annan EES-stat 
som motsvarar tillsyn enligt denna lag. 

 
 
 

30 § 

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om hur en värdepapperscentrals 
verksamhet enligt 15 § ska organiseras på ett 
tillförlitligt sätt samt om de omständigheter 
som ska beaktas i fråga om principerna för 
identifiering och förebyggande av intresse-
konflikter så att föreskrifterna i tillämpliga 
delar motsvarar de föreskrifter som med stöd 
av 7 kap. 23 § 1 mom. 3 och 4 punkten i la-
gen om investeringstjänster meddelas värde-
pappersföretag. 

Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-
reskrifter om affärstransaktioner som avses i 
25 § 1 mom., om rapporter som avses i 
2 mom. och rapportering till Finansinspek-

tionen, om innehållet i insideranmälningar 
som avses i 27 § och hur de ska göras, om 
innehållet i värdepapperscentralens insider-
register som avses i 28 § och hur uppgifterna 
ska registreras samt om rapporter som avses i 
28 § 4 mom. och om rapporteringen till Fi-
nansinspektionen. Föreskrifterna ska i till-
lämpliga delar motsvara sådana föreskrifter 
som med stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 5 punk-
ten och 2 mom. i lagen om investeringstjäns-
ter utfärdas för värdepappersföretag. 

 
 
 

3 kap. 

Clearingorganisationers verksamhetstill-
stånd, ägare, förvaltning och verksamhet 

1 § 

Clearingorganisationers verksamhetstill-
stånd och tillämpning av bestämmelserna om 
värdepapperscentraler på clearingorganisa-

tioner 

För att bedriva verksamhet som clearingor-
ganisation krävs det tillstånd av finansmini-
steriet. 

Vad som i 2 kap. 1—15 § föreskrivs om 
värdepapperscentralers verksamhetstillstånd, 
ekonomiska verksamhetsförutsättningar, ak-
tieförvärv, ledning, begränsning och avbry-
tande av verksamheten, flyttning av säte, del-
tagande i fusion och i delning inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och or-
ganisering av verksamheten samt i 2 kap. 21, 
25 och 26 § om utläggning av funktioner på 
entreprenad, privata transaktioner och revi-
sion ska också tillämpas på clearingorganisa-
tioner. Vad som i 2 kap. 8 § 5 mom. före-
skrivs om en värdepapperscentrals holdingfö-
retag ska på motsvarande sätt tillämpas på 
organisationer som har sådant bestämmande 
inflytande i en clearingorganisation som av-
ses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen 
(clearingorganisationers holdingföretag). 

Till en clearingorganisations ansökan om 
verksamhetstillstånd ska det dessutom fogas 
tillräckliga utredningar om fördelning av 
eventuella förluster i en clearingorganisations 
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verksamhet samt om hur förlustrisker ska 
täckas.  

 
2 § 

En clearingorganisations verksamhet 

En clearingorganisation får utöver clear-
ingverksamhet, på villkor som anges i verk-
samhetstillståndet 

1) tillhandahålla databehandlingstjänster i 
anslutning till omsättning och förvaring av 
värdepapper samt utbildnings-, informations- 
och databehandlingstjänster för utveckling av 
värdepappers- och finansmarknaden, 

2) bedriva verksamhet som värdepappers-
central och upprätthålla värdeandelsregister, 

3) verka som clearingmedlem,  
4) verka som central motpart. 
En clearingorganisation får inte äga aktier 

eller andelar i andra företag än sådana som 
producerar tjänster som avses i denna para-
graf, om inte Finansinspektionen av någon 
särskild anledning beviljar dispens från den-
na begränsning. Dispens kan beviljas, om in-
nehavet inte äventyrar tillförlitligheten i 
clearingorganisationens verksamhet. 

En clearingorganisation får utöver verk-
samhet som avses i denna paragraf och verk-
samhet som är tillåten för en värdepappers-
central bedriva annan nära ansluten verk-
samhet. Sådan annan verksamhet får inte 
äventyra clearingorganisationens verksamhet 
som värdepapperscentral, fullgörandet av de 
uppgifter som avses i 1 mom. eller clearing-
verksamheten. 

 
3 § 

Tryggande av verksamheten som clearingor-
ganisation 

En clearingorganisation kan för att trygga 
sin verksamhet träffa avtal med clearingmed-
lemmarna om delning av eventuella förluster 
från verksamheten som clearingorganisation. 
En clearingmedlems ansvar kan i ett sådant 
avtal inskränkas till endast en del av clear-
ingorganisationens verksamhet och en övre 
gräns kan sättas för ansvaret. 

För ett avtal om delning av förluster krävs 
finansministeriets fastställelse. Innan avtalet 

fastställs ska finansministeriet begära yttran-
den från Finlands Bank och Finansinspektio-
nen. Om organisationens verksamhet omfat-
tar clearingverksamhet med värdepapper som 
har anslutits till värdeandelssystemet, ska vid 
behov också värdepapperscentralens yttrande 
begäras. En clearingmedlem kan helt eller 
delvis ersätta ett avtal om delning av förlus-
ter genom en försäkring eller garanti som 
tryggar clearingorganisationens verksamhet. 

En clearingorganisation ska fortlöpande 
täcka sina åtaganden i clearingverksamheten 
genom att avkräva clearingmedlemmarna sä-
kerheter. 

En clearingorganisation ska ha en clearing-
fond, om clearingorganisationen i enlighet 
med lagen om vissa villkor vid värdepappers- 
och valutahandel samt avvecklingssystem 
(1084/1999) sköter nettning av betalnings- 
och leveransförpliktelser som är förknippan-
de med värdepapper. Clearingfonden får an-
vändas för att täcka clearingorganisationens 
förluster av clearingverksamheten samt för 
att uppfylla clearingorganisationens eller en 
clearingmedlems av clearingverksamheten 
följande förpliktelser, om dessa inte uppfylls 
av clearingorganisationen eller clearingmed-
lemmen själv. De clearingmedlemmar som 
deltar i nettningen ska göra inbetalningar till 
clearingfonden. På clearingfondens förvalt-
ning, regler och medelsförvaltning samt på 
återbetalning av avkastning och medel ska i 
tillämpliga delar tillämpas vad som i denna 
lag föreskrivs om en värdepapperscentrals 
registreringsfond, regler, kapitalförvaltning 
samt om återbetalning av avkastning och 
medel. Fonden får i clearingorganisationens 
balansräkning särredovisas i det egna kapita-
let. Till fonden ska det överföras medel på 
det sätt som anges i fondens stadgar och 
clearingorganisationens regler eller, om fon-
den särredovisas i clearingorganisationens 
balansräkning, i bolagsordningen. Clearing-
organisationens bolagsstämma kan besluta att 
ett visst belopp av det fria egna kapital som 
balansräkningen utvisar ska överföras till 
clearingfonden. I clearingorganisationens 
regler kan det dessutom bestämmas att clear-
ingmedlemmarna ska avsätta medel till clear-
ingfonden. Clearingfondens medel får återbe-
talas till clearingmedlemmarna eller använ-
das för vinstutdelning endast med Finansin-
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spektionens tillstånd eller när clearingorgani-
sationen upplöses. 

Clearingorganisationens kapitalbas, ett 
eventuellt förlustdelningsavtal, organisatio-
nens clearingfond samt de för clearingorga-
nisationen ställda säkerheterna, tagna försäk-
ringarna, givna garantierna och andra för-
handsåtgärder för att trygga clearingorganisa-
tionens verksamhet ska sammantagna vara 
tillräckliga för att trygga en tillförlitlig clear-
ingverksamhet. 

 
4 § 

Clearingorganisationers regler 

En clearingorganisation ska upprätta och ge 
allmänheten tillgång till sådana regler för 
dess verksamhet som innehåller bestämmel-
ser åtminstone om  

1) vilka typer av värdepappersavslut eller 
andra transaktioner som clearingorganisatio-
nens verksamhet ska omfatta, 

2) hur och när clearingverksamheten ord-
nas, 

3) hur och på vilka grunder clearingmed-
lemskap beviljas och återkallas, 

4) hur förpliktelser till följd av värdepap-
persavslut eller andra transaktioner ska av-
räknas i clearingverksamheten, 

5) tidpunkten då en förpliktelse ska anses 
vara anmäld till clearing, 

6) på vilket sätt clearingorganisationen an-
svarar för att förpliktelser uppfylls, 

7) hur förpliktelserna ska uppfyllas, 
8) hur clearingorganisationens likviditet 

tryggas, 
9) hur de säkerheter för clearingverksamhe-

ten som avses i 3 § ska ställas, 
10) hur förlustrisken i clearingverksamhe-

ten ska täckas, 
11) hur clearingverksamheten ska ordnas 

vid störningar eller när en clearingmedlem 
åsidosätter sina förpliktelser inom clearing-
verksamheten, 

12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för 
clearingverksamheten, 

13) hur behörigheten att meddela beslut 
som kompletterar reglerna fördelar sig mel-
lan styrelsen och verkställande direktören,  

14) hur de tillsynsuppgifter som ankommer 
på clearingorganisationen fullgörs, 

15) vilka särskilda krav som ställs på den 
organisation som verkar för en clearingmed-
lems räkning, 

16) vilka närmare krav som ställs på den 
organisation som i samband med värdepap-
perstransaktioner avräknar förpliktelser som 
avvecklas av clearingorganisationen, 

17) hur clearingorganisationen i egenskap 
av central motpart eller clearingorganisatio-
nens clearingmedlem beaktar transaktioner-
nas inbördes prioritetsordning i clearingverk-
samheten, om en del av de förpliktelser som 
uppkommit till följd av transaktionerna inte 
blir avvecklade inom den tidtabell som anges 
i reglerna, 

18) hur clearingorganisationen kan bedriva 
clearingverksamhet med avtal om värdepap-
perslån och repor eller i sin verksamhet netta 
förpliktelser i enlighet med lagen om vissa 
villkor vid värdepappers- och valutahandel 
samt avvecklingssystem, 

19) vilken stats lag som ska tillämpas på 
clearingverksamheten, 

20) vilka andra villkor som ska uppställas 
för den som bedriver clearingverksamhet,  

21) hur reglerna ändras och hur clearing-
medlemmarna informeras om ändringarna. 

 
 

5 § 

Fastställelse av clearingorganisationers reg-
ler 

Finansministeriet fastställer på ansökan en 
clearingorganisations regler. Reglerna ska 
fastställas, om de är förenliga med denna lag 
och med bestämmelser som utfärdats och fö-
reskrifter som meddelats med stöd av den 
och om det utifrån den utredning som erhål-
lits kan anses vara sannolikt att de tryggar 
tillförlitligheten i verksamheten som clear-
ingorganisation.  

En ansökan om fastställelse av regler ska 
avgöras inom tre månader efter det att den 
mottagits eller, om den är bristfällig, efter det 
att sökanden har lämnat in de handlingar och 
utredningar som behövs för att avgöra saken. 
Beslut ska dock alltid fattas inom sex måna-
der efter det att ansökan mottagits. Innan reg-
lerna fastställs ska finansministeriet begära 
yttranden från Finlands Bank och Finansin-
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spektionen. Om organisationens verksamhet 
omfattar clearingverksamhet med värdepap-
per som har anslutits till värdeandelssyste-
met, ska yttranden vid behov begäras också 
från värdepapperscentralen och fondbörsen i 
fråga eller från marknadsplatsoperatören som 
ordnar multilateral handel, för att säkerställa 
att reglerna är förenliga med lagen och för att 
stärka förtroendet för värdepappersmarkna-
den. 

För att stärka förtroendet för en clearingor-
ganisations verksamhet eller av andra syn-
nerligen vägande skäl kan finansministeriet 
besluta att de regler som ministeriet fastställt 
ska ändras eller kompletteras. Innan finans-
ministeriet meddelar ett sådant beslut ska det 
begära yttranden från Finlands Bank och Fi-
nansinspektionen. Om ett viktigt allmänt in-
tresse förutsätter att det ordnas clearingverk-
samhet och om clearingorganisationens reg-
ler eller en ändring av dem inte har fastställts 
på grund av att ansökan har avslagits eller av 
någon annan orsak, kan finansministeriet be-
stämma hur clearingverksamheten ska ord-
nas. 

 
 
 

4 kap. 

Utländska clearingorganisationer 

1 § 

Tillstånd för clearingorganisationer från nå-
gon annan EES-stat 

Utländska clearingorganisationer som har 
bolagsrättsligt säte i någon annan EES-stat 
får med finansministeriets tillstånd bedriva 
verksamhet som clearingorganisation i Fin-
land antingen med eller utan filialetablering. 

 
2 § 

Ansökan om tillstånd 

En utländsk clearingorganisation som avses 
i 1 § ska lämna finansministeriet en ansökan 
med  

1) tillräcklig information om organisatio-
nen, 

2) sökandens adress- och kontaktuppgifter, 
3) information om sökandens huvudsakliga 

driftställe, 
4) information om vem som företräder sö-

kandens filial och ansvarar för dess verksam-
het, 

5) en beskrivning av den planerade verk-
samheten som clearingorganisation, 

6) information om hur sökandens riskhan-
tering och likviditet är ordnad,  

7) information om vilken behörig myndig-
het som svarar för tillsynen i sökandens hem-
stat (utländsk tillsynsmyndighet). 

Finansministeriet ska be den utländska till-
synsmyndigheten ge ett yttrande om ansökan. 
Den utländska tillsynsmyndigheten ska an-
modas att framför allt bedöma tillförlitlighe-
ten av sökandens förvaltning, ledning och 
största aktieägare samt riskhantering, eko-
nomiska verksamhetsförutsättningar, organi-
seringen av verksamheten, tryggandet av 
verksamhetens kontinuitet och det skydd som 
verksamhetens regler ger investerarna och 
clearingmedlemmarna. Den utländska till-
synsmyndigheten ska anmodas att lämna så-
dan information om nämnda omständigheter 
som är av betydelse för beviljandet av till-
stånd och för tillsynen över den utländska 
clearingorganisationen. Dessutom ska den ut-
ländska tillsynsmyndigheten anmodas att 
uppge hur utländska myndigheters rätt att få 
information är tryggad i den stat där den ut-
ländska clearingorganisationen har sitt säte 
och huruvida principen om ömsesidigt er-
kännande av clearingorganisationer iakttas i 
den nämnda staten. 

 
 
 

3 § 

Förutsättningar för att bevilja tillstånd åt en 
clearingorganisation från någon annan EES-

stat 

Finansministeriet ska bevilja en i 1 § av-
sedd utländsk clearingorganisation tillstånd, 
om  

1) finansministeriet har fått ett i 2 § 2 mom. 
avsett yttrande från den utländska tillsyns-
myndigheten, 
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2) de krav som ställs på den utländska 
clearingorganisationens verksamhet enligt 
hemstatens bolagsrättsliga lagstiftning i hu-
vudsak motsvarar bestämmelserna om clear-
ingorganisationers verksamhet i denna lag, 

3) den utländska clearingorganisationen har 
ansökt om medlemskap i en clearingorgani-
sation, och  

4) den utländska clearingorganisationens 
verksamhet inte äventyrar investerarnas eller 
clearingmedlemmarnas intressen, den regle-
rade marknadens eller multilaterala markna-
dens tillförlitlighet eller stabiliteten på fi-
nansmarknaden. 

Innan tillstånd beviljas ska den utländska 
tillsynsmyndigheten tillsammans med Fi-
nansinspektionen underteckna ett i 66 § i la-
gen om Finansinspektionen avsett tillsyns-
protokoll.  

Finansministeriet ska avgöra tillståndsan-
sökan inom sex månader från mottagandet av 
ansökan eller, om ansökan är bristfällig, från 
det att sökanden har inkommit med de hand-
lingar och utredningar som behövs för att av-
göra saken. Ansökan ska emellertid alltid av-
göras inom 12 månader från det att den tagits 
emot. 

Finansministeriet kan efter att ha hört sö-
kanden förena det tillstånd som beviljas med 
sådana begränsningar av och villkor för den 
utländska clearingorganisationens verksam-
het som är behövliga med tanke på den regle-
rade marknadens eller multilaterala handelns 
tillförlitlighet eller stabiliteten på finans-
marknaden. Innan finansministeriet avgör 
saken ska finansministeriet begära yttranden 
om ansökan från Finlands bank och Finans-
inspektionen. 

  
 

4 § 

Tillstånd för clearingorganisationer från 
andra än EES-stater  

Utländska clearingorganisationer som har 
bolagsrättsligt säte i en stat utanför EES och 
som har för avsikt att bedriva verksamhet 
som clearingsorganisation i Finland ska eta-
blera filial i Finland och ansöka om finans-
ministeriets tillstånd för sin verksamhet. På 
ansökan tillämpas vad som i 2 kap. 2 § före-

skrivs om ansökan om verksamhetstillstånd 
för en värdepapperscentral.  

Finansministeriet kan av särskilda skäl be-
vilja en utländsk clearingorganisation till-
stånd att bedriva verksamhet som clearingor-
ganisation i Finland utan filialetablering, om 
de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyll-
da. 

 
 
 

5 § 

Förutsättningar för att bevilja tillstånd åt en 
clearingorganisation från någon annan än 

en EES-stat 

Finansministeriet kan bevilja en i 4 § av-
sedd utländsk clearingorganisation tillstånd 
att bedriva verksamhet som clearingorganisa-
tion i Finland, om 

1) den utländska clearingorganisationen 
uppfyller krav som motsvarar de krav som i 
2 kap. 3 och 4 samt 12 § ställs för att kunna 
bevilja verksamhetstillstånd för en värdepap-
perscentral och på ledningen av en värdepap-
perscentral,   

2) de krav som ställs på den utländska 
clearingorganisationens verksamhet enligt 
den bolagsrättsliga lagstiftningen i dess hem-
stat i huvudsak motsvarar bestämmelserna 
om clearingorganisationers verksamhet i 
denna lag, 

3) lagstiftningen i den utländska clearing-
organisationens hemstat motsvarar interna-
tionellt godkända rekommendationer om till-
syn över värdepappersmarknaden och för-
hindrande av kriminellt utnyttjande av det fi-
nansiella systemet, 

4) clearingorganisationens ekonomiska och 
övriga verksamhetsförutsättningar, organise-
ringen och tryggandet av verksamheten samt 
clearingorganisationens förvaltning uppfyller 
de krav som ställs på en tillförlitlig verksam-
het, 

5) den utländska clearingorganisationen har 
ansökt om medlemskap i en clearingorgani-
sation, 

6) organisationens clearingverksamhet i 
Finland inte äventyrar investerarnas eller 
clearingmedlemmarnas intressen och inte 
heller den reglerade marknadens eller multi-
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laterala handelns tillförlitlighet eller stabilite-
ten på finansmarknaden, 

7) den stat där clearingorganisationen har 
bolagsrättsligt säte har en tillräckligt effektiv 
tillsyn över clearingorganisationen, 

8) utländska myndigheters rätt att få infor-
mation är tryggad i clearingorganisationens 
hemstat, och  

9) den utländska tillsynsmyndigheten har 
gett ett yttrande som avses i 2 § 2 mom. 

Innan tillstånd beviljas ska den utländska 
tillsynsmyndigheten tillsammans med Fi-
nansinspektionen underteckna ett i 66 § i la-
gen om Finansinspektionen avsett tillsyns-
protokoll. 

Finansministeriet kan efter att ha hört sö-
kanden förena det tillstånd som beviljas med 
sådana begränsningar av och villkor för den 
utländska clearingorganisationens verksam-
het som är nödvändiga för den reglerade 
marknadens eller den multilaterala handelns 
tillförlitlighet eller för stabiliteten på finans-
marknaden. 

Innan finansministeriet avgör saken ska fi-
nansministeriet begära ett yttrande om ansö-
kan från Finlands Bank och Finansinspektio-
nen.  

 
 
 
 

6 § 

Återkallelse av tillstånd samt begränsning 
och förbjudande av clearingverksamhet 

Bestämmelser om tillsyn över utländska 
clearingorganisationer finns i lagen om Fi-
nansinspektionen. 

På återkallelse av en utländsk clearingor-
ganisations tillstånd och begränsning eller 
avbrytande av dess verksamhet tillämpas vad 
som i 2 kap. 10 och 11 § föreskrivs om åter-
kallelse av verksamhetstillstånd samt om be-
gränsning och avbrytande av clearingverk-
samhet. Finansministeriet kan förbjuda en ut-
ländsk clearingorganisation att bedriva verk-
samhet i Finland. Utöver vad som i 2 kap. 
10 § 2 mom. och 11 § 3 mom. föreskrivs om 
hörande ska finansministeriet innan det fattar 
beslut enligt detta moment ge den utländska 
tillsynsmyndigheten tillfälle att bli hörd, om 

inte något annat följer av ärendets brådskan-
de natur.  

 
5 kap.  

Clearingmedlemmar 

1 § 

Beviljande av clearingmedlemskap 

En clearingorganisation ska bevilja finska 
staten, Finlands Bank och börser clearing-
medlemskap i clearingorganisationen. Clear-
ingmedlemskap ska även beviljas sådana till-
handahållare av investeringstjänster 

1) som har fast driftställe i Finland, 
2) som uppfyller de krav som ställs på 

clearingmedlemmar i denna lag och i be-
stämmelser som har utfärdats och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av den samt i 
clearingorganisationens regler, 

3) som förbinder sig att följa clearingorga-
nisationens regler, 

4) vars deltagande i clearingorganisatio-
nens verksamhet inte är ägnat att äventyra 
tillförlitligheten i verksamheten som clear-
ingorganisation eller i clearingorganisatio-
nens övriga verksamhet, och 

5) vars aktiekapital, andelskapital eller an-
nat motsvarande kapital uppgår till minst 
730 000 euro. 

Clearingorganisationen ska dessutom be-
vilja clearingmedlemskap åt 

1) sådana utländska värdepappersförmedla-
re som av en myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har beviljats 
auktorisation motsvarande sådant verksam-
hetstillstånd som förutsätts i Finland, som 
saknar fast driftställe i Finland och som upp-
fyller förutsättningarna i 1 mom. 2—5 punk-
ten, 

2) sådana utländska clearingorganisationer 
som har beviljats i 4 kap. avsett tillstånd av 
finansministeriet och uppfyller förutsättning-
arna i 1 mom. 2—5 punkten. 

På de villkor som finansministeriet be-
stämmer kan clearingorganisationen bevilja 
clearingmedlemskap också till andra fin-
ländska och utländska företag som uppfyller 
villkoren i 1 mom. 2—5 punkten och som 
har tillräckliga förutsättningar när det gäller 
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kapitaltäckning och riskhantering. De villkor 
som finansministeriet bestämmer ska förut-
sätta att det sökande företaget tillställer clear-
ingorganisationen utredningar som till till-
lämpliga delar motsvarar de utredningar som 
enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjäns-
ter och den förordning som finansministeriet 
utfärdat med stöd av den ska fogas till värde-
pappersföretagets tillståndsansökan. 

Innan finansministeriet fattar beslut om att 
bestämma villkoren enligt 3 mom. ska det be 
Finlands Bank och Finansinspektionen om 
yttranden.  

Närmare bestämmelser om de krav som 
ställs på clearingmedlemmar får utfärdas ge-
nom förordning av finansministeriet. 

 
2 § 

Återkallelse av clearingmedlemskap och 
hänskjutande av beslut till Finansinspektio-

nen 

Clearingorganisationen ska återkalla ett 
clearingmedlemskap eller begränsa en clear-
ingmedlems rättigheter, om medlemmen inte 
längre uppfyller de krav som föreskrivs i el-
ler med stöd av 1 § eller om Finansinspektio-
nen för att stärka förtroendet för värdepap-
persmarknaden eller av något annat synnerli-
gen vägande skäl så beslutar. 

Clearingorganisationen ska delge finans-
ministeriet och Finansinspektionen beslut 
som berör en clearingmedlems ställning. Fö-
retag som ansöker om clearingmedlemskap 
samt företag vars medlemskap återkallats el-
ler rättigheter begränsats har rätt att hänskju-
ta clearingorganisationens i 1 § 1—3 mom. 
och 1 mom. i denna paragraf avsedda beslut 
till Finansinspektionen inom 30 dagar efter 
det att beslutet har fattats. Finansinspektio-
nen ska meddela clearingorganisationen att 
ärendet har hänskjutits till Finansinspektio-
nen. 

 
3 § 

Skyldighet att ansöka om clearingmedlem-
skap 

En sådan clearingorganisation, utländsk 
clearingorganisation eller annan utländsk or-

ganisation som i samband med värdepappers-
transaktioner avräknar förpliktelser som re-
gelbundet avvecklas av en clearingorganisa-
tion och vars verksamhet kan komma att på-
verka finansmarknadens stabilitet, ska ansö-
ka om clearingmedlemskap hos den sist 
nämnda clearingorganisationen. 

 
4 § 

Tryggande av clearingmedlemmars ställning 

En clearingorganisation ska se till att clear-
ingmedlemmarna inte löper risk att i organi-
sationens verksamhet förlora en prestation 
utan att få någon motprestation. En clearing-
organisation får inte uppfylla förpliktelser till 
följd av avslut eller transaktioner gentemot 
en clearingmedlem utan att förvissa sig om 
att denne har uppfyllt sina egna förpliktelser i 
samband med avslutet eller transaktionen. 

En clearingorganisation får för clearing-
verksamheten i eget namn öppna clearing-
konto i Finlands Bank, i en utländsk central-
bank, i en inlåningsbank, eller i ett utländskt 
kreditinstitut eller dess filial för inbetalningar 
från och utbetalningar till clearingmedlem-
mar och clearingmedlemmarnas kunder. De 
medel som finns på ett sådant konto tillhör 
inte clearingorganisationen och denna ska i 
sin bokföring hålla medlen åtskilda från sina 
egna medel. Clearingorganisationen ska i re-
altid registrera vem de medel som finns på 
kontot tillhör.  

 
5 § 

Clearingmedlemmars kontrollskyldighet 

Clearingmedlemmar ska genom överföring 
av värdepapper och förvaring av kundmedel i 
enlighet med 9 kap. 1 § i lagen om invester-
ingstjänster, genom registrering som avses i 
9 eller 16 § i lagen om värdeandelskonton el-
ler annars tillräckligt omsorgsfullt förvissa 
sig om att betalnings- eller leveransförplik-
telser efter avslut eller andra transaktioner 
kan uppfyllas i enlighet med clearingorgani-
sationens regler. 

Om ett avslut eller någon annan transaktion 
fördröjs på grund av att en clearingmedlem 
väsentligt har åsidosatt sina förpliktelser en-
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ligt bestämmelser som utfärdats eller före-
skrifter som meddelats eller enligt clearing-
organisationens regler och det värdepappers-
avslut eller den transaktion som lämnats till 
clearing inte kan avräknas och avvecklas i 
enlighet med de avtalade villkoren eller 
clearingorganisationens regler, ska clearing-
medlemmen på anfordran betala ersättning 
för dröjsmålet till den clearingmedlem som 
inte är skyldig till försummelsen eller dröjs-
målet. En clearingmedlem ska på anfordran 
betala ersättning för dröjsmål till en clearing-
organisation som inte är skyldig till försum-
melse eller dröjsmål, om organisationen en-
ligt sina regler tar på sig ansvaret för att av-
slutet eller transaktionen genomförs.  

I en clearingorganisations regler finns det 
bestämmelser om ersättningar. Bestämmelser 
om skadeståndsskyldighet finns i 8 kap. 7 §. 

 
 

6 § 

Clearingorganisationers och clearingmed-
lemmars panträtt 

Som säkerhet för sådana förpliktelser i an-
slutning till värdepappersavslut som fast-
ställts i enlighet med clearingorganisationens 
regler och som en clearingmedlem har läm-
nat till clearing har clearingorganisationen 
panträtt i värdeandelar som efter avslutet har 
registrerats på ett i 16 § i lagen om värdean-
delskonton avsett kommissionskonto som 
förs för en clearingorganisation, clearing-
medlem eller tillhandahållare av invester-
ingstjänster. Clearingorganisationen får 
panträtt, om den har betalat för värdeande-
larna eller övertagit ansvaret för betalningen. 

En clearingmedlem har panträtt i egna vär-
deandelar eller i kunders värdeandelar som 
har registrerats på ett kommissionskonto som 
förs för en tillhandahållare av investerings-
tjänster som clearingmedlemmen företräder, 
som säkerhet för förpliktelser i anslutning till 
uppdrag som avser värdeandelarna, förutsatt 
att clearingmedlemmen har betalat för dem.  

Om det i samma värdeandelar samtidigt 
finns panträtt både enligt 1 och enligt 
2 mom., får den som innehar en rättighet som 
avses i 1 mom. sin fordran betald före den 
som innehar en rättighet som avses i 2 mom.  

Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse 
som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får 
panthavaren omvandla egendomen till pengar 
för att clearingen och avvecklingen ska kun-
na genomföras. Om den pantsatta egendomen 
består av värdepapper eller finansiella in-
strument som är föremål för handel på en re-
glerad marknad, kan värdepapperen eller de 
finansiella instrumenten omvandlas till peng-
ar på en reglerad marknad eller multilateral 
handelsplattform. Vid omvandlingen är det 
också annars möjligt att avvika från vad som 
i lag föreskrivs om begränsningar i panthava-
rens rätt, om inte avvikelsen oskäligt äventy-
rar pantägarens, gäldenärens eller de övriga 
borgenärernas intressen. En clearingmedlem 
har rätt att omvandla pantsatt egendom till 
pengar också, om en tillhandahållare av inve-
steringstjänster som inte är clearingmedlem 
åsidosätter sina förpliktelser till följd av av-
slut som ska avräknas och avvecklas. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdeandelar som registrerats på kommis-
sionskonton ska på motsvarande sätt tilläm-
pas i fråga om sålda och köpta värdepapper 
och finansiella instrument som har överläm-
nats till en clearingorganisation eller en 
clearingmedlem för clearing och avveckling. 

 
 

7 § 

Tillämpning av procedurbestämmelserna om 
investeringstjänster på clearingmedlemmar 

Vad som föreskrivs om hantering av intres-
sekonflikter i 7 kap. 10 § och om privata 
transaktioner i 7 kap. 11 § i lagen om inve-
steringstjänster samt om värdepappersföre-
tags skyldighet att särredovisa kundmedel i 
9 kap 1 § i den lagen och om orderhantering i 
10 kap. 7 § i den lagen, gäller också clear-
ingmedlemmar. 

Vad som i 14 kap. 5 § i värdepappersmark-
nadslagen föreskrivs om den skyldighet att 
göra anmälan om marknadsmissbruk som 
gäller för tillhandahållare av investerings-
tjänster och vad som i 16 kap. 3 § i värde-
pappersmarknadslagen föreskrivs om ska-
deståndsskyldighet, gäller också clearing-
medlemmar. 
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8 § 

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar närmare före-
skrifter om  

1) förfaranden vid hantering av intresse-
konflikter som avses i 7 § 1 mom., 

2) privata transaktioner som avses i 7 § 
1 mom., 

3) förfarandet vid orderhantering som avses 
i 7 § 1 mom. 

Finansinspektionen utfärdar vid behov 
närmare föreskrifter om särredovisning av 
kundmedel på konton som clearingorganisa-
tioner har öppnat enligt 4 § 2 mom. och om 
tryggande av kundernas ställning inom clear-
ingverksamheten samt om innehållet i sådana 
anmälningar om marknadsmissbruk som av-
ses i 7 § 2 mom. och om hur anmälningarna 
ska göras. 

 
 

DEL III 

VÄRDEANDELSSYSTEMET 

6 kap.  

Värdeandelssystemet 

1 § 

Värdeandelar 

För värdeandelar utfärdas inte aktiebrev, 
skuldebrev eller andra sådana värdepapper 
över rättigheters existens och innehåll. Vär-
deandelar numreras inte. 

Vad som i övrigt föreskrivs om värdepap-
per ska på motsvarande sätt i tillämpliga de-
lar gälla värdeandelar. 

 
2 § 

Värdeandelskonton 

Värdeandelar samt rättigheter och begräns-
ningar som gäller värdeandelar ska registre-
ras på värdeandelskonton som förs i värde-
andelsregistret. Bestämmelser om värdean-

delskonton finns i lagen om värdeandelskon-
ton. 

Vad som föreskrivs om utfärdande och 
överlåtelse av värdepapper ska på motsva-
rande sätt tillämpas i fråga om registrering av 
värdeandelar på värdeandelskonton. 

 
 

3 § 

Förteckningar 

Hos värdepapperscentralen ska det för var-
je emittents räkning föras förteckningar över 
andelsägare och andra motsvarande ägarför-
teckningar som avser ägarna till följande 
värdeandelar: 

1) en aktie eller någon annan andel i en 
sammanslutnings eget kapital eller över där-
till ansluten rätt till utdelning, ränta eller an-
nan avkastning eller rätt till teckning, 

2) en kombination av rättigheter som 
nämns i 1 punkten och 2 mom. 1 punkten, 

3) en fondandel eller en därmed jämförbar 
andel i ett fondföretag. 

Hos värdepapperscentralen ska det föras 
förteckningar över ägarna till följande värde-
andelar:  

1) en andel i ett masskuldebrevslån eller 
någon därmed jämförlig gäldenärsförbindelse 
eller en till andelen eller förbindelsen anslu-
ten rätt till ränta eller annan avkastning, 

2) en rätt till köp eller försäljning av nämn-
da rättigheter som avses i 1 punkten och i 
1 mom. 1 och 2 punkten, 

3) någon annan rätt än de nämnda som ba-
serar sig på ett avtal eller en förbindelse. 

Hos värdepapperscentralen ska det också 
föras en förteckning över antalet i 2 mom. 
avsedda värdeandelar. 

 
 

4 § 

Rätt att verka som kontoförvaltare 

En värdepapperscentral ska som kontoför-
valtare godkänna finska staten, Finlands 
Bank och centralbankerna i andra EES-stater, 
samt till börser, clearingorganisationer och 
utländska clearingorganisationer som avses i 
lagen om handel med finansiella instrument. 
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Som kontoförvaltare ska även sådana tillhan-
dahållare av investeringstjänster och clear-
ingmedlemmar godkännas 

1) vars planerade verksamhet uppfyller de 
tekniska krav som verksamheten ställer, 

2) som med beaktande av tidigare verk-
samhet eller av någon annan orsak med fog 
kan anses uppfylla kraven på juridisk sak-
kunskap och etisk standard, 

3) vars planerade verksamhet inte äventyrar 
värdeandelssystemets och värdeandelsre-
gistrets tillförlitlighet och ändamålsenlighet, 

4) vars aktiekapital, andelskapital eller an-
nat motsvarande kapital uppgår till minst 
730 000 euro, och 

5) som uppfyller de övriga krav som ställs i 
värdepapperscentralens regler. 

Värdepapperscentralen ska dessutom som 
kontoförvaltare godkänna sådana utländska 
tillhandahållare av investeringstjänster som 
uppfyller kraven enligt 1 mom. och som av 
tillsynsmyndigheten i någon annan EES-stat 
har beviljats auktorisation som motsvarar det 
verksamhetstillstånd som tillhandahållare av 
investeringstjänster förutsätts ha i Finland. 

Värdepapperscentralen får som kontoför-
valtare godkänna en organisation som hand-
lar för andras räkning, om organisationen 
uppfyller de krav som ställs i 1 mom.  

Värdepapperscentralen får på villkor som 
Finansministeriet bestämmer, som kontoför-
valtare godkänna andra stater, centralbanken 
i andra stater än EES-stater, organisationer 
som avses i 2 kap. 17 § samt sådana andra ut-
ländska organisationer som uppfyller kraven 
enligt 1 mom. 

Värdepapperscentralen får på villkor som 
finansministeriet bestämmer, som kontoför-
valtare godkänna också andra organisationer 
som uppfyller kraven enligt 1 mom. 1, 3 och 
5 punkten, så att dessa får rätt att göra regi-
streringar i värdeandelsregistret endast för 
egen räkning. 

I de villkor som finansministeriets be-
stämmer enligt 4 och 5 mom. ska det förut-
sättas att ägarna till ett företag som ansöker 
om godkännande som kontoförvaltare är till-
förlitliga. På bedömning av tillförlitlighet till-
lämpas 3 kap. 4 § i lagen om investerings-
tjänster. 

 
 

5 § 

Avgörande av ärenden som gäller godkän-
nande av kontoförvaltare 

Värdepapperscentralen ska avgöra ansök-
ningar om rätt att verka som kontoförvaltare 
inom sex månader efter mottagandet av an-
sökan. Om värdepapperscentralen under 
denna tid ber sökanden om tilläggsutredning, 
ska tidsfristen räknas från den dag då värde-
papperscentralen tar emot tilläggsutredning-
en.  

Värdepapperscentralen ska iaktta opartisk-
het när den godkänner kontoförvaltare.  

Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål 
delge Finansinspektionen sina beslut om 
godkännande av kontoförvaltare. En organi-
sation som ansöker om rätt att verka som 
kontoförvaltare har rätt att inom 30 dagar ef-
ter att ha fått del av värdepapperscentralens 
beslut hänskjuta beslutet till Finansinspektio-
nen. Finansinspektionen ska meddela värde-
papperscentralen att ärendet har hänskjutits 
till Finansinspektionen. 

 
6 § 

Återkallelse av rätt att verka som kontoför-
valtare 

Värdepapperscentralen ska återkalla rätten 
att verka som kontoförvaltare, om kontoför-
valtaren inte längre uppfyller någon av de 
förutsättningar för godkännande som anges i 
4 § 1 mom. 1—4 punkten eller om Finansin-
spektionen så beslutar för att stärka förtroen-
det för värdeandelssystemet eller av något 
annat synnerligen vägande skäl.  

Värdepapperscentral kan återkalla rätten att 
verka som kontoförvaltare eller inskränka 
den, om 

1) kontoförvaltaren i sin verksamhet vä-
sentligen har brutit mot lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av lag, mot villkor 
eller begränsningar i godkännandet som kon-
toförvaltare eller mot värdepapperscentralens 
regler, 

2) kontoförvaltaren inte har haft någon 
verksamhet på sex månader, 



 RP 32/2012 rd  
  

 

462 

3) kontoförvaltarens verksamhet eller en 
del av den inte har inletts inom 12 månader 
efter godkännandet, eller 

4) det i ansökningsskedet har lämnats vä-
sentligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter 
om omständigheter som är av avgörande be-
tydelse för kontoförvaltarens verksamhet. 

När godkännandet har återkallats övergår 
skötseln av kontoförvaltarens registrerings-
verksamhet omedelbart på värdepapperscen-
tralen. Värdepapperscentralen ska utan 
dröjsmål se till att kontoförvaltarens registre-
ringsverksamhet avslutas. 

Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål 
delge Finansinspektionen sitt beslut om åter-
kallelse eller inskränkning av rätten att verka 
som kontoförvaltare. En kontoförvaltare vars 
godkännande har återkallats eller rättigheter 
inskränkts har rätt att inom 30 dagar efter att 
ha fått del av värdepapperscentralens beslut 
hänskjuta beslutet till Finansinspektionen. 
Även om värdepapperscentralens beslut har 
hänskjutits till Finansinspektionen är det i 
kraft tills vidare, om inte Finansinspektionen 
beslutar något annat eller om inte annat före-
skrivs om saken någon annanstans. Finansin-
spektionen ska meddela värdepapperscentra-
len att ärendet har hänskjutits till Finansin-
spektionen. 

 
 

7 § 

Begränsning av kontoförvaltares verksamhet 

Värdepapperscentralen kan i stället för att 
återkalla godkännandet av en kontoförvaltare 
begränsa kontoförvaltarens verksamhet, om 
detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.  

Värdepapperscentralen kan för viss tid be-
gränsa en kontoförvaltares verksamhet, om 
oskicklighet eller oaktsamhet har konstaterats 
i verksamheten eller om det är uppenbart att 
kontoförvaltarens verksamhet äventyrar vär-
deandelssystemets eller värdeandelsregistrets 
stabilitet eller investerarnas intressen. 

Vad som i 6 § 4 mom. föreskrivs om beslut 
om återkallelse eller inskränkning av rätten 
att verka som kontoförvaltare tillämpas även 
på beslut om begränsning av en kontoförval-
tares verksamhet. 

 

8 § 

Tjänster som en värdepapperscentral till-
handahåller som kontoförvaltare  

När en värdepapperscentral är kontoförval-
tare svarar värdeandelarnas emittenter för 
kostnader som föranleds av värdeandelskon-
ton som förs i de värdeandelsägares namn 
som avses i 3 § 1 mom. 

Värdepapperscentralen får emellertid ta ut 
ersättning av kontoinnehavaren för registre-
ringar och kontobesked som gäller överfö-
ring av en värdeandel från ett avgiftsfritt vär-
deandelskonto som avses i denna paragraf till 
ett konto som sköts av en annan kontoförval-
tare pantsättning av värdeandelar, överlåtel-
sebegränsningar eller åtgärder som avses i 
5 § i lagen om värdeandelskonton. 

Hos andra kontoinnehavare än fysiska per-
soner får värdepapperscentralen dock ta ut 
kostnader som föranleds av värdeandelskon-
ton, om detta bestäms i värdepapperscentra-
lens regler och kontoavtalet. 

Värdepapperscentralen ska öppna värdean-
delskonto för var och en som förbinder sig att 
iaktta kontoavtalet och som betalar de avgif-
ter och fullgör de övriga skyldigheter som 
hänför sig till värdeandelskontot.  

 
9 § 

Registreringsfond 

För att trygga kontoförvaltares ska-
deståndsansvar enligt lagen om värdeandels-
konton ska värdepapperscentralens styrelse 
grunda en fond (registreringsfonden). 

 
 

10 § 

Sekundärt ansvar för skador som ska ersättas 
av kontoförvaltare 

Om en kontoförvaltare inte kan fullgöra sin 
skadeståndsskyldighet enligt lagen om vär-
deandelskonton, har den skadelidande rätt till 
ersättning ur registreringsfonden. Registre-
ringsfonden har då rätt att kräva att den kon-
toförvaltare som är skadeståndsskyldig ersät-
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ter registreringsfonden för betalningen till 
den skadelidande. 

 
11 § 

Garantiavgifter 

Kontoförvaltarna ska betala in garantiav-
gifter till registreringsfonden. I registrerings-
fondens stadgar kan det föreskrivas att finska 
staten, andra stater, Finlands Bank och ut-
ländska centralbanker inte behöver betala ga-
rantiavgifter. Garantiavgifter ska betalas tills 
registreringsfondens kapital uppgår till minst 
0,0048 procent av den genomsnittliga sum-
man av det verkliga värdet på de värdeande-
lar som under de senaste fem åren har förva-
rats inom värdeandelssystemet, dock till 
minst 20 miljoner euro. 

Kontoförvaltarna ska betala in garantiav-
gifter tills varje kontoförvaltares andel av av-
gifterna, enligt vad som bestäms i registre-
ringsfondens stadgar, motsvarar kontoförval-
tarens andel av de ansvarsförbindelser som 
fonden ska täcka. Garantiavgifterna ska base-
ras på antalet registreringar i värdeandelssy-
stemet, på registreringarnas belopp i euro 
samt på det förvarade värdeandelarnas verk-
liga värde. Samma beräkningsgrund ska till-
lämpas på varje kategori av avgiftsskyldiga 
kontoförvaltare som nämns i registrerings-
fondens stadgar. 

Med avvikelse från 1 mom. ska en konto-
förvaltare som blir medlem i registrerings-
fonden efter att dennas kapital har uppnått 
det minimibelopp som anges i 1 mom., betala 
in tre procent av fondens minimikapital som 
förskott på garantiavgiften när medlemskapet 
börjar. Förskottet på garantiavgiften ska räk-
nas kontoförvaltaren till godo när dennas ga-
rantiavgift bestäms i enlighet med 12 §. 

 
 

12 § 

Garantiavgifterna och registreringsfondens 
medelsförvaltning 

Registreringsfonden bestämmer halvårsvis 
i enlighet med sina stadgar det minsta belopp 
som ska insamlas till registreringsfonden ge-
nom garantiavgifter samt storleken av varje 

betalningsskyldig kontoförvaltares garanti-
avgift. 

Registreringsfondens penningmedel ska 
placeras på ett sätt som är säkert och som 
tryggar fondens likviditet. Avkastningen av 
registreringsfondens penningmedel ska läg-
gas till fondens kapital efter att de nödvändi-
ga kostnaderna för fondens förvaltning har 
dragits av från avkastningen. Registrerings-
fondens penningmedel får inte placeras i fas-
tigheter eller i sådana aktier eller andra vär-
depapper som ensamma eller tillsammans 
med andra värdepapper medför rätt att besitta 
en viss lägenhet eller del av en fastighet. 

En kontoförvaltare som har betalat in ga-
rantiavgift har rätt att byta ut en såsom garan-
tiavgift inbetald tillgångspost mot en annan 
på det sätt som anges i registreringsfondens 
stadgar. I så fall får den fonderingsskyldiges 
andel av avgifterna dock inte minska.  

Om registreringsfondens kapital, efter det 
att ersättning betalts till skadelidande eller ef-
ter det att återbetalning gjorts enligt 19 § 
2 mom., underskrider det minimibelopp som 
anges i 11 § 1 mom., ska kapitalet inom tre 
månader efter ersättningen eller återbetal-
ningen åter ökas till minimibeloppet. 

Registreringsfonden får uppta kredit på det 
sätt som anges i stadgarna, om dess egna 
medel inte räcker för att täcka fondens an-
svarsförbindelser. 

 
 
 

13 § 

Registreringsfondens stadgar och förvaltning 

Registreringsfondens stadgar fastställs av 
finansministeriet på ansökan.  

Av stadgarna ska framgå 
1) fondens namn och hemort, 
2) grunderna för bestämmande av garanti-

avgifterna till fonden, 
3) fonderingsförfarandet och förfarandet 

för bestämmande av de fonderingsskyldiga 
kontoförvaltarnas garantiavgifter, 

4) tillgångsposter som utöver kontanter kan 
godtas som garantiavgifter samt principerna 
för värdering av dessa poster, 

5) förfarandet vid betalning av ersättningar 
ur fonden, 
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6) huvudprinciperna för placering av fon-
dens tillgångar och för fondens upplåning, 

7) grunderna för utbetalning av fondens år-
liga avkastning och för återbetalning av fon-
dens medel till kontoförvaltare som är skyl-
diga att betala in garantiavgifter, 

8) fondens räkenskapsperiod, 
9) antalet godkända revisorer eller revi-

sionssammanslutningar som ska väljas för 
fonden, hur de väljs samt deras mandatperi-
od,  

10) hur stadgarna ändras och hur ändringar 
anmäls. 

Fonden sköts av värdepapperscentralens 
styrelse i enlighet med vad som bestäms om 
förvaltningen i fondens stadgar.  

 
14 § 

Registreringsfondens betalningsskyldighet 

Om en kontoförvaltare inte har betalat en 
skadelidandes klara och ostridiga ersättnings-
fordran i enlighet med lagen om värdean-
delskonton, kan den skadelidande anmäla 
detta till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen ska inom 21 dagar efter 
en anmälan enligt 1 mom. eller efter att på 
något annat sätt ha blivit upplyst om saken, 
besluta om registreringsfonden ska betala 
den skadelidandes fordringar. En förutsätt-
ning för att registreringsfonden ska åläggas 
betalningsskyldighet är att orsaken till den 
uteblivna betalningen av en fordran som av-
ses i 1 mom. är att kontoförvaltaren har blivit 
försatt i konkurs, undergår företagssanering 
eller annars enligt Finansinspektionens be-
dömning inte endast tillfälligt är insolvent 
samt att det finns tillräcklig utredning om sa-
ken. 

Finansinspektionen ska underrätta registre-
ringsfonden, kontoförvaltaren, finansministe-
riet och värdepapperscentralen om sitt beslut 
enligt 2 mom. 

För att Finansinspektionens beslut enligt 
2 mom. ska kunna verkställas och för att be-
slut om ersättningar till enskilda skadelidan-
de ska kunna fattas, ska kontoförvaltaren vid 
behov lämna registreringsfonden och Finans-
inspektionen uppgifter om alla innehavare av 
registrerade rättigheter och deras fordringar 
enligt 1 mom. 

15 § 

Fordringar som ersätts 

Till en och samma skadelidande betalas av 
registreringsfondens medel den skadelidan-
des ersättningsfordran på en och samma kon-
toförvaltare, dock högst 25 000 euro. Regi-
streringsfonden är skyldig att betala högst 
10 miljoner euro i ersättning för skador i 
samband med ett och samma skadefall. 

Till fysiska personer betalas ersättning ur 
registreringsfonden före andra skadelidande. 

Den skadelidandes ersättning ska räknas 
enligt det verkliga värdet den dag då Finans-
inspektionen fattade sitt beslut enligt 14 § 
2 mom. eller den dag då kontoförvaltarens 
insolvens konstaterades, beroende på vilken 
dag som infaller tidigare. Ersättning betalas 
till skadelidande som har full rätt till de ford-
ringar som kontoförvaltaren innehar. Om fle-
ra gemensamt har rätt till ersättningen, ska 
varje samägares andel beaktas när den skade-
lidandes ersättning räknas ut. 

Tillgångar som har förvärvats genom brott 
för vilket den skadelidande eller dennes re-
presentant har dömts till straff enligt 32 kap. 
6—10 § i strafflagen (39/1889) kan inte er-
sättas ur registreringsfonden. 

 
16 § 

Utbetalning av ersättningar  

Registreringsfonden ska betala skadelidan-
des fordringar utan obefogat dröjsmål, dock 
inom tre månader från Finansinspektionens 
beslut enligt 14 § 2 mom. Om kontoförvalta-
ren före ett beslut enligt 14 § 2 mom. har för-
satts i likvidation eller konkurs eller undergår 
företagssanering, ska tidsfristen räknas från 
likvidations-, konkurs- eller saneringsbeslu-
tet. På ersättningsskulden ska det betalas 
dröjsmålsränta enligt 4 § i räntelagen 
(633/1982) räknat från den dag då Finansin-
spektionen fattade sitt beslut enligt 14 § 
2 mom.  

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
med högst tre månader förlänga den tid inom 
vilken registreringsfonden ska betala skade-
lidandes fordringar. Trots en eventuell för-
längning ska registreringsfonden emellertid 
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betala ersättning utan dröjsmål, om en senare 
betalning vore oskälig från ersättningstaga-
rens synpunkt.  

Om registreringsfonden inte ersätter en 
skadelidandes fordran inom den tid som an-
ges i 1 eller 2 mom., får den skadelidande en 
fordran på registreringsfonden. 

Om en skadelidande eller dennes represen-
tant är åtalad för häleribrott enligt 32 kap. 6–
10 § i strafflagen, kan registreringsfonden 
trots 1 och 2 mom. skjuta upp betalningen till 
dess att en domstol har avgjort ärendet. 

 
17 § 

Registreringsfondens informationsskyldighet 

Registreringsfonden ska skriftligen infor-
mera kontoförvaltarens alla kunder om Fi-
nansinspektionens beslut enligt 14 § 2 mom. 
Dessutom ska registreringsfonden genom en 
offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder 
skadelidande ska vidta för att trygga sina 
fordringar. Kungörelsen ska också publiceras 
i de största dagstidningarna på de officiella 
språken inom kontoförvaltarens verksam-
hetsområde. 

Registreringsfonden kan bestämma en tids-
frist på minst sex månader inom vilken ska-
delidande ska vidta åtgärder för att trygga 
sina fordringar. Fonden får emellertid inte 
vägra betala ersättning till en skadelidande 
som av något tvingande skäl inte har kunnat 
bevaka sin fordringsrätt inom utsatt tid. 

 
18 § 

Clearingfond 

Bestämmelser om en värdepapperscentrals 
skyldighet att bilda en clearingfond finns i 
3 kap. 3 § 4 mom. 

Registreringsfonden och clearingfonden 
kan med finansministeriets tillstånd, i syfte 
att främja en rationell och effektiv förvalt-
ning av tillgångarna, sammanslås till en enda 
fond. Sammanslagningen får inte minska 
värdepapperscentralens risktäckningskapaci-
tet och fonderingsskyldigheten för de institut 
som ska betala in garantiavgifter till fonderna 
får inte öka jämfört med läget före samman-
slagningen. 

19 § 

Registreringsfondens avkastning och återbe-
talning av medel 

Den garantiavgiftsandel som en kontoför-
valtare betalat in kan anses höra till konto-
förvaltarens tillgångar. Kontoförvaltaren har 
emellertid inte rätt att kräva avskiljande av 
sin andel av registreringsfonden och inte hel-
ler rätt att överlåta den till någon annan i 
andra fall än sådana som avses i 2 mom. 

Om den verksamhet som ligger till grund 
för fonderingsskyldigheten avslutas, ska re-
gistreringsfonden på kontoförvaltarens begä-
ran i enlighet med stadgarna återbetala den 
relativa andel av fondtillgångarna som konto-
förvaltaren har betalat till fonden. Återbetal-
ningen kan göras tidigast tre år efter avslu-
tandet av den verksamhet som fonderings-
skyldigheten grundat sig på. 

Skadelidande rättsinnehavares ersättnings-
fordringar som har uppkommit på grund av 
en kontoförvaltares verksamhet skyddas av 
registreringsfonden till dess att garantiavgif-
terna har återbetalats. Den andel som ska 
återbetalas räknas inte som fondens kapital 
och kan således inte användas till betalning 
av ersättningsfordringar som uppkommit ef-
ter att kontoförvaltarens verksamhet avslu-
tats.  

 
20 § 

Hänskjutande till Finansinspektionen 

Kontoförvaltare har rätt att hänskjuta beslut 
som registreringsfonden har fattat med stöd 
av denna lag till Finansinspektionen inom 30 
dagar efter att ha fått del av beslutet. 

 
7 kap. 

Överföring av värdepapper och finansiella 
instrument till värdeandelssystemet 

1 § 

Aktier, andelar och placeringsfondandelar 

Ett finländskt aktiebolag vars emitterade 
aktier har tagits upp till handel på en reglerad 
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marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument ska överföra sina akti-
er till värdeandelssystemet. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på andelar i sådana placeringsfonder 
och på andelar, tilläggsandelar och placer-
ingsandelar i sådana andelslag som förvaltas 
av fondbolag och som tagits upp till handel 
på en reglerad marknad som avses i lagen om 
handel med finansiella instrument. På överfö-
ring av placeringsfondandelar till värdean-
delssystemet ska i övrigt tillämpas vad som 
föreskrivs i 10 kap. i lagen om placerings-
fonder. 

I en värdepapperscentrals regler kan det 
bestämmas att också andra finländska aktie-
bolags aktier än sådana som avses i 1 mom. 
kan överföras till värdeandelssystemet. Vid 
överföringen ska bestämmelserna i detta ka-
pitel och 4 kap. i aktiebolagslagen iakttas. 
Värdepapperscentralens regler ska innehålla 
närmare bestämmelser om förfarandet vid 
överföringen. En aktie eller andel som ensam 
eller tillsammans med andra aktier eller an-
delar medför rätt att besitta en viss bostad el-
ler del av en fastighet får dock inte överföras 
till värdeandelssystemet. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
bevilja dispens från vad som i 1 och 2 mom. 
föreskrivs om överföring av finansiella in-
strument till värdeandelssystemet. 

 
2 § 

Vissa värdepapper och finansiella instrument 

Värdepapperscentralen kan på ansökan av 
en emittent godkänna att andra värdepapper 
eller finansiella instrument än aktier, andelar 
eller placeringsfondandelar som avses i 1 § 
överförs till värdeandelssystemet. Värdepap-
perscentralen ska före beslutet underrätta 
Finlands Bank och Finansinspektionen om 
sådana fall där ansökan är av betydelse med 
tanke på Finlands Banks eller Finansinspek-
tionens lagstadgade uppgifter. 

Värdepapperscentralen ska i sitt beslut 
ange den tidpunkt från vilken värdepapper el-
ler finansiella instrument kan överföras till 
värdeandelssystemet. I sitt beslut kan värde-
papperscentralen bestämma närmare om vil-
ka uppgifter som ska registreras i värdean-

delssystemet och om hur registreringen av 
uppgifter ska ske när värdepapperen eller de 
finansiella instrumenten överförs till värde-
andelssystemet. Före beslutet ska värdepap-
perscentralen kontrollera att emittenten, i ett 
avtal som denne har ingått med en eller flera 
kontoförvaltare eller på något annat sätt, har 
säkerställt att alla ägare till värdepapperen el-
ler de finansiella instrumenten har möjlighet 
att få sin rätt registrerad i värdeandelssyste-
met. 

De som äger värdepapperen eller de finan-
siella instrumenten eller deras företrädare 
kan från den tidpunkt som avses i 2 mom. 
hos den kontoförvaltare som emittenten anvi-
sat ansöka om registrering av äganderätten. 
Sökanden ska överlåta värdepapperen eller 
de finansiella instrumenten till kontoförvalta-
ren och visa sin rätt att i enlighet med lagen 
om skuldebrev (622/1947) eller sin därmed 
jämförbara rätt att förfoga över värdepappe-
ren eller de finansiella instrumenten. Konto-
förvaltaren ska med iakttagande av lagen om 
värdeandelskonton registrera värdepapperen 
eller de finansiella instrumenten på det vär-
deandelskonto som sökanden anvisat.  

På värdepapper och finansiella instrument 
som överlåtits till en kontoförvaltare ska an-
tecknas att de har överförts till värdeandels-
systemet.  

Närmare bestämmelser om den tidpunkt ef-
ter vilken värdepapper eller finansiella in-
strument som emitteras och tas upp till han-
del på en reglerad marknad som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument ska 
överföras till värdeandelssystemet får utfär-
das genom förordning av finansministeriet. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om finansiella instrument gäller på motsva-
rande sätt i 1 kap. 3 § 1 punkten avsedda rät-
tigheter som kan jämställas med finansiella 
instrument. 

 
3 § 

Utländska värdepapper 

Värdepapperscentralen kan till värdean-
delssystemet överföra utländska värdepapper 
som förvaras hos ett utländskt institut som 
avses i 2 kap. 17 § eller till sådana värdepap-
per hänförliga eller på dem baserade rättighe-



 RP 32/2012 rd  
  

 

467

ter som hanteras i ett utländskt system. Vär-
depapper eller rättigheter som hänför sig till 
de värdeandelar som överförs ska inom det 
utländska systemet registreras på värdepap-
perscentralens konto enligt avtal mellan vär-
depapperscentralen och det utländska institu-
tet eller hållas åtskilda för värdeandelsägarna 
på något annat sätt. De överförda värdeande-
larna ska sammanlagt motsvara de värdepap-
per eller rättigheter som det utländska institu-
tet håller åtskilda. Värdeandelarna kan över-
föras till värdeandelssystemet trots vad som i 
denna lag och i lagen om värdeandelskonton 
föreskrivs om emittenter. Värdepapperscen-
tralens regler ska innehålla bestämmelser om 
överföringsförfarandet. 

Värdepapperscentralen kan på ansökan av 
emittenten godkänna att utländska värdepap-
per eller till dem hänförliga eller på dem ba-
serade rättigheter överförs till värdeandelssy-
stemet. Om det för värdeandelar som ska 
överföras har utfärdats bevis som inte maku-
leras i samband med överföringen, ska vär-
depapperscentralen förvissa sig om att bevi-
sen inte sätts i omlopp samtidigt som värde-
andelarna. Detsamma gäller rättigheter som 
hänför sig till eller baserar sig på utländska 
värdepapper och som överförs till värdean-
delssystemet. Innan utländska värdepapper 
överförs till värdeandelssystemet måste vär-
depapperscentralen kunna förvissa sig om att 
överföringen och hanteringen av värdeande-
larna kan ske utan att det äventyrar tillförlit-
ligheten och ändamålsenligheten i värdean-
delssystemets funktion eller investerarskyd-
det. Värdepapperscentralens regler ska inne-
hålla bestämmelser om överföringsförfaran-
det.  

 
 

4 § 

Emissionskonto 

För överföring av värdeandelar i värdean-
delsregistret ska det öppnas ett emissions-
konto. 

På emissionskontot ska de uppgifter an-
tecknas som enligt lag ska anges på värde-
papper som utfärdas för värdeandelar samt 
det antal värdeandelar som emitterats. För 
värdeandelar som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. 

1 punkten ska på emissionskontot dessutom 
antecknas förfallodagar, eventuell lånesäker-
het, låneränta och eventuell annan kompensa-
tion som ska betalas för lånet, återbetal-
ningsvillkor och andra väsentliga lånevillkor 
samt på vilket sätt lånevillkoren ska hållas 
allmänt tillgängliga. 

För värdeandelar som avses i 3 § 1 mom. 
ska på emissionskontot antecknas det antal 
som överförs till värdeandelssystemet, vär-
deandelarnas utländska identifikationssignum 
samt vilka typer av rättigheter värdeandelar-
na avser, uppgifter om det i 2 kap. 17 § av-
sedda utländska institut där värdeandelens 
underliggande värdepapper eller till dem 
hänförliga eller på dem baserade rättigheter 
förvaras, uppgift om var basfakta om värde-
papperen kan fås samt uppgift om emitten-
ten. 

 
 

5 § 

Avförande av värdepapper och finansiella 
instrument från värdeandelssystemet 

En värdepapperscentral kan på ansökan av 
emittenten avföra värdepapper och finansiel-
la instrument från värdeandelssystemet, un-
der förutsättning att värdepapperens och de 
finansiella instrumentens rättsinnehavares 
rättigheter inte äventyras. 

En värdepapperscentral kan på eget initia-
tiv avföra värdepapper och finansiella in-
strument från värdeandelssystemet, om emit-
tenten är insolvent eller väsentligen har åsi-
dosatt sina åtaganden i anslutning till värde-
andelssystemet eller av något annat jämför-
bart och synnerligen vägande skäl och under 
förutsättning att värdepapperens och de fi-
nansiella instrumentens rättsinnehavares rät-
tigheter inte äventyras. 

Värdepapperscentralen ska innan värde-
papperen eller de finansiella instrumenten 
avförs från värdeandelssystemet för Finans-
inspektionen lägga fram en utredning om att 
de förutsättningar som avses ovan i denna 
paragraf är uppfyllda. Värdepapper och fi-
nansiella instrument får inte avföras från vär-
deandelssystemet förrän Finansinspektionen 
har meddelat att den inte motsätter sig att de 
avförs. Finansinspektionen ska behandla vär-
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depapperscentralens utredning inom tre må-
nader efter det att den kommit in. 

Värdepapperscentralens regler ska innehål-
la närmare bestämmelser om hur värdepap-
per och finansiella instrument avförs från 
värdeandelssystemet.  

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om finansiella instrument gäller på motsva-
rande sätt rättigheter som enligt 1 kap. 3 § 
1 punkten kan jämställas med finansiella in-
strument. 
 
 

DEL IV 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

1 § 

Förvaltarregistrering 

Om en värdeandel har registrerats på ett 
förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om 
värdeandelskonton eller på ett kommissions-
konto enligt 16 § i den lagen, ska i den för-
teckning som avses i 6 kap. 3 § i denna lag i 
stället för ägaren antecknas den som sköter 
förvaltarregistreringen. Den som sköter för-
valtarregistreringen kan också antecknas i 
förteckningen i stället för ägaren i de fall där 
värdeandelen ägs av en utlänning eller av en 
utländsk organisation eller stiftelse. Förval-
tarregistreringen kan skötas av kommissions-
kontots innehavare eller av värdepapperscen-
tralen, en kontoförvaltare eller av någon an-
nan i 5 a § 3 mom. i lagen om värdeandels-
konton avsedd organisation som kan få rätt 
att inneha ett förvaltningskonto. 

Med stöd av förvaltarregistrerade aktier el-
ler andra värdeandelar som avses i 6 kap. 3 § 
1 mom. kan inga andra rättigheter som vär-
deandelsägare göras gällande mot emittenten 
än rätten att lyfta medel, omvandla eller byta 
ut värdeandelar och delta i emissioner av ak-
tier och andra värdeandelar. 

Den som sköter förvaltarregistreringen ska 
på begäran meddela Finansinspektionen vär-
deandelarnas verkliga ägares namn, om detta 

är känt, och hur många värdeandelar ägaren 
innehar. Om den verklige ägarens namn inte 
är känt ska den som sköter förvaltarregistre-
ringen meddela motsvarande uppgifter om ett 
ombud som handlar på ägarens vägnar samt 
att överlämna ombudets skriftliga försäkran 
om att värdeandelarnas verkliga ägare inte är 
finländare eller en finländsk organisation el-
ler stiftelse. Uppgifter om värdeandelar som 
avses i 6 kap. 3 § 1 mom. ska på begäran 
lämnas också till emittenten. Ett institut som 
avses i 2 kap. 17 § och som handlar på äga-
rens vägnar är emellertid inte skyldigt att ge 
en skriftlig försäkran när det är fråga om vär-
deandelar som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. 

 
 

2 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller ersät-
tare i ett organ eller som anställd hos eller 
som vid utförandet av ett uppdrag för en kon-
toförvaltare eller värdepapperscentral, en 
kontoförvaltares eller värdepapperscentrals 
holdingföretag, ett finansiellt institut som hör 
till en kontoförvaltares eller värdepappers-
centrals finansiella företagsgrupp eller en 
sammanslutning av kontoförvaltare eller vär-
depapperscentraler har fått kännedom om en 
värdeandelsägares, en emittents eller någon 
annans ekonomiska ställning eller personliga 
omständigheter eller om en affärs- eller yr-
keshemlighet, är skyldig att hemlighålla sa-
ken, om inte den till vars förmån tystnads-
plikten har föreskrivits ger sitt samtycke till 
att informationen röjs. Sekretessbelagd in-
formation får inte heller lämnas till kontoför-
valtarens eller värdepapperscentralens bo-
lagsstämma eller andelsstämma eller till ak-
tie- eller andelsägare som deltar i stämman. I 
fråga om information som avses i 1 § 3 mom. 
och annan information som en värdeandel-
semittent har fått i denna egenskap gäller 
tystnadsplikten även den som är medlem el-
ler ersättare i ett organ eller anställd hos 
emittenten eller utför uppdrag för denna.  

Den som i egenskap av medlem eller ersät-
tare i ett organ eller som anställd hos en 
clearingorganisation, en clearingmedlem el-
ler en organisation som avses i 2 kap. 21 § 
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har fått kännedom om en emittents eller nå-
gon annans ekonomiska ställning eller icke-
offentliggjorda personliga omständigheter el-
ler om en affärs- eller yrkeshemlighet, får 
inte röja eller annars avslöja eller utnyttja in-
formationen, om det inte har föreskrivits eller 
i behörig ordning beslutats att informationen 
ska röjas eller om inte den till vars förmån 
tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt sam-
tycke till att informationen röjs. 
 
 

3 § 

Informationsskyldighet 

Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, 
clearingorganisationer, de som sköter förval-
tarregistrering och värdepapperscentraler 
samt dessa aktörers holdingföretag, finansiel-
la institut som hör till dessa aktörers finansi-
ella företagsgrupp och sammanslutningar av 
dessa aktörer är trots bestämmelserna om 
tystnadsplikt skyldiga att lämna ut uppgifter 
som avses i 2 § samt annan information om 
värdeandelskonton och värdeandelars ägare 
till de myndigheter som enligt lag har rätt att 
få sådan information. Bestämmelser om 
skyldigheten att lämna ut uppgifter till dom-
stolar finns i 17 kap. i rättegångsbalken. Se-
parata bestämmelser gäller för skyldigheten 
att lämna ut uppgifter om värdeandelskonton 
och värdeandelars ägare för beskattningen. 

Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, 
clearingorganisationer, de som sköter förval-
tarregistrering och värdepapperscentraler 
samt dessa aktörers holdingföretag och fi-
nansiella institut som hör till deras finansiella 
företagsgrupp har trots bestämmelserna om 
tystnadsplikt rätt att lämna ut uppgifter som 
avses i 1 mom. till företag som hör till sam-
ma koncern för kundbetjäning och annan 
skötsel av kundrelationer, för marknadsfö-
ring och för den finansiella företagsgruppens 
riskhantering, om för dess förvaltningsorgans 
medlemmar och för dess anställda gäller i 2 § 
avsedd eller motsvarande tystnadsplikt. Vad 
som i detta moment föreskrivs om utlämnan-
de av information gäller inte utlämnande av 
känsliga uppgifter som avses i 11 § i person-
uppgiftslagen (523/1999). 

 

4 § 

Kundkontroll 

Värdepapperscentraler och kontoförvaltare 
samt finansiella institut som hör till dessa ak-
törers finansiella företagsgrupp ska ha kän-
nedom om sina kunder och dessutom vid be-
hov känna till kundernas verkliga förmånsta-
gare och de personer som handlar för kun-
dernas räkning. De system som avses i 
2 mom. kan användas för att fullgöra skyl-
digheterna enligt detta moment.  

Kontoförvaltare och finansiella institut som 
hör till dess finansiella företagsgrupp samt 
värdepapperscentraler ska ha tillräckliga 
riskhanteringssystem för bedömning av de 
risker som kunderna medför för verksamhe-
ten. 

Bestämmelse om kundkontroll finns dess-
utom i lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och av finansiering av terro-
rism (503/2008). 

 
 

5 § 

Överklagande av finansministeriets beslut 

Bestämmelser om överklagande av beslut 
som finansministeriet meddelat med stöd av 
denna lag finns i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om bevil-
jande av verksamhetstillstånd för en värde-
papperscentral, ett i 2 kap. 23 § avsett beslut 
om fastställelse av värdepapperscentralens 
regler, ett i 3 kap. 1 § avsett beslut om bevil-
jande av verksamhetstillstånd för en clear-
ingorganisation, ett i 3 kap. 5 § avsett beslut 
om fastställelse av clearingorganisationens 
regler eller ett i 4 kap. 1 eller 4 § avsett be-
slut om beviljande av tillstånd för en ut-
ländsk clearingorganisation inte har medde-
lats inom den föreskrivna tidsfristen, får sö-
kanden anföra besvär. Besvären anses i så 
fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär 
får anföras till dess att beslut har meddelats. 
Finansministeriet ska underrätta besvärs-
myndigheten om beslutet, om detta har med-
delats efter att besvär anförts.   
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6 § 

Överklagande av Finansinspektionens beslut 

Bestämmelser om överklagande av beslut 
som Finansinspektionen har meddelat med 
stöd av denna lag finns i förvaltningspro-
cesslagen och 73 § i lagen om Finansinspek-
tionen.  

 
 
 

7 § 

Skadestånd 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
vållar en annan person skada genom ett för-
farande som strider mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, är skyldig 
att ersätta skadan. 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd 
och fördelning av skadeståndsansvaret mel-
lan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 
2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).  

 
 

8 § 

Ordningsavgift 

Sådana bestämmelser som avses i 38 § 
1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspek-
tionen och för vilka vid försummelse eller 
överträdelse påförs ordningsavgift, är 2 kap. 
26—28 § om insideranmälan och insiderre-
gister. 

 
 
 

9 § 

Påföljdsavgift 

För försummelse att iaktta eller för över-
trädelse av följande i 40 § 1 mom. i lagen om 
Finansinspektionen avsedda bestämmelser 
påförs det påföljdsavgift:  

1) bestämmelserna om organisering av vär-
depapperscentralers och clearingorganisatio-
ners verksamhet i 2 kap. 15 § och 3 kap. 1 §, 

2) bestämmelserna om värdepapperscentra-
lers tillsynsuppgift i 2 kap. 20 §, 

3) bestämmelserna om privata transaktio-
ner hos värdepapperscentraler och clearing-
organisationer i 2 kap. 25 § och 3 kap. 1 §, 

4) bestämmelserna om tryggande av clear-
ingorganisationers verksamhet i 3 kap. 3 § 
3—5 mom., 

5) bestämmelserna om kundkontroll i 4 § i 
detta kapitel. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är 
också närmare bestämmelser och föreskrifter 
som gäller de bestämmelser som avses i 1—
5 punkten i nämnda moment, sådana be-
stämmelser som avses i 40 § i lagen om Fi-
nansinspektionen. 

 
 

10 § 

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder 

Bestämmelser om påförande, offentliggö-
rande och verkställighet av administrativa 
påföljder och om behandlingen i marknads-
domstolen av ärenden som gäller administra-
tiva påföljder finns i 4 kap. i lagen om Fi-
nansinspektionen. 

 
 
 

11 § 

Brott mot tystnadsplikten 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 2 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i 
strafflagen, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag.  

 
 

12 § 

Olovligt bedrivande av verksamhet som 
clearingorganisation 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bedriver verksamhet som clearingor-
ganisation i strid med 3 kap. 1 § 1 mom. eller 
verksamhet som utländsk clearingorganisa-
tion i strid med 4 kap. 1 eller 4 § ska, om inte 
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gärningen är ringa eller strängare straff för 
den föreskrivs någon annanstans i lag, för 
olovligt bedrivande av verksamhet som 
clearingorganisation dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

 
 
 
 

13 § 

Olovligt bedrivande av verksamhet som vär-
depapperscentral 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bedriver verksamhet som värdepap-
perscentral i strid med 2 kap. 1 § ska, om inte 
gärningen ringa eller strängare straff för den 
föreskrivs någon annanstans i lag, för olov-
ligt bedrivande av verksamhet som värde-
papperscentral dömas till böter eller fängelse 
i högst ett år.  

 
 
 
 

14 § 

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om  

1) det i 1 § 3 mom. avsedda sätt på vilket 
uppgifter om värdeandelars ägare och kon-
taktuppgifter som behövs för identifiering av 
ägarna ska meddelas, 

2) om intern bokföring hos förmögenhets-
förvaltaren av förvaltarregistrerade värdean-
delar som registrerats på förvaltningskonton 
som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskon-
ton, 

3) om förfaranden vid kundkontroll enligt 
4 § 1 mom. och om riskhantering enligt 
2 mom. 

15 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 17 

maj 1991 om värdeandelssystemet 
(826/1991), nedan den lag som upphävs. 

Om det någon annanstans i lagstiftningen 
hänvisas till den lag som upphävs eller an-
nars avses en bestämmelse i den lag som 
upphävs, ska i stället för den tillämpas mot-
svarande bestämmelse i denna lag. 

Föreskrifter som Finansinspektionen med-
delat med stöd av den lag som upphävs kan 
tillämpas i sex månader efter att denna lag 
trätt i kraft, om de inte står i strid med denna 
lag. 

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

 
16 § 

Övergångsbestämmelser 

Värdepapperscentraler och clearingorgani-
sationer som beviljats verksamhetstillstånd 
före ikraftträdandet av denna lag och ut-
ländska clearingorganisationer som före 
ikraftträdandet av denna lag har beviljats till-
stånd att bedriva verksamhet som clearingor-
ganisation i Finland behöver inte ansöka om 
nytt verksamhetstillstånd. 

Värdepapperscentralen ska ändra sina reg-
ler i överensstämmelse med denna lag och 
inom sex månader efter att denna lag trätt i 
kraft ansöka om finansministeriets fastställel-
se av ändringar i reglerna. 

Värdepapperscentralen ska till dess att den 
förordning som avses i 19 kap. 7 § 1 mom. i 
värdepappersmarknadslagen har trätt i kraft 
upprätthålla datasystem som avses i 13 § 
1 mom. 4 punkten i den lag som upphävs. 

————— 
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5. 

Lag 

om värdepapperskonton 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om värdepappers-
konton som förs då värdepapper förvaras i 
Finland och om rättsverkningarna av de an-
teckningar som görs på dessa konton, om 
förvararens förpliktelser och om kontoinne-
havarnas skydd vid insolvensförfaranden 
som avser förvararen. 

Vad som i denna lag föreskrivs om värde-
papper tillämpas på värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen (   /   ) och i till-
lämpliga delar på sådana andra finansiella in-
strument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om 
investeringstjänster (   /   ). 

Separata bestämmelser gäller för värdean-
delskonton som förs inom värdeandelssyste-
met. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) förvaring avtalsbaserad förvaltning av 

värdepapper för kunders räkning, då värde-
papperen specificeras i avtalet enligt slag och 
antal,  

2) förvarare den som bedriver förvaring 
enligt 2 kap. 1 eller 2 § i lagen om invester-
ingstjänster eller enligt 2 kap. 16 § 2 mom. i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet (   /   ) eller i egenskap av in-

nehavare av förvaltningskonto enligt 5 a § i 
lagen om värdeandelskonton (827/1991), 

3) värdepapperskonto ett konto som förs av 
en förvarare och av vilket det framgår vem 
som är kontoinnehavare, vilka värdepapper 
som förvaras för kontoinnehavarens räkning 
samt vilka rättigheter och begränsningar som 
avser kontoinnehavarens rätt, 

4) kontorätt kontoinnehavarens rätt med 
avseende på ett värdepapper. 
Vid tillämpningen av denna lag ska med vär-
depapper som förvaltas av en förvarare jäm-
ställas förvararens kontorätt med avseende på 
värdepapper gentemot en annan förvarare el-
ler motsvarande rätt enligt ett tredjelands lag-
stiftning. 
 
 

2 kap. 

Värdepapperskonton och anteckingar som 
ska göras på dem 

3 § 

Värdepapperskonto 

En förvarare ska föra kundspecifika värde-
papperskonton över värdepapper som den 
förvarar. Kontona ska föras på ett tillförlitligt 
sätt och så att den exakta tidpunkten för varje 
anteckning av rättigheter på dem kan faststäl-
las med tillförlitlighet. 

På ett värdepapperskonto antecknas 
1) identifieringsuppgifter om kontoinneha-

varen och om andra rättsinnehavare som an-
tecknats på kontot, 

2) vilket slag av värdepapper som förvaras 
för kontoinnehavarens räkning och deras an-
tal, 
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3) rättigheter och begränsningar som enligt 
6 § avser kontoinnehavarens rätt. 

Om inte något annat föreskrivs nedan i det-
ta kapitel, ska kontoanteckningar och änd-
ringar i dem göras på uppdrag av kontoinne-
havaren eller den som med stöd av någon an-
nan lag har rätt att förfoga över egendomen i 
fråga. Anteckningarna ska göras utan obefo-
gat dröjsmål. 
 
 

4 § 

Kontorätt 

En kontoinnehavare har rätt att 
1) få prestationer som grundar sig på de 

värdepapper som är antecknade på kontot 
och att utöva andra värdepappersbaserade 
rättigheter, 

2) förfoga över sin rätt genom transaktioner 
samt genom att upplåta panträtt och andra 
rättigheter, 

3) byta förvarare eller få värdepapper som 
är antecknade på kontot i sin besittning. 

Förvararen ska se till att kontoinnehavarens 
rättigheter enligt 1 mom. tillgodoses genom 
att inom ramen för rimliga påverkningsmöj-
ligheter och på det sätt som förvararen och 
kontoinnehavaren sinsemellan kommit över-
ens om vidta alla åtgärder som är nödvändiga 
för att kontoinnehavaren ska kunna utöva 
sina rättigheter. Penningprestationer måste 
betalas och övriga åtgärder för att rättigheter 
ska kunna utövas måste vidtas utan obefogat 
dröjsmål. 

Bestämmelser om kontoinnehavares rättig-
heter vid förvararens konkurs och i samband 
med annat insolvensförfarande finns i 11 §. 
 
 

5 § 

Utövande av rättigheter 

De rättigheter som kontoinnehavaren har 
enligt 4 § 1 mom. kan utövas endast gent-
emot förvararen. Vid indirekt förvaring av 
värdepapper så att förvararen har kontorätt 
eller motsvarande rätt enligt 2 § 2 mom. får 
kontoinnehavaren inte rättigheter gentemot 
någon annan än sin egen förvarare. 

Separata bestämmelser gäller för kontoin-
nehavares rättigheter gentemot värdepapper-
semittenter. 
 

6 § 

Rättigheter och begränsningar i kontorätten 

På ett värdepapperskonto antecknas 
panträtt som avser kontorätten, dock inte fö-
retagsinteckning, samt andra rättigheter eller 
begränsningar i kontorätten. Utmätning och 
säkringsåtgärder som avser kontorätten an-
tecknas på anmälan av en behörig myndig-
het, medan konkurs antecknas på anmälan av 
konkursboet. Inledande och upphörande av 
saneringsförfarande enligt lagen om företags-
sanering (47/1993) antecknas på anmälan av 
utredaren. Panträtt och utmätning samt andra 
med dem jämförbara rättigheter och begräns-
ningar ska specificeras med tillräcklig nog-
grannhet när de antecknas på kontot. 

Om det på ett värdepapperskonto har gjorts 
anteckningar om rättigheter eller begräns-
ningar i kontorätten, ska prestationer som 
grundar sig på värdepapperen i fråga riktas 
till den som enligt uppgifterna på kontot har 
rätt till prestationen. Motsvarande gäller i 
tillämpliga delar utövande av andra värde-
pappersbaserade rättigheter. 

Anteckningar om rättigheter eller begräns-
ningar får strykas, om den behöriga rättsin-
nehavaren ger sitt samtycke. Utan samtycke 
av den behöriga rättsinnehavaren får värde-
papper inte avföras från kontot på ett sådant 
sätt att det sker ett intrång i de rättigheter och 
begränsningar som antecknats på kontot. 
 

7 § 

Företrädesrätt för rättigheter som avser kon-
torätten 

I 6 § avsedda rättigheter som antecknats på 
ett värdepapperskonto har företrädesrätt 
framför rättigheter som inte antecknats. En 
tidigare antecknad rättighet har företrädesrätt 
framför en senare antecknad rättighet. 

Trots 1 mom. har en rättighet som upp-
kommit tidigare emellertid företrädesrätt 
framför en rättighet som uppkommit senare, 
om den som åberopar den senare rättigheten 
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kände eller borde ha känt till den tidigare rät-
tigheten då den senare rättigheten anteckna-
des på kontot. 
 

8 § 

Korrigering av anteckningar samt skydd för 
rättigheter som framgår av konton 

Förvarare ska korrigera felaktiga anteck-
ningar på värdepapperskonton utan obefogat 
dröjsmål. Om korrigering av ett fel leder till 
att en kontoinnehavares eller en annan rätts-
innehavares av kontot framgående ställning 
försvagas, kan felet dock åberopas gentemot 
denne och anteckningen korrigeras bara om 
denne kände eller borde ha känt till felet då 
den felaktiga anteckningen gjordes. 
 

9 § 

Behörighet att meddela föreskrifter 

Finansinspektionen får meddela närmare 
föreskrifter om tekniska förfaranden som ska 
iakttas när värdepapperskonton förs och om 
vilka uppgifter de anteckningar som görs på 
värdepapperskonton ska innehålla. 
 
 

3 kap. 

Förvaring av värdepapper samt kontoin-
nehavarnas skydd vid insolvensförfaran-

den som avser förvararen  

10 § 

Förvaring av värdepapper 

En förvarare ska se till att den ständigt in-
nehar värdepapper som motsvarar anteck-
ningarna på kundernas värdepapperskonton i 
enlighet med vad som närmare avtalats med 
kontoinnehavarna. Förvararen ska ha värde-
papperen i sin besittning innan det görs en 
anteckning enligt 3 § 2 mom. 2 punkten på 
värdepapperskontot. 

På värdepapper som förvararen innehar för 
sina kontoinnehavares räkning tillämpas be-
stämmelserna om förvaring och annan han-
tering av dess kundmedel. Detsamma gäller 

andra medel som förvararen innehar för kon-
toinnehavarnas räkning. 
 

11 § 

Förvarares konkurs och annan insolvens 

Värdepapper som en förvarare innehar för 
sina kontoinnehavares räkning hör inte till 
förvararens konkursbo och kan inte utmätas 
för förvararens skuld. Värdepapper som in-
nehas av förvararen och som motsvarar de 
värdepapper som antecknats på kundernas 
värdepapperskonton anses befinna sig i för-
vararens besittning för kontoinnehavarnas 
räkning, om inte något annat visas. 

Kontoinnehavarna har vid förvararens kon-
kurs rätt till de värdepapper som förvararen 
innehar för deras räkning, enligt vad som fö-
reskrivs i 5 kap. 6 § i konkurslagen 
(120/2004). Om värdepapper som förvararen 
innehaft gemensamt för flere kontoinnehava-
re inte räcker för att tillgodose alla dessa 
kontoinnehavares rättigheter, ska varje slag 
av värdepapper delas upp mellan kontoinne-
havarna i samma förhållande som kontoinne-
havarna har rätt till värdepapper av det sla-
get. Till den del som det är nödvändigt för att 
genomföra delningen ska värdepapperen om-
vandlas till pengar som i stället för värde-
papperen ska delas upp mellan kontoinneha-
varna. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
förvararens konkurs ska i tillämpliga delar 
tillämpas vid sådant saneringsförfarande för 
förvararen som avses i lagen om företagssa-
nering och vid sådant avbrytande av en inlå-
ningsbanks verksamhet som avses i lagen om 
temporärt avbrytande av en depositionsbanks 
verksamhet (1509/2001). 
 

12 § 

Procedurbestämmelser om kontoinnehavares 
rättigheter 

Om en förvarare har försatts i likvidation 
eller konkurs eller om något annat i 11 § 
3 mom. avsett insolvensförfarande har in-
letts, ska Finansinspektionen utan dröjsmål 
tillsätta ett ombud för att övervaka att konto-
innehavarnas rättigheter tillgodoses snarast 
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möjligt. Inget ombud behöver emellertid till-
sättas, om det är uppenbart onödigt med be-
aktande av arten och omfattningen av förva-
rarens verksamhet. På ombud tillämpas i öv-
rigt 29 § i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008). 

Om förvararen har försatts i likvidation har 
utredningsmannen och om förvararen har 
försatts i konkurs har konkursförvaltaren rätt 
att på yrkande av ombudet eller med ombu-
dets samtycke ingå och säga upp avtal samt 
ta upp kredit för att främja ett snabbt tillgo-
doseende av kontoinnehavarnas rättigheter. 
 

4 kap 

Särskilda bestämmelser 

13 § 

Kontobesked 

Minst en gång per år ska förvararen lämna 
kontoinnehavaren ett kontoutdrag där det 
framgår vilka värdepapper som är anteckna-
de på kontot, vilka rättigheter och begräns-
ningar som avser kontoinnehavarens rätt 
samt vilka ändringar som gjorts i anteckning-
arna efter det föregående kontoutdraget. In-
nehavarna av andra på kontot antecknade rät-
tigheter ska omedelbart informeras om an-
teckningar som berör deras rättigheter. 
 

14 § 

Skadestånd 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
vållar skada genom ett förfarande som strider 
mot denna lag eller mot föreskrifter som 

meddelats med stöd av den är skyldig att er-
sätta skadan. 

På jämkning av skadestånd och på fördel-
ning av skadeståndsansvaret mellan två eller 
flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 
kap. i skadeståndslagen (412/1974).  
 

15 § 

Tillsyn och administrativa påföljder 

Finansinspektionen övervakar efterlevna-
den av denna lag och av föreskrifter som 
meddelats med stöd av den. 

För försummelse att iaktta och för överträ-
delse av 10 § 1 mom. om förvaring av värde-
papper påförs påföljdsavgift. Bestämmelsen i 
10 § 1 mom. hör till de bestämmelser som 
avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansin-
spektionen. 

Bestämmelser om påförande, offentliggö-
rande och verkställighet av administrativa 
påföljder samt om behandling av ärenden om 
administrativa påföljder i marknadsdomsto-
len finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektio-
nen. 
 

16 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den                20  . 
Denna lag tillämpas på förvararens skyl-

digheter och kontoinnehavarens rättigheter 
också om avtalet om förvaring eller en an-
teckning som visar kontoinnehavarens rätt 
har gjorts på ett konto som motsvarar ett i 
denna lag avsett värdepapperskonto före la-
gens ikraftträdande. 
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6. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelskonton 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 1 § 2 mom. och 16 a § 2 mom., av dem 

16 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 796/2000, samt 
ändras 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 a §, 6 § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 

mellanrubriken före 11 §, 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 17 § 2 mom., 19 och 20 §, den 
svenska språkdräkten i mellanrubriken före 21 §, 22 och 24 §, 26 § och den svenska språk-
dräkten i mellanrubriken före 26 §, 27, 29, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 3 mom. samt 34 och 
35 a §, av dem 2 § 2 mom., 17 § 2 mom. och 35 a § sådana de lyder i lagarna 1074/1996, 2 § 
3 mom., 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 19, 20, 22, 24, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 
3 mom. samt 34 § sådana de lyder i lag 796/2000, 5 a § sådan den lyder i lagarna 1387/1995, 
1085/1999 och 1520/2001, 6 § 3 mom. sådan den lyder i lag 919/1993, 26 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 153/1997 och 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 796/2000 och 
633/2006, som följer: 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om de rättigheter och begränsningar som 

avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del 
av de registrerade värdeandelarna, ska de 
värdeandelar som är föremål för rättigheterna 
eller begränsningarna individualiseras så som 
värdepapperscentralen bestämmer.  

Av ett värdeandelskonto ska framgå vilken 
kontoförvaltare som för det. Ett värdeandels-
konto ska individualiseras på det sätt som 
värdepapperscentralen bestämmer.  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I förteckningen över värdeandelar ska infö-
ras de uppgifter om värdeandelarna som en-
ligt 7 kap. 4 § i lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet (   /   ) ska 
registreras på emissionskontot, med undantag 
av värdeandelarnas antal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 
Värdeandelar får registreras på ett särskilt 

värdeandelskonto (förvaltningskonto) som 

kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltar 
för någon annans räkning, om det är fråga 
om värdeandelar som förvaltas för en utlän-
nings eller ett utländskt företags eller en ut-
ländsk stiftelses räkning. Av kontot ska det 
då framgå uppgifter om kontoinnehavaren 
samt att det är fråga om ett förvaltningskon-
to. 

På ett förvaltningskonto får registreras vär-
deandelar som förvaltas för en eller flera 
kunders räkning. Vad som på något annat 
ställe i denna lag föreskrivs om kontoinneha-
vares behörighet att förfoga över värdeande-
lar som har registrerats på ett konto gäller 
också innehavare av ett förvaltningskonto.  

Ett förvaltningskonto kan innehas av en 
värdepapperscentral, en centralbank eller en 
kontoförvaltare. Som kontoinnehavare kan 
värdepapperscentralen godkänna också ett 
kreditinstitut eller värdepappersföretag som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument såsom investeringstjänster, 
ett utländskt samarbetsorgan som avses i 
2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet eller någon an-
nan sådan utländsk organisation som står un-
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der tillräcklig offentlig tillsyn och vars finan-
siella verksamhetsbetingelser och förvaltning 
uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av 
uppgifterna. 

På ett förvaltningskonto som förvaltas av 
ett utländskt samarbetsorgan som avses i 
2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet får trots 1 mom. 
registreras också sådana värdeandelar som 
avses i 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingsverksamhet 
som förvaltas för en finsk medborgare eller 
ett finländskt företag eller en finländsk stif-
telse. 

På värdepapperskonton som innehavaren 
av ett förvaltningskonto i Finland för över 
sina kunders värdeandelar ska tillämpas la-
gen om värdepapperskonton (   /   ). Om in-
nehavaren av ett förvaltningskonto eller kon-
toinnehavarens uppdragsgivare upprätthåller 
ett register eller ett konto i någon annan stat 
över rättigheter som gäller värdeandelar ska 
den statens lag tillämpas på rättsinnehavarens 
rättigheter, om inte något annat följer av re-
gistreringarna gällande värdeandelskontot el-
ler av lagen. 

 
6 § 

På ett värdeandelskonto kan registreras 
pantsättning av värdeandelar, dock inte före-
tagsinteckning, samt utmätning och säker-
hetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar.  
— — — — — — — — — — — — — —  

I en panträtt som har registrerats på ett vär-
deandelskonto kan en pantsättning inte regi-
streras. I en värdeandel som redan är föremål 
för en pantsättning som registrerats på ett 
värdeandelskonto får inte heller registreras 
panträtt på grund av en annan förbindelse.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Behörighet att ansöka om registrering 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 §  
En värdepapperscentrals, en centralbanks, 

en kontoförvaltares, en clearingorganisations 
och en clearingmedlems eller dessas kunders 
värdeandelar kan så som närmare anges i 
värdepapperscentralens regler registreras på 
ett särskilt värdeandelskonto (kommissions-

konto) i syfte att organisera i 3 kap. i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet avsedd verksamhet som clear-
ingorganisation. Som innehavare av ett 
kommissionskonto kan värdepapperscentra-
len godkänna också ett utländskt samarbets-
organ som avses i 2 kap. 17 § i den lagen el-
ler någon annan utländsk organisation som 
står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars 
finansiella verksamhetsbetingelser och för-
valtning uppfyller kraven på en tillförlitlig 
skötsel av uppgifterna. 

En kontoinnehavares och dess kunders vär-
deandelar får inte registreras på samma 
kommissionskonto. 

På skyldigheten för innehavaren av ett 
kommissionskonto att föra register över sina 
kunders värdeandelar och på kundernas rät-
tigheter ska på motsvarande sätt tillämpas 
vad som i lagen om värdepapperskonton fö-
reskrivs om att föra värdepapperskonton och 
om kontoinnehavares rättigheter. Finansin-
spektionen kan meddela närmare föreskrifter 
om vilka tekniska förfaranden som ska till-
lämpas vid registerföringen och om vilka 
uppgifter som ska föras in i det. 

Bestämmelser om panträtt i värdeandelar 
som registrerats på kommissionskonton en-
ligt denna paragraf finns i 5 kap. 6 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. 

 
 

16 b § 
Ett värdeandelskonto med dess registre-

ringar kan på kontoinnehavarens begäran 
överföras till en annan kontoförvaltare. En 
sådan överföring kan göras också då konto-
förvaltarens verksamhet har avslutats eller 
dess verksamhet begränsats. 

Värdepapperscentralen sköter överföring 
av värdeandelskonton inom värdeandelsre-
gistret. En ny kontoförvaltare ska underrätta 
alla innehavare av rättigheter som hänför sig 
till de på kontot registrerade värdeandelarna 
om överföringen. 

På ett värdeandelskonto kan på panthava-
rens begäran registreras förbud mot överfö-
ring av ett värdeandelskonto på vilket 
panträtt har registrerats. Kontot får då inte på 
kontoinnehavarens begäran överföras utan 
panthavarens medgivande. 
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16 c § 
Registreringsavgörandet ska fattas av den 

kontoförvaltare som har hand om kontot. 
På uppdrag av kontoinnehavaren kan också 

en annan än i 1 mom. avsedd kontoförvaltare 
göra registreringar på kontot. På ett värdean-
delskonto ska antecknas uppgifter om konto-
förvaltaren i fråga samt om begränsningar av 
kontoförvaltarens befogenheter att göra regi-
streringar. 

Värdepapperscentralen eller en clearingor-
ganisation kan göra registreringar som har 
samband med i 3 kap. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet av-
sedd verksamhet som clearingorganisation, 
oavsett vilken kontoförvaltare som har hand 
om värdeandelskontot. En kontoförvaltare 
kan, på villkor som överensstämmer med 
värdepapperscentralens regler, i samband 
med en transaktion som har överlämnats till 
clearing och avveckling göra en tillfällig re-
gistrering på ett värdeandelskonto som en 
annan kontoförvaltare har hand om. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslutet om registrering fattas så att avgö-
randet antecknas på värdeandelskontot. An-
teckningen ska göras utan dröjsmål. Klock-
slaget för beslutet ska antecknas på kontot så 
som värdepapperscentralen bestämmer. Om 
ansökan helt eller delvis avslås eller avvisas, 
ska ett särskilt beslut dock meddelas. I sam-
band med detta ska grunden för beslutet 
nämnas. 

 
19 § 

Värdepapperscentralen ska se till att det av 
varje registrering tas en säkerhetskopia som 
inte kan ändras i efterhand. Kontoförvaltaren 
ska i tio år förvara handlingarna om besluts-
grunderna. 

Kontoförvaltaren ska föra en förteckning 
över de registreringsansökningar som har av-
visats eller avslagits. 
 

20 §  
Kontoförvaltaren får inte ta ut avgifter för 

registreringar som avses i 13—15 §. 
Bestämmelser om värdeandelskonton som 

värdepapperscentralerna ska föra på emitten-

ternas bekostnad finns i 6 kap. 8 § i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korrigering av anteckningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
22 §  

Om uppgifterna på ett värdeandelskonto 
innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett 
tekniskt fel eller andra därmed jämförbara fel 
eller brister, ska kontoförvaltaren göra de rät-
telser som behövs. 
 

24 §  
Kontoförvaltaren ska regelbundet, minst 

fyra gånger per år lämna kontoinnehavaren 
besked om vilka registreringar som gjorts på 
kontot efter det föregående beskedet. Dessut-
om ska kontoförvaltaren omedelbart lämna 
kontoinnehavaren besked om avgöranden 
som avses i 21 §. Andra som innehar rättig-
heter som har registrerats på kontot ska ome-
delbart lämnas besked om registreringar och 
sådana avgöranden som avses i 21 §, om be-
slutet gäller deras rätt. I beskeden ska grun-
derna för besluten nämnas. 

Kontoförvaltaren ska varje år i god tid före 
utgången av januari lämna kontoinnehavaren 
ett kontoutdrag över de registreringar som 
var i kraft vid utgången av föregående år, om 
det inte med kontoinnehavaren har avtalats 
om en annan tidpunkt för kontoutdraget. På 
begäran av kontoinnehavaren ska på konto-
utdraget antecknas de förändringar på värde-
andelskontot som har ägt rum under kalen-
deråret eller under någon annan räkenskaps-
period. Kontoutdrag som avses i detta mo-
ment ska ges avgiftsfritt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

Registreringens rättsverkningar 

26 § 
Förvärv som har registrerats på ett värde-

andelskonto och rättigheter som hänför sig 
till värdeandelar som har registrerats på ett 
värdeandelskonto har företräde framför för-
värv och rättigheter som inte har registrerats 
på kontot. Om rättigheter som hänför sig till 



 RP 32/2012 rd  
  

 

479

samma värdeandel är sinsemellan motstridi-
ga, har en rättighet som tidigare registrerats 
på kontot företräde framför en som har regi-
strerats senare. 

Tidigare förvärv och rättigheter får trots 
1 mom. företräde framför förvärv och rättig-
heter som uppkommit senare, om 

1) det senare förvärvet eller den senare rät-
tigheten grundar sig på avvittring eller arv, 
på fusion, delning eller upplösning av en ju-
ridisk person eller på delning av gemensam 
egendom, eller 

2) den som åberopar det senare förvärvet 
eller den senare rättigheten, vid förvärvet, när 
rättigheten uppkom eller vid tidpunkten för 
registreringen kände till eller borde ha känt 
till det tidigare förvärvet eller den tidigare 
rättigheten. 

 
 

27 § 
Om en värdeandel eller en rättighet som 

hänför sig till den har överlåtits av någon 
som enligt registreringarna på värdeandels-
kontot hade rätt att göra det, är det inte ett 
hinder för förvärvarens rätt att överlåtaren 
inte hade rätt att förfoga över värdeandelen, 
utom i det fall att förvärvaren vid förvärvet, 
när rättigheten uppkom eller vid tidpunkten 
för registreringen kände till eller borde ha 
känt till detta. 

 
 

29 § 
Om emittenten har gjort en värdeandelsba-

serad betalning till den som enligt uppgifter-
na på värdeandelskontot eller i den förteck-
ning som avses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet på förfallodagen eller på en av-
stämningsdag som bestämts enligt 4 kap. 2 § 
3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller 
enligtett andelslags eller en placeringsfonds 
stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men 
om det senare framgår att betalningsmottaga-
ren inte hade rätt att ta emot betalningen, är 
betalningen dock giltig, utom i det fall att 
emittenten visste eller borde ha vetat att be-
talningen skedde till fel person.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på 
motsvarande sätt då nya värdeandelar samt 
teckningsrätt och andra sådana rättigheter ut-

ges till den som enligt uppgifterna på värde-
andelskontot eller, enligt vad som föreskrivs 
särskilt, uppgifterna i en förteckning som av-
ses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet 
hade rätt att få andelen eller rättigheten. 

Om värdepapperscentralen eller kontoför-
valtaren har getts i uppdrag att sköta betal-
ningen, ska på den tillämpas vad som i 
1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emit-
tenten kan inte framställas några krav, om 
denne har gjort betalningen till värdepap-
perscentralen eller kontoförvaltaren i tid. 
Detsamma gäller emission av andelar eller 
rättigheter enligt 2 mom.  

 
 

30 §  
Kontoförvaltaren är oberoende av oakt-

samhet skyldig att ersätta skada i samband 
med värdeandelskonton som den har hand 
om, om skadan har uppkommit  

1) genom felaktiga avgöranden som gäller 
registrering eller rättelse, felaktiga anteck-
ningar på värdeandelskonton eller kontobe-
sked eller andra sådana fel eller brister i regi-
streringsverksamheten, 

2) genom tekniska fel eller funktionsav-
brott vid behandlingen av uppgifter som gäll-
er värdeandelar eller rättsinnehavare,  

3) genom att uppgifter om värdeandelar el-
ler rättsinnehavare olovligen har lämnats ut, 
röjts eller utnyttjats, eller  

4) genom att kontoförvaltaren har försum-
mat att utföra prestationer som grundar sig på 
värdeandelar och om detta inte beror på emit-
tentens förfarande eller på att kontoförvalta-
rens betalning enligt 29 § inte är giltig gent-
emot rättsinnehavaren. 

En skada behöver emellertid inte ersättas 
om kontoförvaltaren kan visa att skadan har 
orsakats av en sådan exceptionell och oförut-
sedd händelse utanför värdeandelssystemet, 
som kontoförvaltaren inte har kunnat för-
hindra och vars konsekvenser den inte kunnat 
undvika med iakttagande av all tänkbar om-
sorgsfullhet. 

Kontoförvaltaren är skyldig att ersätta ska-
da som den av någon annan orsak än vad 
som nämns i 1 mom. har vållat genom att 
bryta mot denna lag endast om skadan har 
orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
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31 §  
Om en skada beror på att den rösträtt som 

hänför sig till en aktie eller till en annan vär-
deandel inte har kunnat utnyttjas eller på att 
en värdeandel inte har kunnat säljas till ett 
visst pris vid en viss tidpunkt, är kontoförval-
taren skyldig att ersätta skadan endast om 
kontoförvaltaren gjort sig skyldigt till oakt-
samhet som är grövre än lindrig. 

 
31 a §  

Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig 
anteckning har gjorts av någon annan än den 
kontoförvaltare som har hand om värdean-
delskontot är, med avvikelse från 30 §, den 
som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig 
för den sålunda orsakade skadan.  

Om en emittent har gett värdepapperscen-
tralen i uppdrag att sköta en prestation som 
hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga 
om värdepapperscentralens skadeståndsan-
svar vad som föreskrivs om kontoförvaltares 
skadeståndsansvar. 

En kontoförvaltare har, för skadestånd som 
den är tvungen att betala, regressrätt mot 
värdepapperscentralen eller mot en annan 
kontoförvaltare, om skadan har orsakats ge-
nom värdepapperscentralens eller den andra 
kontoförvaltarens åtgärd eller försummelse 
eller av en brist eller ett fel i någon del av sy-
stemet som dessa upprätthåller. Den skadeli-
dande kan framställa sitt skadeståndsanspråk 
också direkt till den organisation som ansva-
rar för skadan. 

 

32 §  
Bestämmelser om det subsidiära ska-

deståndsansvar som vilar på värdepappers-
centralens registreringsfond finns i 6 kap. 9, 
10 och 14—16 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Domstolen ska på tjänstens vägnar under-
rätta värdepapperscentralen om anhängiga 
tvister som gäller kontoförvaltares ska-
deståndsskyldighet och som enligt 6 kap. 
10 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet kan leda till subsidiärt 
skadeståndsansvar för registreringsfonden. 

 
34 §  

Värdepapperscentralen har rätt att av kon-
toförvaltare få kopior av handlingar samt re-
dogörelser för övriga utredningar med stöd 
av vilka registreringar har gjorts på värdean-
delskonton. När det gäller värdeandelar som 
avses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingsverksamhet 
har deras emittent motsvarande rätt att få 
uppgifter om förvärv av värdeandelar. 

 
35 a § 

Finansinspektionen övervakar att denna lag 
samt med stöd av den utfärdade och fastställ-
da bestämmelser, föreskrifter och stadgar 
iakttas. 

___——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
 

 
————— 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 48 och 49 §, 
ändras 3 § 3 mom. 10 punkten, 4—6 §, 16 § 6 mom., 19 § 2 mom., 21 och 22 §, 24 § 

2 mom., 26 § 4 och 8 mom., 27 § 5 mom., 28 och 32 a §, 32 b § 4 och 5 mom., 32 c § 1 mom., 
33 § 4 mom., 37 § 1 mom., 38—44, 45, 47, 51, 54, 55 och 61 §, 61 a § 2 mom., 62 §, 67 § 5 
mom., 71 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 73 §, av dem 3 § 3 mom. 10 punkten sådan 
den lyder i lag 1360/2010, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 
604/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 689/2010 
och 902/2011, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 1360/2010 och 
1493/2011, 26 § 4 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 301/2010, 27 § 5 mom. sådant det ly-
der i lag 604/2010, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 604/2010, 32 a § sådan den lyder i 
lagarna 207/2009, 902/2011 och 1493/2011, 32 b § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 
207/2009, 32 c § 1 mom. sådan den lyder i lagarna 902/2011 och 1493/2011, 39 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1493/2011, 40 och 43 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1360/2010, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2010, 54 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 10/2010, 61 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 
1242/2011, 61 a § 2 mom. och 71 § 4 mom. sådant det lyder i lag 10/2010 och 71 § 1 mom. 5 
punkten sådan den lyder i lag 653/2009, samt 

fogas till lagen en ny 3 c §, till 10 § 1 mom. en ny 4 a punkt och till lagen nya 16 a, 33 a, 
43 a och 43 b § som följer:  

 
3 § 

Uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Dessutom ska Finansinspektionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) följa utvecklingen av kreditinstituts och 

värdepappersföretags belöningssystem och 
lämna uppgifter om dem till Europeiska 
bankmyndigheten. 

 
3 c § 

Myndighetssamarbete om förebyggande och 
bekämpning av ekonomisk brottslighet 

Finansinspektionen samarbetar med centra-
len för utredning av penningtvätt, polisen, 

Enheten för utredning av grå ekonomi, Skat-
teförvaltningen och andra behöriga myndig-
heter för att förebygga och bekämpa ekono-
misk brottslighet. 

Om Finansinspektionen i sin tillsynsverk-
samhet eller när den sköter andra lagstadgade 
uppgifter märker eller misstänker att finansi-
ella tjänster eller det finansiella systemet ut-
nyttjas eller planeras bli utnyttjade för eko-
nomisk brottslighet, ska Finansinspektionen 
utan dröjsmål underrätta en behörig myndig-
het enligt 1 mom. Det ska då beaktas vad 
som i 71 § och i bestämmelser i annan lag fö-
reskrivs om utlämnande av sekretessbelagd 
information. 

Närmare bestämmelser om hur samarbetet 
enligt denna paragraf ska genomföras får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
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4 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sam-
manslutningar och inrättningar enligt 2—4 
mom. 

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 
denna lag 

1) kreditinstitut och filialer till kreditinsti-
tut från tredjeland enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007),  

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008), 

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997), 

4) fondbolag och förvaringsinstitut samt fi-
lialer till fondbolag från tredjeland enligt la-
gen om placeringsfonder (48/1999), 

5) värdepappersföretag och filialer till vär-
depappersföretag från tredjeland enligt lagen 
om investeringstjänster (   /   ), 

6) börser enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument (   /   ), 

7) clearingorganisationer enligt lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ) inklusive clearingfonder som 
de bildat, 

8) värdepapperscentraler enligt lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet inklusive registreringsfonder som de 
bildat, 

9) betalningsinstitut enligt lagen om betal-
ningsinstitut (297/2010), 

10) filialer till försäkringsbolag från tredje-
land enligt lagen om utländska försäkrings-
bolag (398/1995), 

11) centralinstitutet för den sammanslut-
ning som avses i lagen om en sammanslut-
ning av inlåningsbanker (599/2010). 

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs 
vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också 
försäkringsföreningar enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987), försäkringskas-
sor enligt lagen om försäkringskassor 
(1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditin-
stituts, värdepappersföretags, försäkringsbo-
lags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag samt konglomerats holdingsammanslut-
ningar enligt lagen om tillsyn över finans- 

och försäkringskonglomerat (699/2004), i en-
lighet med vad som föreskrivs i det nämnda 
kapitlet.  

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstituts, värdepappersföretags, 

försäkringsbolags och försäkringsföreningars 
holdingföretag samt konglomerats holding-
sammanslutningar enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 

2) börsers, värdepapperscentralers och 
clearingorganisationers holdingföretag, 

3) säkerhetsfonden och insättningsgaranti-
fonden enligt kreditinstitutslagen och ersätt-
ningsfonden för investerarskydd enligt lagen 
om investeringstjänster, 

4) försäkringsföreningar enligt lagen om 
försäkringsföreningar, 

5) pensionskassor, sjukkassor och andra 
försäkringskassor enligt lagen om försäk-
ringskassor, 

6) pensionsstiftelser enligt lagen om pen-
sionsstiftelser, 

7) arbetslöshetskassor och stödkassor för 
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor (603/1984), 

8) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006) och Sjömanspensionskas-
san enligt lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006), 

9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998). 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 
och 6 kap. tillsyn över utländska EES-
tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers 
verksamhet, över utländska EES-
tilläggspensionsanstalters och utländska 
clearingorganisationers verksamhet i Finland 
samt över sådana utländska tillsynsobjekt 
och utländska clearingorganisationer som 
utan att etablera filial tillhandahåller tjänster 
eller bedriver verksamhet i Finland. 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 
lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placer-
ingsverksamhet, i enlighet med lagen om 
kommunala pensioner (549/2003) tillsyn 
över Keva benämnda kommunala pensions-
anstalts placeringsverksamhet och i enlighet 
med kyrkolagen (1054/1993) tillsyn över 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond. 
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5 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform i Finland, 
emittenter av värdepapper för vilka det har 
lämnats in en ansökan om upptagande till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland och 
andra som är skyldiga att offentliggöra pro-
spekt enligt 4 kap. 1 § i värdepappersmark-
nadslagen (   /   ) eller som erbjuder värde-
papper på det sätt som avses i 1 kap. 4 § i 
den lagen, 

2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är 
eller har ansökts bli föremål för sådan handel 
som avses 1 punkten i en annan EES-stat än 
Finland, 

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 10 
punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument än tillhandahållare av invester-
ingstjänster, 

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 
6 punkten i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet, 

5) kontoförvaltare enligt 1 kap. 3 § 9 punk-
ten i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet, 

6) insiders enligt 12 kap. 3 § i värdepap-
persmarknadslagen, 7 kap. 17 § i lagen om 
investeringstjänster, 2 kap. 41 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 
26 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet och enligt 99 § i lagen 
om placeringsfonder samt anmälningsskyldi-
ga enligt 101 § i lagen om placeringsfonder, 

7) de som lämnar ett frivilligt uppköpser-
bjudande enligt 11 kap. 1 § i värdepappers-
marknadslagen, aktieägare som avses 19 § i 
det kapitlet, de som lämnar ett uppköpser-
bjudande enligt 27 § i det kapitlet och perso-
ner enligt 5 § i samma kapitel som agerar i 
samråd med dem, 

8) de som enligt 9 kap. 5 § i värdepap-
persmarknadslagen är skyldiga att göra 
flaggningsanmälan enligt den paragrafen, 

9) utländska organisationer som verkar 
som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i 
lagen om värdepapperskonton, 

10) de som enligt 2 kap. 10 § i lagen han-
del med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, 16 § i lagen om placerings-
fonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § 
i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolags-
lagen är skyldiga att göra anmälan till Fi-
nansinspektionen om förvärv och avyttringar 
av aktier och andelar, 

11) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

12) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

13) Patientförsäkringscentralen och pati-
entskadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

16) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 

17) försäkringsförmedlare enligt lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), inklusive 
utländska försäkringsförmedlare enligt 2 § 
3 mom. i den lagen, 

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997),  

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. 

 
 

6 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
1) EES-stat en stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet, 
2) tredjeland en stat utanför EES, 
3) hemstat den EES-stat som har auktorise-

rat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med 
hemstat avses också den EES-stat som har 
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auktoriserat ett företag som tillhandahåller 
eller planerar att tillhandahålla finansiella 
tjänster eller försäkringstjänster i Finland 
utan att etablera filial eller där en utländsk 
clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga 
säte,  

4) värdstat en EES-stat där ett kreditinsti-
tut, värdepappersföretag, fondbolag eller för-
säkringsbolag har etablerat filial; vad som i 
denna lag föreskrivs om värdstat ska i till-
lämpliga delar också gälla EES-stater där ett 
kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbo-
lag eller försäkringsbolag tillhandahåller eller 
planerar att tillhandahålla tjänster utan att 
etablera filial, 

5) utländsk EES-tillsynsmyndighet en till-
synsmyndighet som motsvarar Finansinspek-
tionen i hem- och värdstaten, 

6) tredjelands tillsynsmyndighet en till-
synsmyndighet som motsvarar Finansinspek-
tionen i ett tredjeland. 

7) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 
motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt la-
gen om investeringstjänster, ett fondbolag 
enligt lagen om placeringsfonder, ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen el-
ler ett betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut och som har filial i Finland 
eller som tillhandahåller eller planerar att 
tillhandahålla tjänster i Finland utan att eta-
blera filial,  

8) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt 
tillsynsobjekt som lyder under en annan 
EES-stats lagstiftning, 

9) tredjelands tillsynsobjekt ett utländskt 
tillsynsobjekt som lyder under ett tredjelands 
lagstiftning, 

10) utländsk clearingorganisation en ut-
ländsk clearingorganisation enligt 4 kap. i la-
gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, 

11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över 
kreditinstitut och värdepappersföretag, extra 
tillsyn över försäkringsföretag och tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 
16 § i kreditinstitutslagen och 1 kap. 16 § i 
lagen om investeringstjänster, en försäk-
ringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 10 punkten i 
försäkringsbolagslagen och ett finans- och 

försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om 
finans- och försäkringskonglomerat, 

13) utländsk EES-grupp en utländsk före-
tagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 12 
punkten, för vars grupptillsyn en utländsk 
EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken 
det hör minst ett finländskt företag, 

14) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-
retags, fondbolags, betalningsinstituts eller 
försäkringsbolags filial samt en i Finland 
etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut 
enligt kreditinstitutslagen, en i Finland eta-
blerad filial till ett utländskt försäkringsbolag 
enligt lagen om utländska försäkringsbolag, 
en i Finland etablerad filial till ett utländskt 
värdepappersföretag enligt lagen om inve-
steringstjänster, en i Finland etablerad filial 
till ett utländskt fondbolag enligt lagen om 
placeringsfonder och en i Finland etablerad 
filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt 
lagen om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland (298/2010),  

15) utländsk filial ett utländskt tillsynsob-
jekts filial i Finland, 

16) utländsk EES-filial ett utländskt EES-
tillsynsobjekts filial i Finland, 

17) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 
och föreningsstadgar samt stadgar och regler 
för kreditinstitut i andelslagsform, betal-
ningsinstitut, sparbanker, hypoteksförening-
ar, pensionsstiftelser, försäkringskassor, ar-
betslöshetskassor, insättningsgarantifonden, 
ersättningsfonden för investerarskydd, bör-
ser, clearingorganisationer, värdepapperscen-
traler och placeringsfonder och likaså andra 
stadgar och regler som Finansinspektionen 
eller någon annan myndighet i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden fast-
ställer för finansmarknadsaktörer eller som 
finansmarknadsaktörer annars i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden är 
skyldiga att iaktta i sin verksamhet, 

18) reglerad marknad och multilateral 
handelsplattform reglerade marknader enligt 
1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med 
finansiella instrument och multilaterala han-
delsplattformar enligt 7 punkten i den para-
grafen, 

19) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster. 
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10 § 

Direktionens uppgifter 

Direktionen ska i fråga om tillsynen över 
finansmarknaden 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) dra försorg om utvecklingen av myn-
dighetssamarbetet enligt 3 c §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

16 § 

Anmälningsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionens direktionsmed-

lemmar, deras ersättare eller tjänstemän har 
aktier som i Finland är föremål för handel på 
en reglerad marknad eller multilateral han-
delsplattform och sådana finansiella instru-
ment vars värde bestäms på basis av aktierna 
i fråga, ska de i enlighet med 16 a § göra an-
mälan om dem till den förteckning som förs 
av Finansinspektionens direktion. 

 
 

16 a § 

Insideranmälan 

Finansinspektionens direktionsmedlemmar 
och deras ersättare samt Finansinspektionens 
tjänstemän ska göra insideranmälan inom en 
månad efter att ha utnämnts till direktions-
medlem, ersättare eller tjänsteman vid Fi-
nansinspektionen.  

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig, vars intressebevakare den an-

mälningsskyldige är, 
2) organisationer och stiftelser där den an-

mälningsskyldige eller en omyndig som av-
ses i 1 punkten direkt eller indirekt har be-
stämmande inflytande, 

3) den anmälningsskyldiges samt en i 
1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punk-
ten avsedd organisations eller stiftelses inne-
hav av aktier och sådana finansiella instru-
ment vilkas värde bestäms på basis av aktier-
na i fråga och som i Finland är föremål för 

handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. 

Insideranmälan ska innehålla uppgifter som 
behövs för att identifiera personen, organisa-
tionen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter 
om aktierna och de andra finansiella instru-
menten.  

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

Den anmälningsskyldige ska underrätta Fi-
nansinspektionen om förändringar i uppgifter 
som avses i denna paragraf inom 14 dagar 
från det att förändringen inträffade. 
 
 

19 § 

Rätt att få uppgifter av andra 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer 

ska tillämpas också på andra som enligt lag 
är skyldiga att foga sina yttranden eller andra 
handlingar till prospekt som avses i 4 kap. 
1 § i värdepappersmarknadslagen eller som 
har gett sitt samtycke till att sådana yttranden 
eller andra handlingar fogas till prospektet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till 
marknadsmissbruk 

Finansinspektionen har trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och 
andra finansmarknadsaktörer och av deras 
styrelsemedlemmar, verkställande direktör 
och anställda få uppgifter som behövs för 
tillsynen över efterlevnaden av sådana be-
stämmelser i värdepappersmarknadslagen el-
ler lagen om handel med finansiella instru-
ment eller med stöd av de lagarna utfärdade 
bestämmelser som gäller marknadsmissbruk, 
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offentliggörande av information som påver-
kar värdet av värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform eller handel på 
en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i övrigt, om uppgifterna har 
samband med 

1) värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multilate-
ral handelsplattform, 

2) värdepapper för vilka det har lämnats in 
ansökan om upptagande till handel på en re-
glerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform, 

3) värdepapper vars värde bestäms på basis 
av värdepapper som är föremål för handel på 
en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform, 

4) emittenten av värdepapper som avses i 
1—3 punkten, 

5) transaktioner eller order med värdepap-
per som avses i 1—3 punkten. 

Finansinspektionen har dessutom sådan rätt 
som avses i 1 mom. få sådana uppgifter om 
en specificerad transaktion som är nödvändi-
ga för tillsynen enligt 1 mom. av den som 

1) handlar på tillsynsobjekts och andra fi-
nansmarknadsaktörers vägnar eller för deras 
räkning, 

2) är delaktig i en transaktion eller order 
som gäller värdepapper enligt 1 mom., 

3) annars av grundad anledning kan antas 
ha information som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdepapper gäller också andra finansiella 
instrument. 

 
 

22 § 

Kallelse att höras 

Finansinspektionen har rätt att vid behov 
kalla in och höra representanter för eller an-
ställda hos juridiska personer som avses i 18, 
19 och 21 § eller fysiska personer som avses 
i de nämnda paragraferna. Då tillämpas för-
valtningslagens bestämmelser om muntlig 
behandling. Den som underlåter att följa en 
kallelse kan inte föreläggas vite enligt 33 a § 
eller påföras en administrativ påföljd enligt 
4 kapitlet. 

24 § 

Granskningsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsyns-

objekt och andra finansmarknadsaktörer gäll-
er också företag som i egenskap av ombud 
för tillsynsobjekt eller andra finansmark-
nadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud 
enligt 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjäns-
ter eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt 
eller andra finansmarknadsaktörer sköter 
uppgifter i anslutning till dessas affärsverk-
samhet, bokföring, datasystem, riskhantering 
eller interna kontroll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-

la ett verksamhetstillstånd som den har bevil-
jat ett tredjelands kreditinstituts filial i Fin-
land, ett betalningsinstitut, en hypoteksföre-
ning, ett försäkringsbolag, ett tredjelands för-
säkringsbolags filial i Finland, ett värdepap-
persföretag, ett tredjelands värdepappersföre-
tags filial i Finland, ett fondbolag, ett tredje-
lands fondbolags filial i Finland eller ett för-
varingsinstitut, om tillsynsobjektet inte läng-
re bedriver verksamhet i enlighet med verk-
samhetstillståndet och på den grunden har 
ansökt om återkallelse av det. Bestämmelser 
om återkallelse av koncession för kreditinsti-
tut i aktiebolagsform på ansökan av kreditin-
stitutet finns i lagen om affärsbanker och 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001), om återkallelse av en sparbanks 
koncession på ansökan av sparbanken i spar-
bankslagen (1502/2001) och om återkallelse 
av koncession för kreditinstitut i andelslags-
form på ansökan av kreditinstitutet i lagen 
om andelsbanker och andra kreditinstitut i 
andelslagsform (1504/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
återkallelse av verksamhetstillstånd ska till-
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lämpas också på förordnanden om att försäk-
ringsföreningar ska upphöra med sin verk-
samhet samt på återkallelse av tillstånd som 
beviljats sådana värdepappersföretag i tredje-
länder som avses i 5 kap. 5 § i lagen om in-
vesteringstjänster. Vad som i 1 mom. 3 punk-
ten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om 
återkallelse av verksamhetstillstånd ska till-
lämpas också på förordnanden om att pen-
sionsstiftelser och försäkringskassor ska 
upphöra med sin verksamhet. 

 
27 § 

Begränsning av verksamheten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i denna paragraf föreskrivs om 

begränsning av verksamheten ska tillämpas 
också på begränsning av försäkringsföre-
ningars stadgeenliga verksamhet samt på be-
gränsning av tillståndsenlig verksamhet som 
bedrivs av sådana värdepappersföretag i tred-
jeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om in-
vesteringstjänster. Bestämmelser om förbud 
mot försäkringsförmedling finns i lagen om 
försäkringsförmedling. Denna paragraf till-
lämpas inte på centralinstitutet för sam-
manslutningen av inlåningsbanker. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Begränsning av ledningens verksamhet för 
viss tid 

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara medlem 
eller ersättare i styrelsen eller verkställande 
direktör eller dennes ställföreträdare i ett 
auktoriserat tillsynsobjekt eller att i övrigt 
höra till den högsta ledningen, om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har visat uppenbar oskicklighet eller oförsik-
tighet och om det är uppenbart att detta all-
varligt kan äventyra de mål för tillsynen över 
finansmarknaden som anges i 1 §, eller 

2) personen i fråga inte uppfyller de krav 
på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som 
anges särskilt i lag. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på 
motsvarande sätt försäkringsföreningar, pen-

sionsstiftelser och försäkringskassor samt 
kreditinstituts, värdepappersföretags, försäk-
ringsbolags, försäkringsföreningars, finans- 
och försäkringskonglomerats, värdepappers-
centralers, clearingorganisationers och bör-
sers holdingföretag. Vad som i 1 mom. före-
skrivs om verkställande direktör och dennes 
ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en 
pensionsstiftelses ombudsman och dennes 
ställföreträdare. 

 
32 a § 

Förbud mot förvärv av ägarandelar 

Finansinspektionen kan, efter att ha motta-
git en anmälan enligt 42 § i kreditinstitutsla-
gen, 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjäns-
ter, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat, 21 a § i lagen om betal-
ningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om handel 
med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet eller 4 kap. 5 § i försäkringsbo-
lagslagen, förbjuda förvärv av i nämnda pa-
ragrafer avsedda ägarandelar i kreditinstitut, 
värdepappersföretag, fondbolag, förvarings-
institut, finans- och försäkringskonglomerats 
holdingföretag, institut för elektroniska 
pengar, börser, börsers holdingföretag, vär-
depapperscentraler, värdepapperscentralers 
holdingföretag, clearingorganisationer, clear-
ingorganisationers holdingföretag eller för-
säkringsbolag, om innehavet av andelen skul-
le äventyra verksamhet enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper i det företag eller den 
organisation förvärvet gäller eller, om för-
värvet gäller ett försäkringsbolag, de försäk-
rade förmånerna, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att 

1) den anmälningsskyldige inte har ett till-
räckligt gott anseende eller en tillräckligt god 
finansiell ställning, 

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
företagets eller organisationens ledning eller 
andra tillståndsvillkor äventyras i företaget 
eller organisationen på grund av förvärvet, 

3) tillsynen över företaget eller organisa-
tionen och förutsättningarna för det därtill 
hörande informationsutbytet mellan myndig-
heter äventyras på grund av förvärvet, eller 
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4) förvärvet har samband med penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen kan förbjuda ett för-
värv som avses i 1 mom. också om den inte 
inom den behandlingstid som avses i 32 b § 
2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i 
det nämnda momentet eller uppgifter eller in-
formation som avses i 42 § 6 mom. i kredit-
institutslagen, i 7 kap 14 § 6 mom. i lagen 
om investeringstjänster, i 16 § 6 mom. i la-
gen om placeringsfonder, i 11 § 6 mom. i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, i 21 a § 6 mom. i lagen om be-
talningsinstitut eller i 4 kap. 5 § 6 mom. i 
försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen 
kan likaså förbjuda ett förvärv som avses i 
1 mom. om den inte inom två månader efter 
att ha fått anmälan om förvärv av en ägaran-
del har fått sådana utredningar som avses i 
2 kap. 10 § 5 mom. i lagen om handel med 
finansiella instrument eller i 2 kap. 8 § 
5 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet. Dessutom kan Fi-
nansinspektionen förbjuda förvärv om den 
inte på begäran har fått utredningar som av-
ses i 32 b § 1 mom. inom 60 vardagar efter 
att den sänt den anmälningsskyldige medde-
lande om de saknade utredningarna. 

Finansinspektionen kan när den fattar be-
slut enligt denna paragraf samtidigt bestäm-
ma en tidsfrist inom vilken det anmälda för-
värvet ska genomföras vid äventyr att Fi-
nansinspektionen kan vidta åtgärder enligt 
32 c §. 

På förbud mot förvärv av aktier och garan-
tiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag 
ska i stället för denna paragraf tillämpas 7 § i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

 
32 b §  

Förfarande som tillämpas vid förbud mot 
förvärv av ägarandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den anmälningsskyldige är ett ut-

ländskt EES-tillsynsobjekt eller moderföre-
tag till ett sådant eller en fysisk eller juridisk 
person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt 
eller i ett moderföretag till ett sådant har be-
stämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bok-
föringslagen, ska Finansinspektionen vid be-

slutsfattandet samarbeta med den EES-
tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen 
över det utländska EES-tillsynsobjektet samt, 
om förvärvet gäller ett finans- och försäk-
ringskonglomerats holdingsammanslutning, 
med de andra centrala tillsynsmyndigheter 
som avses i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. Av beslutet ska 
framgå de i detta moment avsedda utländska 
tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om 
förvärvet. 

I stället för denna paragraf ska på 
1) behandling av anmälningar om förvärv 

av aktier eller garantiandelar i arbetspen-
sionsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag, 

2) behandling av anmälningar om förvärv 
av ägarandelar i börser och börsers holding-
företag tillämpas 2 kap. 11 § i lagen om han-
del med finansiella instrument, 

3) behandling av anmälningar om förvärv 
av ägarandelar i värdepapperscentraler och 
värdepapperscentralers holdingföretag till-
lämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet, 

4) behandling av anmälningar om förvärv 
av ägarandelar i clearingorganisationer och 
clearingorganisationers holdingföretag till-
lämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 

 
32 c § 

Begränsning av de rättigheter som grundar 
sig på aktier och andelar 

Finansinspektionen kan för högst ett år i 
sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att 
utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- 
och försäkringskonglomerats holdingföretag, 
börser, börsers holdingföretag, värdepap-
perscentraler, värdepapperscentralers hol-
dingföretag, clearingorganisationer, clearing-
organisationers holdingföretag eller försäk-
ringsbolag, om 

1) anmälan om förvärv av aktier eller ande-
lar inte har gjorts enligt 42 § i kreditinsti-
tutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om invester-
ingstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
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betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § 
i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet eller 4 kap. 5 § i försäk-
ringsbolagslagen, 

2) aktier eller andelar har förvärvats trots 
Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, el-
ler 

3) innehav som överskrider den gräns som 
anges i de paragrafer som nämns 1 punkten 
äventyrar verksamhet enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper på det sätt som avses i 
32 a § i det företag eller den organisation 
förvärvet gäller eller, om bolaget förvärvet 
gäller är ett försäkringsbolag, de försäkrade 
förmånerna. 

 
33 § 

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt 

att  
1) förbjuda utländska EES-filialers och 

andra utländska tillsynsobjekts verksamhet 
finns i 61 §, 

2) förbjuda verksamhet som strider mot 
värdepappersmarknadslagen i samband med 
erbjudande av och handel med värdepapper 
och uppfyllande av skyldigheten att informe-
ra om värdepapper samt att förordna att ett 
förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i vär-
depappersmarknadslagen, 

3) förbjuda börsen att ordna handel med fi-
nansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i la-
gen om handel med finansiella instrument, 

4) förbjuda en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel att ordna handel 
med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i 
lagen om handel med finansiella instrument, 

5) förbjuda en systematisk internhandlare 
att ordna interna transaktioner med finansiel-
la instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om 
handel med finansiella instrument. 

 
33 a § 

Vite 

Om ett tillsynsobjekt eller en annan fi-
nansmarknadsaktör försummar att i sin verk-

samhet följa bestämmelserna om finans-
marknaden eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av dem, ett verkställighetsför-
bud eller en rättelseuppmaning som Finans-
inspektionen har utfärdat med stöd av 33 § 
eller något annat förordnande eller förbud 
som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan 
Finansinspektionen vid vite ålägga tillsyns-
objektet eller finansmarknadsaktören att full-
göra sin skyldighet, om försummelsen inte är 
obetydlig. Vad som föreskrivs i detta mo-
ment ska dessutom tillämpas på andra företag 
som hör till ett konglomerat enligt lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat och som försummar att iaktta sina 
skyldigheter enligt den lagen eller enligt fö-
reskrifter som har utfärdats med stöd av den. 

Finansinspektionen kan vid vite ålägga den 
som avses i 18, 19, 21, 23 och 24 § att fullgö-
ra sin skyldighet enligt de paragraferna, om 
försummelsen inte är obetydlig. 

En fysisk persons informationsskyldighet 
enligt denna lag får inte förenas med vite när 
det finns anledning att misstänka personen 
för brott och informationen har samband med 
det ärende som brottsmisstanken hänför sig 
till. 

Vitet döms ut av Finansinspektionen, om 
inte annat föreskrivs separat någon annan-
stans i lag. På föreläggande och utdömande 
av vite tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990). 

 
 

37 § 

Tillsyn över att internationella redovisnings-
standarder iakttas 

Finansinspektionen övervakar att bokfö-
ringsskyldiga som enligt bokföringslagen el-
ler någon annan lag är skyldiga att i sitt bok-
slut tillämpa de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. i bokförings-
lagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de 
nämnda standarderna. Vad som i denna para-
graf föreskrivs om bokslut ska på motsvaran-
de sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, 
bokslutskommunikéer och delårsrapporter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 kap. 

Administrativa påföljder 

38 § 

Ordningsavgift 

Finansinspektionen ska ålägga den att beta-
la ordningsavgift som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet 

1) försummar eller bryter mot skyldigheten 
att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt 
18 § 2 eller 3 mom. eller annan information 
som enligt bestämmelser eller föreskrifter re-
gelbundet ska ges Finansinspektionen för att 
den ska kunna fullgöra sina lagstadgade upp-
gifter, 

2) försummar eller bryter mot 15 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i 
lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i 
lagen om handel med finansiella instrument, 
mot 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystem 
och clearingverksamhet, mot de begräns-
ningar gällande placering av medel som före-
skrivs i 11 kap. i lagen om placeringsfonder, 
mot vad som i 93 § i lagen om placerings-
fonder föreskrivs om utarbetande av fakta-
blad, mot anmälningsskyldigheten enligt 
99—101 § i den sist nämnda lagen eller mot 
skyldigheten att föra insiderregister för fond-
bolag enligt 101 a § i den sist nämnda lagen. 

Ordningsavgiftens belopp baseras på en 
helhetsbedömning. Beloppet ska bestämmas 
med beaktande åtminstone av förfarandets 
art, omfattning och varaktighet. För juridiska 
personer är ordningsavgiften minst 5 000 och 
högst 100 000 euro. För fysiska personer är 
ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 
euro. 

Ordningsavgiften ska betalas till staten. 
Om gärningen eller försummelsen är sär-

skilt klandervärd kan i stället för ordningsav-
gift påföras en påföljdsavgift. 

 
39 § 

Offentlig varning  

Finansinspektionen ska meddela tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer offent-
lig varning om de uppsåtligen eller av oakt-

samhet handlar i strid med andra bestämmel-
ser om finansmarknaden än de som avses i 
38 § 1 mom. eller 40 § 1 mom. eller i strid 
med föreskrifter som utfärdats med stöd av 
dessa bestämmelser. Ett tillsynsobjekt ska 
också meddelas offentlig varning om till-
synsobjektet uppsåtligen eller av oaktsamhet 
handlar i strid med villkoren i sitt verksam-
hetstillstånd eller i strid med de stadgar som 
gäller verksamheten.  

En offentlig varning kan meddelas under 
förutsättning att ärendet bedömt som en hel-
het inte föranleder strängare åtgärder. Om en 
gärning eller försummelse som avses i 
1 mom. är särskilt klandervärd kan i stället 
för offentlig varning påföras en påföljdsav-
gift. 
 
 
 
 
 
 
 

40 § 

Påföljdsavgift 

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet försummar eller 
bryter mot de bestämmelser som avses i 
15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, i 
15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, i 
10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument, i 15 § i lagen om värdepappers-
konton eller i 8 kap. 9 § i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet. 

Påföljdsavgift kan påföras under förutsätt-
ning att ärendet betraktat som en helhet inte 
ger anledning till strängare åtgärder. Trots att 
en gärning eller en försummelse kan bedö-
mas uppfylla rekvisiten för något annat än 
grovt brott enligt 51 kap. i strafflagen men 
gärningen eller försummelsen med hänsyn 
till dess menlighet eller gärningsmannens 
skuld sådan den framgår av gärningen samt 
med beaktande av övriga omständigheter i 
anslutning till gärningen eller försummelsen 
ska anses ringa bedömd som en helhet, kan 
Finansinspektionen dock påföra en påföljds-
avgift och avstå från att anmäla ärendet till 
förundersökningsmyndigheten. 
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41 § 

Påförande av påföljdsavgift 

En påföljdsavgift som uppgår till högst en 
miljon euro påförs av Finansinspektionen. I 
annat fall påförs påföljdsavgiften av mark-
nadsdomstolen, på framställning av Finans-
inspektionen. 

Påföljdsavgiftens belopp baseras på en hel-
hetsbedömning. När beloppet bestäms ska 
hänsyn tas åtminstone tillgärningens art, om-
fattning och varaktighet samt den avgifts-
skyldiges finansiella ställning.  Avgiften får 
utgöra högst tio procent av en juridisk per-
sons omsättning under året före gärningen el-
ler försummelsen, dock högst tio miljoner 
euro. Om bokslutet inte är klart då påföljds-
avgiften bestäms ska avgiften bestämmas på 
basis av omsättningen enligt bokslutet för fö-
regående år. Om den juridiska personen nyli-
gen har inlett sin verksamhet och något bok-
slut inte finns att tillgå, kan omsättningen 
uppskattas på basis av annan tillgänglig ut-
redning. 

En fysisk person får påföras en påföljdsav-
gift som utgör högst tio procent av dennes 
inkomster enligt senast verkställda beskatt-
ning, dock högst 100 000 euro. Om inkoms-
terna inte tillförlitligt kan utredas utifrån be-
skattningsuppgifterna eller om de väsentligen 
har förändrats sedan den senast verkställda 
beskattningen, kan de uppskattas på basis av 
annan tillgänglig utredning. 

Om en påföljdsavgift som påförs en fysisk 
person som tillhandahåller tjänster på fi-
nansmarknaden hänför sig till dennes när-
ingsverksamhet som övervakas med stöd av 
5 § 17 punkten, får påföljdsavgiften utgöra 
högst tio procent av dennes inkomster av så-
dan näringsverksamhet enligt den senast 
verkställda beskattningen, dock högst 
2,5 miljoner euro. 

Påföljdsavgiften ska betalas till staten. 
 

42 § 

Avstående från administrativ påföljd  

Finansinspektionen kan avstå från att påfö-
ra ordningsavgift eller avstå från att meddela 
offentlig varning om 

1) den som avses i 38 eller 39 § självmant 
har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder 
omedelbart efter att ha upptäckt felet, utan 
dröjsmål har anmält felet till Finansinspek-
tionen och om det inte är fråga om allvarliga 
eller upprepade fel eller försummelser, 

2) det felaktiga förfarandet kan anses vara 
obetydligt, eller om 

3) det annars måste anses vara uppenbart 
oskäligt att påföra ordningsavgift eller med-
dela offentlig varning. 

Finansinspektionen kan i stället för att på-
föra en påföljdsavgift meddela en offentlig 
varning på de grunder som föreskrivs i 
1 mom. 2 och 3 punkten. 

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte 
påföras en person som misstänks för samma 
gärning i en förundersökning, i en åtalspröv-
ning eller i ett brottmål som behandlas i 
domstol. Ordningsavgift eller påföljdsavgift 
kan inte heller påföras den som har dömts för 
samma gärning genom en lagakraftvunnen 
dom. 

 
43 § 

Offentliggörande av ordningsavgift, offentlig 
varning och påföljdsavgift 

Finansinspektionen ska offentliggöra ord-
ningsavgifter, offentliga varningar och på-
följdsavgifter som påförts eller meddelats av 
den samt påföljdsavgifter som påförts av 
marknadsdomstolen. När en påföljd offent-
liggörs ska det framgå om beslutet att påföra 
eller meddela påföljden har vunnit laga kraft. 
Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet 
ska Finansinspektionen offentliggöra be-
svärsmyndighetens beslut på motsvarande 
sätt som påförandet eller fastställelsen av på-
följden har offentliggjorts. 
 
 

43 a § 

Verkställighet och återbetalning av ord-
ningsavgift och påföljdsavgift 

Rättsregistercentralen sköter verkställighe-
ten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
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Rättsregistercentralen återbetalar på ansö-
kan en redan betald påföljdsavgift, om det 
med stöd av 51 kap. 1—5 § i strafflagen 
döms ut straff för samma gärning som på-
följdsavgiften påförts för. 
 

43 b § 

Behandling av ärenden i marknadsdomstolen 

Ärenden som gäller ordningsavgift, offent-
lig varning och påföljdsavgift inleds vid 
marknadsdomstolen på framställning av Fi-
nansinspektionen eller genom besvär som an-
förs av den som Finansinspektionen har på-
fört påföljden. Bestämmelser om besvär finns 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

Finansinspektionens framställning om på-
förande av påföljdsavgift ska göras skriftli-
gen. I framställningen ska det nämnas 

1) namn på, hemort för och adress till den 
som yrkandet avser, 

2) yrkandet och dess grunder, samt 
3) de fakta och handlingar som Finansin-

spektionen åberopar. 
Efter att framställningen eller besvären 

kommit in till marknadsdomstolen ska ären-
det före behandlingen förberedas under led-
ning av överdomaren eller en marknadsrätts-
domare så att det kan avgöras utan dröjsmål. 
Ingen förberedelse behövs om framställning-
en eller besvären avvisas eller omedelbart 
förkastas som ogrundade.  

Vid förberedelsen ska de som är delaktiga i 
ärendet ges tillfälle att muntligen eller skrift-
ligen bemöta framställningen eller besvären. 
Marknadsdomstolen vidtar de åtgärder som 
behövs för att höra Finansinspektionen. För-
beredelsen får avslutas trots att en delaktig 
inte har avgett det bemötande som begärts 
med anledning av framställningen eller be-
svären. 

 
44 § 

Skyldigheten att infinna sig till marknads-
domstolens sammanträde och uppvisa hand-

lingar 

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att 
infinna sig till sammanträdet och att lägga 
fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, 

sina protokoll och övriga handlingar som 
klarlägger ärendet. Om skyldigheten att lägga 
fram handlingar inte fullgörs eller om parten 
utan laga hinder uteblir från marknadsdom-
stolens sammanträde, kan parten vid vite 
åläggas att visa upp handlingarna eller infin-
na sig till sammanträdet. 

Bestämmelser om behandling och utred-
ning av ärenden finns i övrigt i förvaltnings-
processlagen och i marknadsdomstolslagen 
(1527/2001). Särskilda bestämmelser gäller 
för behandlingens och handlingarnas offent-
lighet. 

 
5 kap.  

Kundskydd 

45 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen ska övervaka att till-
synsobjekten och försäkringsförmedlare iakt-
tar de bestämmelser som är tillämpliga på 
dem när det gäller marknadsföring, använd-
ning av avtalsvillkor och andra sådana förfa-
randen i kundförhållanden som från kundens 
synpunkt strider mot god sed eller annars är 
otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över 
efterlevnaden av bestämmelserna om mark-
nadsföring av finansiella instrument finns 
dessutom i värdepappersmarknadslagen, i la-
gen om investeringstjänster och annanstans i 
lag. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
dessutom på utländska filialer, andra ut-
ländska tillsynsobjekt som tillhandahåller 
tjänster i Finland utan att etablera filial och 
på utländska försäkringsförmedlare, till den 
del som Finansinspektionen är behörig myn-
dighet att övervaka efterlevnaden av de i 
1 mom. avsedda bestämmelser som är till-
lämpliga på dessa. 

 
47 § 

Konsumentombudsmannens yttrande 

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder 
enligt 33 eller 33 a § eller 4 kap. ska den be 
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konsumentombudsmannen ge ett yttrande, 
om den observerar att en finansmarknadsak-
tör som avses i 45 § handlar i strid med kon-
sumentskyddslagen (38/1978) vid tillämp-
ningen av de bestämmelser som avses i den 
nämnda paragrafen. 

 
51 § 

Särskilt samarbete för att förhindra mark-
nadsmissbruk 

Finansinspektionen ska, när den får känne-
dom om eller misstänker marknadsmissbruk, 
underrätta tillsynsmyndigheten i den EES-
stat där verksamheten bedrivs eller där de fi-
nansiella instrument som påverkas av verk-
samheten är föremål för handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral handels-
plattform eller har ansökts bli föremål för så-
dan handel. 

Finansinspektionen ska på begäran av ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter undersöka 
marknadsmissbruk. Anställda hos den myn-
dighet som framställt begäran har rätt att del-
ta i undersökningen. 
 
 

54 § 

Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och 
utländska clearingorganisationer samt sam-
arbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter  

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsen-
ligt samarbete med sådana tillsynsmyndighe-
ter i tredjeländer 

1) som utövar tillsyn över företag som har 
etablerat eller planerar att etablera filial i Fin-
land eller över kreditinstitut som har etablerat 
eller planerar att etablera representation i 
Finland, 

2) där tillsynsobjekt har etablerat eller pla-
nerar att etablera filial, 

3) där värdepapper som har emitterats av 
finländska företag är föremål för handel som 
motsvarar handel på en reglerad marknad el-
ler på en multilateral handelsplattform, 

4) som utövar tillsyn över företag som har 
emitterat värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad och på en 
multilateral handelsplattform i Finland, 

5) där en utländsk clearingorganisation el-
ler annan organisation som står under dess 
tillsyn bedriver verksamhet som är betydande 
med avseende på den finländska finansmark-
nadens funktion eller stabilitet eller för inve-
sterarskyddet. 

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter 
av tredjeländers kreditinstituts representatio-
ner i Finland och att granska dessa tillämpas 
18 och 24 §. 

Bestämmelser om samarbete med den myn-
dighet som svarar för försäkringsinspektio-
nen i Schweiz finns i försäkringsbolagslagen 
och lagen om utländska försäkringsbolag. 

 
55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

Bestämmelser om Finansinspektionens 
skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har eta-
blerat filial i värdstaten och om att tjänster 
tillhandahålls i värdstaten utan filialetable-
ring finns i kreditinstitutslagen, lagen om be-
talningsinstitut, lagen om investeringstjäns-
ter, lagen om placeringsfonder och försäk-
ringsbolagslagen. Bestämmelser om tillhan-
dahållande av tilläggspensioner i en annan 
EES-stat finns i lagen om pensionsstiftelser 
och lagen om försäkringskassor, och be-
stämmelser om försäkringsförmedling i en 
annan EES-stat i lagen om försäkringsför-
medling. Bestämmelser om Finansinspektio-
nens skyldighet att underrätta tillsynsmyn-
digheten i en annan EES-stat om en börs 
verksamhet i den andra EES-staten finns i la-
gen om handel med finansiella instrument. 

 
61 § 

Anmälan om åtgärder som avser utländska 
EES-filialer och andra utländska tillsynsob-
jekt samt begränsning av och förbud mot ut-
ländska EES- filialers och andra utländska 

tillsynsobjekts verksamhet 

Om en utländsk EES-filial underlåter att 
iaktta villkor som enligt 59 § uppställts i all-
mänt intresse eller sina skyldigheter enligt 
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finsk lag om finansmarknaden eller enligt fö-
reskrifter och bestämmelser som har utfär-
dats med stöd av den eller enligt stadgar som 
gäller filialens verksamhet, kan Finansin-
spektionen uppmana filialen att fullgöra sina 
skyldigheter inom utsatt tid. 

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakt-
tas ska Finansinspektionen informera till-
synsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat 
om saken. 

Om det visar sig att de åtgärder som hem-
statens tillsynsmyndighet vidtagit är otill-
räckliga och filialen fortsätter att handla i 
strid med de bestämmelser eller föreskrifter 
som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen 
efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i 
tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda 
verkställighetsförbud för filialen enligt 33 §, 
påföra filialen en ordningsavgift enligt 38 §, 
meddela filialen en offentlig varning enligt 
39 §, påföra filialen en påföljdsavgift enligt 
40 § eller vid vite enligt 33 a § förbjuda filia-
len att fortsätta med den verksamhet som 
strider mot bestämmelserna och föreskrifter-
na eller helt eller delvis förbjuda filialen att 
fortsätta med sin verksamhet. 

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. kan Fi-
nansinspektionen vidta sådana åtgärder som 
nämns i det momentet omedelbart, om 

1) en filial försummar att iaktta sådana be-
stämmelser om finansmarknaden som gäller 
den eller med stöd av bestämmelserna med-
delade föreskrifter eller stadgarna för filia-
lens verksamhet och om det med hänsyn till 
allmänt intresse är nödvändigt att vidta åt-
gärder, eller 

2) filialen försummar att iaktta bestämmel-
ser som gäller den eller med stöd av bestäm-
melserna meddelade föreskrifter eller stad-
garna för filialens verksamhet, när Finansin-
spektionen övervakar deras efterlevnad med 
stöd av någon annan lag. 

Finansinspektionen ska informera utländs-
ka EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana 
fall som avses i de direktiv som gäller fi-
nansmarknaden Europeiska kommissionen 
och den berörda europeiska tillsynsmyndig-
heten om de åtgärder som Finansinspektio-
nen har vidtagit för att avsluta verksamhet 
som strider mot bestämmelser, föreskrifter, 
stadgar eller villkor enligt 1 mom. 

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf 
ska också tillämpas på utländska EES-
tilläggspensionsanstalter och utländska till-
synsobjekt som tillhandahåller tjänster i Fin-
land utan att etablera filial. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-
ländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på 
sådana i Finland verksamma marknadsplats-
operatörer under en annan EES-stats myn-
dighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 
3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella 
instrument. 
 
 

61 a § 

Tillsyn över utländska clearingorganisatio-
ner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionen konstaterar att en 

utländsk clearingorganisation handlar i strid 
med lag eller bestämmelser eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i 
tillstånd som beviljats av finansministeriet el-
ler stadgar som gäller utländska clearingor-
ganisationers verksamhet i Finland, ska Fi-
nansinspektionen underrätta den utländska 
tillsynsmyndigheten och finansministeriet 
om saken samt meddela den utländska clear-
ingorganisationen en offentlig varning enligt 
39 §, om inte finansministeriet vidtar sträng-
are åtgärder i ärendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

62 § 

Anmälningsskyldighet som gäller tillsynsob-
jekts verksamhetstillstånd och ägare 

Bestämmelser om Finansinspektionens 
skyldighet att informera de utländska EES-
tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen 
över ett tillsynsobjekts moderföretag och 
dess dotterföretag om att tillsynsobjektet har 
ansökt om och beviljats verksamhetstillstånd 
samt om samarbete med utländska EES-
tillsynsmyndigheter vid tillsynen över till-
synsobjekts ägare finns i kreditinstitutslagen, 
lagen om investeringstjänster, lagen om pla-
ceringsfonder och försäkringsbolagslagen. 
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67 § 

Överföring av inspektionsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan delegera beslutan-

derätt i fråga om tillsynsobjekt till en ut-
ländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med 
vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutsla-
gen, lagen om investeringstjänster och lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Rätt och skyldighet att lämna ut information 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att läm-
na ut information till 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Centralhandelskammarens fastighets-
värderingsnämnd enligt 18 a—18 e § i lagen 
om fastighetsfonder,  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det visar sig att en och samma gäldenär 
har betydande åtaganden eller förpliktelser 
gentemot flera tillsynsobjekt och utländska 
EES-filialer eller om det finns skäl att miss-
tänka att en kunds verksamhet orsakar till-
synsobjekten och filialerna skada, har Fi-
nansinspektionen rätt att underrätta dem om 
detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt 
att lämna ut information om tillsynsobjekt, 
utländska tillsynsobjekt och utländska clear-
ingorganisationer till börser som avses i la-
gen om handel med finansiella instrument 
och i den lagen avsedda marknadsplatsopera-
törer som ordnar multilateral handel i Finland 
och till värdepapperscentraler, clearingorga-
nisationer och utländska clearingorganisatio-
ner som avses i lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet samt rätt att 
lämna information om andra finansmark-

nadsaktörer och andra personer till börsen, 
om informationen är nödvändig för att trygga 
deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i 
deras clearingverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

73 § 

Överklagande 

Finansinspektionens beslut får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen, om inte annat föreskrivs nedan i 
denna paragraf eller någon annanstans i lag.  

Finansinspektionens beslut enligt 38—41 § 
får överklagas genom besvär hos marknads-
domstolen i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen. 

Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. 
samt beslut som marknadsdomstolen medde-
lat med stöd av 40 och 41 § får överklagas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen. 

Finansinspektionen har rätt att genom be-
svär överklaga ett beslut genom vilket för-
valtningsdomstolen eller marknadsdomstolen 
har ändrat eller upphävt ett beslut av Finans-
inspektionen eller genom vilket marknads-
domstolen har förkastat Finansinspektionens 
framställning om påförande av påföljdsav-
gift. 

Ett beslut av Finansinspektionen kan verk-
ställas också utan att det har vunnit laga 
kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills 
vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
något annat eller om inte annat föreskrivs 
någon annanstans i lag. 

Särskilda bestämmelser gäller om överkla-
gande av beslut som berör Finansinspektio-
nens direktionsmedlemmar och deras ersätta-
re samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
 

————— 
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8. 

Lag  

om ändring av 51 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. sådant det lyder i lagarna 475/1999, 1526/2001, 

300/2005 och 935/2007, som följer: 
 

51 kap. 

Om värdepappersmarknadsbrott 

1 § 

Missbruk av insiderinformation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation 
som har samband med finansiella instrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad 

1) genom att för egen eller för någon an-
nans räkning avyttra eller förvärva sådana fi-
nansiella instrument, eller 

2) genom att direkt eller indirekt råda nå-
gon om förvärvet eller avyttringen av sådana 
finansiella instrument, 

ska för missbruk av insiderinformation 
dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

För missbruk av insiderinformation döms 
också den som på det sätt som avses i 1 
mom. utnyttjar insiderinformation i anslut-
ning till finansiella instrument som är före-
mål för handel på en multilateral handels-
plattform i Finland.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på finansiella instrument vars värde 
bestäms på basis av finansiella instrument 
som avses i 1 mom. 

Försök till uppsåtligt brott är straffbart. 
 

2 § 

Grovt missbruk av insiderinformation 

Om vid uppsåtligt missbruk av insiderin-
formation 

1) eftersträvas en synnerligen stor vinning 
eller en avsevärd personlig fördel, 

2) gärningsmannen när han begår brottet 
utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning i 
tjänst hos, som representant för eller vid utfö-
rande av uppdrag för en värdepapperscentral, 
en clearingorganisation, en tillhandahållare 
av investeringstjänster, en börs, en emittent 
av finansiella instrument eller ett företag som 
hör till samma koncern som ett sådant före-
tag, eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och missbruket av insiderinformationen 

även bedömt som en helhet är grovt, ska gär-
ningsmannen för grovt missbruk av insider-
information dömas till fängelse i minst fyra 
månader och högst fyra år. 

Försök är straffbart. 
 

3 § 

Marknadsmanipulation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning manipulerar markna-
den för finansiella instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland, ska 
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för marknadsmanipulation dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på transaktioner och andra åtgärder 
som gäller andra finansiella instrument än 
sådana som avses i 1 mom., om de snedvri-
der marknaden för finansiella instrument en-
ligt 1 mom. 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Grov marknadsmanipulation 

Om vid marknadsmanipulation 
1) orsakas omfattande ekonomisk skada, 

eller 
2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva 

förtroendet för värdepappersmarknadens 
funktion 

och marknadsmanipulationen även bedömd 
som en helhet är grov, ska gärningsmannen 
för grov marknadsmanipulation dömas till 
fängelse i minst fyra månader och högst fyra 
år. 
 
 
 
 
 

5 §  

Informationsbrott som gäller värdepappers-
marknaden 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

1) vid marknadsföring eller omsättning av 
finansiella instrument i samband med när-
ingsverksamhet lämnar osanna eller vilsele-
dande uppgifter om de finansiella instrumen-
ten, eller 

2) underlåter att på behörigt sätt ge infor-
mation som enligt värdepappersmarknadsla-
gen (    /   ) ska ges i samband med värdepap-
per och som är ägnad att väsentligt påverka 
värdepapperens värde, eller som fullgör sin 
informationsskyldighet enligt värdepappers-

marknadslagen och därvid lämnar osanna el-
ler vilseledande uppgifter om värdepapperen, 

ska för informationsbrott som gäller vär-
depappersmarknaden dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 § 

Definitioner 

Med värdepapper avses i detta kapitel så-
dana värdepapper som värdepappersmark-
nadslagen ska tillämpas på. 

Med finansiella instrument avses i detta 
kapitel värdepapper och andra finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ). 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om vär-
depapper och finansiella instrument ska till-
lämpas också på sådana värdepapper och fi-
nansiella instrument som har ansökts bli upp-
tagna till handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 

Som insiderinformation anses i detta kapi-
tel insiderinformation enligt 12 kap. 2 § i 
värdepappersmarknadslagen. 

Som marknadsmanipulation anses i detta 
kapitel marknadsmanipulation enligt 14 kap. 
3 § i värdepappersmarknadslagen. 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om av-
yttring och förvärv av värdepapper ska till-
lämpas också på ingående av derivatavtal. 
Kapitlets 1 och 2 § ska tillämpas på derivat-
avtal oberoende av om det har avtalats om 
överlåtelse av de underliggande tillgångar 
som derivatavtalet avser eller om kompense-
rande gottgörelse. 

Med reglerad marknad avses i detta kapitel 
en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 
6 punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ).  

Med multilateral handelsplattform avses i 
denna lag en multilateral handelsplattform 
enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument (   /   ).  
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7 §  

Begränsningsbestämmelse 

Detta kapitels 1–4 § ska inte tillämpas på 
sådan handel med finansiella instrument på 
en reglerad marknad i enlighet med förord-
ningar som Europeiska kommission utfärdat 
med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG om insider-
handel och otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk), där  

1) en emittent förvärvar egna aktier, 

2) en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter stabiliserar priset på finansiella instru-
ment. 
 

8 §  

Juridiska personers straffansvar 

På brott som nämns i detta kapitel ska till-
lämpas vad som föreskrivs om juridiska per-
soners straffansvar. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den               20  . 
 

 
 
 

9. 

Lag  

om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 5 och 

6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom., av dem 2 § 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 
och 6 punkten och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 917/2008, samt 

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 12 § 1 mom., av dem 3 § 
1 mom. 9 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 295/2010 samt 12 § 1 mom. i lag 
917/2008, som följer: 

 
1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs hur ärenden som av-
ses i 1 § 1 mom. 6 och 7 punkten marknads-
domstolslagen (1527/2001) blir anhängiga 
och behandlas vid marknadsdomstolen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) betaltjänstlagen på ansökan av konsu-
mentombudsmannen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller utdömande av vite som 
förbud har förenats med blir emellertid i så-
dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen. 
 

12 § 

Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande 

Marknadsdomstolen ska genast delge kon-
sumentombudsmannen, social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral och Kommunika-
tionsverket ansökningar som avses i 5 § och 
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som gäller ärenden som hör till respektive 
tillsynsmyndighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
 

————— 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marknadsdomstolslagen (1527/2001) 1 § och 5 § 3 mom., sådana de lyder, 1 § i la-

garna 1173/2004 och 1535/2011 och 5 § 3 mom. i lag 1173/2004, som följer: 
 

1 § 

Marknadsdomstolens behörighet och verk-
samhetsställe 

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden 
som hör till dess behörighet enligt 

1) konkurrenslagen (948/2011), 
2) lagen om offentlig upphandling 

(348/2007), lagen om upphandling inom sek-
torerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (349/2007) och lagen om offentlig 
försvars- och säkerhetsupphandling 
(1531/2011),  

3) elmarknadslagen (386/1995), 
4) naturgasmarknadslagen (508/2000), 
5) lagen om Finansinspektionen 

(878/2008), 
6) lagen om behandling av vissa marknads-

rättsliga ärenden (1528/2001), 

7) någon annan lag. 
Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i 

Helsingfors. 
 

5 § 

Behörighetsvillkor för och förordnande av 
sakkunnigledamöter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
5—7 punkten förutsätts ha avlagt för uppdra-
get lämplig högre högskoleexamen samt vara 
förtrogna med konsumentskydd, marknadsfö-
ring, näringslivet eller ekonomiska frågor. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
————— 
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11. 

Lag 

om ändring av aktiebolagslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 1 kap. 1 § 2 mom., 4 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 

1 mom., 5 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 8 §, 5 kap. 1 a §, 9 kap. 4 § 3 mom. samt 8 § 2 mom. 
2 punkten och 3 mom., 15 kap. 8 § 3 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten, 18 kap. 7 § 2 och 
3 mom. samt 25 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, av dem 5 kap. 1 a § sådan den lyder ändrad i lag 
585/2009, som följer: 

 
1 kap. 

De centrala principerna för aktiebolags 
verksamhet samt tillämpning av lagen 

1 § 

Tillämpning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte 

tas upp till handel på en sådan reglerad 
marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument (   /   ). 

 
4 kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

1 § 

Anslutning till värdeandelssystemet 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets aktier hör till det värdeandelssystem som 
avses i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet (   /   ).  
 

2 § 

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

Den som har förvärvat en aktie som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva ägarrät-
tigheter i bolaget utan att ha antecknats i den 

aktieägarförteckning som avses i 3 §. I 8 kap. 
1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet föreskrivs om 
utövande av de rättigheter som förvaltarregi-
strerade aktier medför. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Aktieägarförteckning 

Över aktier som hör till värdeandelssystemet 
samt över deras ägare ska värdepapperscen-
tralen med automatisk databehandling föra 
en aktieägarförteckning i vilken anges aktie-
ägarens eller aktieförvaltarens namn, person-
beteckning eller annat identifikationssignum, 
kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgif-
ter, antal aktier av olika slag samt den konto-
förvaltare som har hand om det värdeandels-
konto som aktierna har registrerats på. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Aktieägar- och vänteförteckningens offent-
lighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller dock 

inte personbeteckningar, betalnings- och be-
skattningsuppgifter eller uppgifter om på vil-
ket kommissionskonto aktier som en aktie-
ägare lämnat till försäljning har registrerats. 
När det gäller rätten att få uppgifter om vil-
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ken kontoförvaltare som har hand om det 
värdeandelskonto som aktierna är registrera-
de på tillämpas vad som i 8 kap. 3 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet föreskrivs om rätten att få upp-
gifter om värdeandelskonton. 

 
 

7 § 

Underrättelse om beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
För underrättelsen gäller detsamma som för 

kallelse till bolagsstämma. Underrättelsen 
ska, utöver vad som i bolagsordningen före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma, sändas 
skriftligt till varje aktieägare vars namn och 
adress är kända för bolaget samt publiceras i 
den officiella tidningen. Underrättelsen och 
anvisningarna ska sändas också till värde-
papperscentralen och till kontoförvaltarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Registrering av rättigheter 

När ett beslut som avses i 6 § har registre-
rats och anmälningstiden börjat löpa kan ak-
tieägaren hos kontoförvaltaren kräva registre-
ring av sin rätt. Registreringarna ska ske på 
ett sådant av värdepapperscentralen godkänt 
sätt som innebär att varje akties samband 
med registreringen på värdeandelskontot kan 
utredas. Om ett aktiebrev har utfärdats över 
en aktie ska aktieägaren överlämna aktiebre-
vet till kontoförvaltaren, som på aktiebrevet 
ska anteckna att aktierna har anslutits till 
värdeandelssystemet. 

Panthavare och andra rättsinnehavare kan 
anmäla sina rättigheter för registrering på ak-
tieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren 
inte har något värdeandelskonto och om sö-
kanden ger kontoförvaltaren en tillräcklig ut-
redning om sin rätt, ska kontoförvaltaren i 
aktieägarens namn öppna ett värdeandelskon-
to på vilket aktien och innehavarens rätt regi-
streras. Pantsättningen kan i detta fall regi-
streras utan kontoinnehavarens skriftliga 
samtycke. 

5 kap. 

Bolagsstämma 

1 a § 

Börsbolag 

Med börsbolag avses i detta kapitel aktie-
bolag vars aktier är föremål för handel på en 
sådan reglerad marknad som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument. 

 
9 kap. 

Aktieemission 

4 § 

Riktad emission 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som en avvikelse från företrädesrätten an-

ses inte att man i syfte att underlätta genom-
förandet av emissionen beslutar att ge varje 
aktieägare med företrädesrätt endast det max-
imiantal teckningsrätter som är delbart med 
det antal som berättigar till nya aktier och att 
sälja de återstående rättigheterna på en sådan 
reglerad marknad som avses i lagen om han-
del med finansiella instrument eller på of-
fentlig auktion för deras räkning som har rätt 
till dem, så att de medel som flutit in redovi-
sas senast i samband med följande utbetal-
ning av medel efter teckningstidens utgång. 

 
8 § 

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information enligt 1 mom. behöver inte 

ges, om 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i 4 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (   /   ). 

Emissionsbeslutet och de handlingar om 
bolagets ekonomiska ställning som avses i 
5 kap. 21 § 2 mom. ska under teckningstiden 
hållas tillgängliga för de aktieägare som av-
ses ovan i 1 mom. Denna skyldighet förelig-
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ger dock inte, om bolaget har offentliggjort 
ett sådant prospekt enligt 4 kap. i värdepap-
persmarknadslagen av vilket motsvarande in-
formation framgår. 
 
 
 

15 kap. 

Bolagets egna aktier 

8 § 

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förvärvsbeslutet och de i 5 kap. 21 § 

2 mom. avsedda handlingarna om bolagets 
ekonomiska ställning ska hållas tillgängliga 
för aktieägare som avses i 1 mom. i denna 
paragraf under den tid som aktierna ska er-
bjudas bolaget. Sådan skyldighet finns dock 
inte, om bolaget har offentliggjort en i 
11 kap. i värdepappersmarknadslagen avsedd 
anbudshandling varav motsvarande informa-
tion framgår. 
 
 
 

9 § 

Sammanläggning av aktier i ett publikt aktie-
bolag 

Ett publikt aktiebolag kan med sådan kvali-
ficerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § be-
sluta lösa in en viss andel av samtliga aktie-
ägares aktier (sammanläggning av aktier) 
under förutsättning att uppkomsten av bråk-
delar av aktier förhindras genom inlösenbes-
lutet på följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) bolaget säljer utan dröjsmål extra aktier 
som blir inlösta på grund av avrundning en-
ligt 2 punkten på en sådan reglerad marknad 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument eller på offentlig auktion för de 
aktieägares räkning som avses i 2 punkten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 kap. 

Inlösen av minoritetsaktier 

7 § 

Bestämmande av lösenbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
När inlösen har föregåtts av ett sådant obli-

gatoriskt uppköpserbjudande som avses i 
11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen 
ska som gängse pris betraktas det pris som 
erbjudits i det obligatoriska uppköpserbju-
dandet, om det inte finns särskild anledning 
att förfara på annat sätt. 

När inlösenrätt och inlösenskyldighet har 
uppkommit i samband med ett sådant frivil-
ligt offentligt uppköpserbjudande som avses i 
11 kap. i värdepappersmarknadslagen och in-
lösaren därigenom har blivit innehavare till 
minst nio tiondelar av de erbjudna aktierna, 
anses det pris som erbjudits i det offentliga 
uppköpserbjudandet som gängse pris, om det 
inte finns särskild anledning att förfara på 
annat sätt. 

 
25 kap. 

Straffbestämmelser 

1 § 

Aktiebolagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot förbudet i 1 kap. 1 § 2 mom. 

att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper 
till handel på en sådan reglerad marknad som 
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument, 
— — — — — — — — — — — — — —  

ska, om gärningen inte är ringa eller om 
strängare straff för den inte föreskrivs någon 
annanstans i lag, för aktiebolagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 

————— 
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12.  

Lag 

om ändring av lagen om andelslag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelslag (1488/2001) 21 a kap. 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § och 12 § 

1 mom. 3 punkten, sådana de lyder, 21 a kap. 5 § 2 mom. i lag 1406/2009 och 10 § 2 mom., 
11 § och 12 § 1 mom. 3 punkten i lag 923/2002, som följer: 

 
21 a kap. 

Andelar, tilläggsandelar och placerings-
andelar som hör till värdeandelssystemet 

5 § 

Försäljning av andelar på ett gemensamt 
konto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ägaren till andelar på ett gemensamt 

värdeandelskonto eller en i 3 § 2 mom. av-
sedd person inte inom ett år från det att en 
uppmaning enligt 4 kap. 13 § getts med stöd 
av beslutet har yrkat på registrering av sin 
rätt så som föreskrivs i 3 §, har ägaren eller 
personen förverkat sin rätt till andelarna. An-
delslaget ska därefter utan dröjsmål sälja an-
delarna. Härvid ska andelslaget dock beakta 
andelsägarens fördel. Andelarna ska säljas på 
en sådan reglerad marknad som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument (   /   ) 
eller, om detta inte är möjligt, på offentlig 
auktion. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Rätt att få uppgifter ur medlemsförteckning-
en och vänteförteckningen i värdeandelssy-

stemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Andelsägarens, förvärvarens och en i 9 § 

4 mom. nämnd persons personbeteckning 
samt betalnings- och beskattningsuppgifter 

eller uppgifter om det kommissionskonto på 
vilket andelar som en andelsägare lämnat till 
försäljning har registrerats får likväl inte 
lämnas ut utan dennes samtycke. På rätten att 
få uppgifter om vilken kontoförvaltare som 
har hand om det värdeandelskonto på vilket 
andelarna är registrerade tillämpas på mot-
svarande sätt vad som i 8 kap. 3 § i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ) föreskrivs om rätt att få upp-
gifter om värdeandelskonton. 
 

11 § 

Tidpunkten från vilken förvärvaren får utöva 
sina rättigheter 

Den som har förvärvat en andel som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva de rättig-
heter som tillkommer ägaren av en andel i 
andelslaget förrän förvärvaren har införts i 
medlemsförteckningen, om inte något annat 
följer av 6 § 2 mom. eller av 8 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet. 

 
12 § 

Bestämmelse i stadgarna om avstämningsdag 

Ett andelslag som har beslutat överföra sina 
andelar till värdeandelssystemet skall i stad-
garna ta in en bestämmelse enligt vilken rät-
ten att efter anmälningsdagen få medel som 
andelslaget betalar ut samt rätt att få andelar 
när nya andelar ges ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3) på vars värdeandelskonto andelen, om 
den är förvaltarregistrerad, på avstämnings-
dagen har registrerats och för vilken med 
stöd av 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet andels-

förvaltaren har införts som andelsförvaltare i 
medlemsförteckningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
 

————— 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 och 4—6 §, sådana de 

lyder, 1 § delvis ändrad i lagarna 11/2010, 903/2011 och 1494/2011, 4 och 6 § delvis ändrade 
i lag 1494/2011 samt 5 § delvis ändrad i lag 1361/2010, som följer: 

 
1 § 

Avgiftsskyldiga 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Fi-
nansinspektionen är 

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., ut-
ländska tillsynsobjekts filialer och utländska 
clearingorganisationer enligt 4 § 5 mom. 
samt pensionsfonder och pensionsanstalter 
enligt 4 § 6 mom. i lagen om Finansinspek-
tionen (878/2008),  

2) sådana utländska EES-fondbolag enligt 
2 b kap. i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) som inte har filial i Finland och 
som förvaltar en placeringsfond i Finland, 

3) personer som avses i 7 och 7 a § i lagen 
om betalningsinstitut (297/2010), 

4) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument (   /   ), 

5) finländska bolag vars emitterade värde-
papper på ansökan har tagits upp till handel 
på en reglerad marknad enligt lagen om han-
del med finansiella instrument enbart i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, 

6) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 
6 punkten i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet (   /   ) och kon-
toförvaltare enligt 9 punkten i samma para-
graf, 

7) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument, 

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997), 

9) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

10) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

11) Patientförsäkringscentralen och pati-
entskadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 
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15) försäkringsmäklare enligt lagen om för-
säkringsförmedling (570/2005) samt sådana 
försäkringsförmedlare enligt lagen om för-
säkringsförmedling som är registrerade i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland och som har fi-
lial i Finland, 

16) sådana utländska EES-
tilläggspensionsanstalter enligt lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995) och lagen om 
försäkringskassor (1164/1992) som har filial 
i Finland, 

17) tredjeländers kreditinstituts representa-
tioner. 

Finansinspektionen svarar för debiteringen 
av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till 
Finlands Bank. 

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs 
om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen. 

 
4 § 

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 

 
 

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av 
avgiftsgrun-
den 

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007) 

balansomslutning 0,00284 

kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284 
andra betalningsinstitut enligt lagen om betal-
ningsinstitut än institut för elektroniska pengar 

omsättning 0,25 

institut för elektroniska pengar enligt lagen om 
betalningsinstitut 

balansomslutning 0,00284 

skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008) 

balansomslutning x 4 0,00284 

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagsla-
gen 

balansomslutning 0,00284 

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 

balansomslutning 0,00284 

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987) 

balansomslutning x 4 0,00284 

pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstif-
telser 

balansomslutning 0,00284 

pensionskassa enligt lagen om försäkringskas-
sor 

balansomslutning 0,00284 

sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284 
annan försäkringskassa enligt lagen om försäk-
ringskassor än pensionskassa eller sjukkassa 

balansomslutning 0,00284 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) 

balansomslutning 0,00284 

Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjö-
manspensioner (1290/2006) 

balansomslutning x 0,4 0,00284 

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden 

balansomslutning 0,00284 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, 
Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkrings-
centralen och Miljöförsäkringscentralen samt 

balansomslutning x 4 0,00284 
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stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
statens pensionsfond enligt lagen om statens 
pensionsfond (1297/2006), den kommunala 
pensionsanstalten Keva enligt lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) och pensions-
fonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrko-
lagen (1054/1993) 

balansomslutning x 0,4 0,00284 

filialer till utländska EES-kreditinstitut balansomslutning 0,00095 
filialer till tredjeländers kreditinstitut  balansomslutning 0,00284 
filialer till andra utländska betalningsinstitut än 
betalningsinstitut som motsvarar institut för 
elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 

omsättning 0,11 

filialer till utländska betalningsinstitut som 
motsvarar institut för elektroniska pengar vars 
hemstat hör till EES 

balansomslutning 0,00095 

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget för-
valtade placeringsfon-
dernas sammanlagda 
tillgångar 

0,0022 

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahål-
ler kapitalförvaltning eller investeringsrådgiv-
ning 

kapitalförvaltningens 
och investeringsråd-
givningens omsättning 

0,34 

börser enligt lagen om handel med finansiella 
instrument samt andra clearingorganisationer 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet än värdepapperscentraler 

omsättning 1,30 %, av-
giften är dock 
minst 50 000 
euro 

andra värdepappersföretag enligt lagen om in-
vesteringstjänster  (   /   ) än sådana som avses 
i lagens 6 kap. 1 § 3—5 mom. 

omsättning 0,34 

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster 

omsättning 0,11 

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslös-
hetskassor 

medlemsavgiftsintäkter 0,66 

filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,15 
filialer till tredjeländers värdepappersföretag omsättning 0,34 
filialer till utländska EES-fondbolag som inte 
förvaltar en placeringsfond i Finland 

omsättning 0,15 

filialer till utländska EES-fondbolag som för-
valtar en placeringsfond i Finland 

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade placerings-
fondernas sammanlag-
da tillgångar 

0,0018 

utländska EES-fondbolag som inte har filial i 
Finland och som förvaltar en placeringsfond i 
Finland 

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade placerings-
fondernas sammanlag-
da tillgångar 

0,0018 

filialer till tredjeländers fondbolag omsättning 0,34 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,03 
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Proportionell tillsynsavgift tas ut hos till-
synsobjekt till utgången av det kalenderår då 
tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har 
återkallats eller tillsynsobjektets rätt att be-
driva verksamhet annars har upphört. Hos 
försäkringsanstalter och pensionsanstalter 
ska emellertid tas ut proportionell tillsynsav-
gift till utgången av den kalendermånad då 
anstaltens hela försäkringsbestånd eller pen-
sionsansvar har överlåtits till en annan för-
säkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då 
de åtaganden som sammanhänger med an-

staltens försäkringsverksamhet annars bevis-
ligen har retts ut. 
 

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
samt de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 

 
 

Avgiftsskyldiga 
 

Grundavgift i euro 

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut 
i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt 
sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt 
lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-
form (1504/2001) 

6 000 

annat kreditinstitut 2 000 
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter översti-
ger finansnetto 

9 000 

betalningsinstitut 2 000 
försäkringsbolag 6 000  
försäkringsföreningar 1 000  
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200 
andra försäkringskassor än pensionskassor 800 
arbetslöshetskassor 6 000 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskas-
san, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 

6 000 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkrings-
centralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentra-
len och stödkassan för arbetslöshetskassorna, 

1 200 

Statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva 
och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 

15 000 

filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 000 
filialer till utländska EES-kreditinstitut 2 000 
fondbolag 4 000 
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 § 3—
5 mom. i lagen om investeringstjänster 

6 000 

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om 
investeringstjänster 

1 000 

filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 000 
filialer till tredjeländers värdepappersföretag 3 000 
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000 
filialer till utländska EES-fondbolag 2 000 
filialer till tredjeländers fondbolag 3 000 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 000 
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Grundavgift tas inte ut hos börser och 
clearingorganisationer. 

 
6 § 

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyl-
diga än de som avses i 4 § samt de avgifts-
skyldiga bestäms som följer: 
 

 
Avgiftsskyldiga 
 

Grundavgift i euro 

värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet 

260 000 

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000 
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000 
juridiska personer som avses i 7 § och 7 a i lagen om betal-
ningsinstitut 

1 000 

fysiska personer som avses i 7 § och 7a i lagen om betalnings-
institut 

200 

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om invester-
ingstjänster 

3 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000 
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker en-
ligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker 
(599/2010)   

6 000 

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)   

10 000 

börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers 
holdingföretag 

10 000 

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag 

1 000 

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften 
höjs med 180 euro för 
varje registrerad mäk-
lare som är anställd 
hos ett försäkrings-
mäklarföretag eller hos 
en enskild näringsid-
kare för varje registre-
rad försäkringsmäklare 
vid utgången av året 
före det då tillsynsav-
giften bestäms. 

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet 

6 000 

utländska clearingorganisationer enligt 4 kap. i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksamhet 

25 000 

clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksamhet 

12 000 

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet samt registrerings-
fonder enligt 6 kap. 9 § i samma lag 

2 000 
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emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella in-
strument 

15 500 Grundavgiften 
höjs med 16 000 euro 
om det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 5 kap. 2 § i la-
gen om handel med fi-
nansiella instrument. 

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

12 500 

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella in-
strument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller 
när emittenten inte har hemort i Finland 

10 500 Grundavgiften 
höjs med 11 000 euro 
om det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 5 kap. 2 § i la-
gen om handel med fi-
nansiella instrument. 

emittenter av andra värdepapper som i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument än aktier 

3 000 

finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än 
aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument en-
bart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet än Finland 

3 000 

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i 
Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument 

4 000 

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansö-
kan är föremål för handel i Finland på en multilateral handels-
plattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 

1 000 

Pensionsskyddscentralen 10 000 
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden 1 000 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995)   

1 000 

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om 
pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial 
i Finland 

1 000 

tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000 
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsför-
medling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland 
och har filial i Finland 

300 

 
 

Om ett holdingföretag samtidigt är en an-
nan koncerns dotterföretag tas det inte ut nå-
gon avgift hos moderföretaget på samma 
grund. Om ett holdingföretag samtidigt är 
värdepappersemittent ska avgift tas ut hos fö-
retaget på båda grunderna. 

Avgift enligt denna paragraf gäller också 
avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en akti-
eemittent har emitterat också andra värde-
papper som avses i denna paragraf ska avgift 
tas ut hos den avgiftsskyldige på vardera 
grunden. 

——— 
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 Denna lag träder i kraft den 20  . 
 

————— 
 
 
 
 
 

14. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (121/2007) 2 § 3 och 5 mom., 13 §, 19 § 1 mom., 20 § 2 mom., 

22 § 2 mom., 24 §, 30 § 3 mom., 31 § 2 mom., 35 § 2 mom., 36 a § 6 mom., 40 och 42 §, 90 § 
3 mom., 105 § 1 och 4 mom., 111 §, 141 § 3 mom. samt 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l § och 
172 §, av dem 2 § 3 och 5 mom., 30 § 3 mom., 31 § 2 mom. och 36 a § 6 mom. sådana de ly-
der i lag 929/2007, 13 § och 20 § 2 mom. sådana de lyder i lag 901/2011, 24 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 929/2007, 40 § sådan den lyder i lagarna 929/2007 och 880/2008, 42 § så-
dan den lyder i lag 208/2009, 90 § 3 mom. sådant det lyder i lag (1244/2011), 105 § 1 mom. 
samt 166 j, 166 k och 166 l § sådana de lyder i lag 1357/2010, 157 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 600/2010 och 160 § sådan den lyder i lagarna 467/2007 och 929/2007, samt 

fogas till lagen en ny 24 a § som följer: 
 

2 § 

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverk-
samhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om kreditinstituts skyldighet 

att höra till ersättningsfonden för investerar-
skydd finns i lagen om investeringstjänster (   
/   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster finns i 
1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster. 

 
13 § 

Finansiella institut 

Med finansiella institut avses i denna lag 
finländska eller utländska företag som inte är 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut och 

vars huvudsakliga verksamhet är att tillhan-
dahålla tjänster enligt 30 § 1 mom. 3—11 
punkten eller att förvärva aktier och andelar. 
Som finansiella institut betraktas också vär-
depappersföretag enligt lagen om invester-
ingstjänster samt med dessa jämförbara ut-
ländska företag, om inte något annat före-
skrivs nedan. Som finansiella institut betrak-
tas dessutom betalningsinstitut enligt lagen 
om betalningsinstitut (297/2010) samt med 
dessa jämförbara utländska företag, vars hu-
vudsakliga verksamhet är att tillhandahålla 
betaltjänster eller att bedriva någon annan af-
färsverksamhet som avses i denna paragraf. 
Som finansiella institut betraktas inte försäk-
ringsholdingsammanslutningar enligt 1 kap. 
8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) och 
inte heller konglomerats holdingsammans-
lutningar enligt lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), om 
inte något annat följer av 73 § 2 mom. i den-
na lag. 
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19 § 

Kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbe-
talbara medel 

Bara kreditinstitut får bedriva affärsverk-
samhet som består i att från allmänheten ta 
emot återbetalbara medel på annat sätt än ge-
nom emission av värdepapper enligt 2 kap. 1 
§ i värdepappersmarknadslagen (   /   ), om 
inte något annat föreskrivs i 20 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aktiebolag och andelslag får dessutom 

trots 19 § från allmänheten ta emot återbetal-
bara medel genom att erbjuda andra skuldin-
strument än sådana som ska återbetalas på 
anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds 
allmänheten på andra sätt än genom att vär-
depapper enligt värdepappersmarknadslagen 
emitteras till allmänheten, ska aktiebolaget 
eller andelslaget upprätta och offentliggöra 
delårsrapporter, bokslut och bokslutskom-
munikéer, i tillämpliga delar med iakttagande 
av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknads-
lagen. På undantag från informationsskyldig-
heten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 
18 § i värdepappersmarknadslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

22 § 

Koncessionsansökan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens yttrande ska be-

gäras om en inlåningsbanks koncessionsan-
sökan. Dessutom ska ett yttrande begäras av 
den i lagen om investeringstjänster avsedda 
ersättningsfonden för investerarskydd, om 
kreditinstitutet enligt sin bolagsordning eller 
sina stadgar kan tillhandahålla investerings-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  

24 § 

Förutsättningar för beviljande av koncession 

Koncession ska beviljas om det på basis av 
de upplysningar som lämnats in kan säker-
ställas att kreditinstitutets ägare och grundare 
uppfyller de krav som föreskrivs i 24 a § och 
kreditinstitutet uppfyller kraven enligt 4 och 
5 kap. i fråga om verksamhet och finansiell 
ställning. Koncession kan beviljas också för 
ett nytt kreditinstitut innan det registreras.  

 
24 a § 

Betydande ägares samt grundares tillförlit-
lighet 

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av ett kreditinstituts aktiekapital eller 
en andel som medför minst tio procent av 
den rösträtt som dess samtliga aktier medför 
samt kreditinstitutets grundare ska vara till-
förlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att grunda el-
ler äga ett kreditinstitut, eller om  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att 
grunda eller äga ett kreditinstitut. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare 
i kreditinstitutet, om detta kan anses vara up-
penbart motiverat med hänsyn till en helhets-
bedömning av dennes tidigare verksamhet, 
de omständigheter som lett till domen och 
andra omständigheter som inverkar på saken. 

 
30 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

— — — — — — — — — — — — — —  
I en inlåningsbanks bolagsordning eller 

stadgar ska anges om banken tillhandahåller 
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investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i lagen 
om investeringstjänster.  

 
31 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

— — — — — — — — — — — — — —  
I ett kreditföretags bolagsordning eller 

stadgar ska anges om företaget tillhandahål-
ler investeringstjänster enligt 1 kap 11 § i la-
gen om investeringstjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Finansiering av förvärv och mottagande som 
pant av egna och koncernföretags aktier, an-

delar, kapitallån och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och finansiella institut 

inom samma finansiella företagsgrupp som 
detta får, om inte annat följer av 3 mom., 
trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 
1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006), 8 kap. 
7 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 
3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), 
bevilja lån för förvärv av egna och moderfö-
retagets aktier och andelar och ta emot akti-
erna och andelarna som pant, om de är före-
mål för handel på en sådan reglerad marknad 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ), om beviljandet av lånet el-
ler mottagandet av panten ingår i kreditinsti-
tutets eller i det till dess finansiella företags-
grupp hörande finansiella institutets normala 
affärsverksamhet och om lånet har beviljats 
eller panten tagits emot på de sedvanliga 
villkor som kreditinstitutet eller det finansiel-
la institutet tillämpar i sin verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 a § 

Anlitande av ombud samt utläggande av vik-
tiga funktioner på entreprenad 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om utläggande av sådana in-

vesteringstjänster på entreprenad som till-

handahålls av kreditinstitut finns i lagen om 
investeringstjänster. 
 
 
 
 

40 § 

Ledningen av kreditinstitut och holdingföre-
tag 

Ett kreditinstituts styrelse, verkställande di-
rektör och övriga högsta ledning ska leda 
kreditinstitutet med yrkesskicklighet samt en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Sty-
relsemedlemmarna och deras ersättare, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt övriga som hör till den högsta led-
ningen ska vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats. De ska dess-
utom ha sådan allmän kännedom om kredit-
institutsverksamhet som är nödvändig med 
beaktande av arten och omfattningen av kre-
ditinstitutets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen, eller  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av 
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra omständig-
heter som inverkar på saken. 

Kreditinstitutet ska omedelbart underrätta 
Finansinspektionen om förändringar i fråga 
om personer som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
kreditinstitut ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på holdingföretag. 
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42 § 

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
avyttring av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier, andelar, placeringsande-
lar eller grundfondsandelar i ett kreditinstitut 
ska underrätta Finansinspektionen om detta 
på förhand, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av kreditin-
stitutets aktie-, andels- eller placeringsan-
delskapital eller grundfond, 

2) innehavet blir så stort att det motsvarar 
minst 10 procent av röstetalet för samtliga 
aktier eller andelar, eller om 

3) innehavet annars berättigar denne att ut-
öva inflytande som är jämförbart med inne-
hav som avses i 2 punkten eller att annars ut-
öva betydande inflytande i kreditinstitutets 
förvaltning. 

Om avsikten är att öka innehavet enligt 
1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av 
kreditinstitutets aktie-, andels- eller placer-
ingsandelskapital eller grundfond, eller så att 
innehavet kommer att medföra en lika stor 
andel av det röstetal som samtliga aktier eller 
andelar medför eller så att kreditinstitutet blir 
ett dotterföretag, ska också detta förvärv för-
handsanmälas till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och rös-
tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen. Vid tillämpningen av detta 
moment beaktas inte aktier och andelar som 
den anmälningsskyldige för högst ett år har 
förvärvat i samband med en värdepappers-
emission eller med stöd av sin verksamhet 
som marknadsgarant och utifrån vilka den 
anmälningsskyldige inte har rätt att utöva 
rösträtt i ett företag eller i övrigt påverka 
verksamheten i företagets ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 
2 mom. eller om kreditinstitutet upphör att 
vara dotterföretag till den anmälningsskyldi-
ge. 

Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska 
minst en gång om året underrätta Finansin-

spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska inne-
hålla uppgifter och utredningar om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och finansiella situation, 

2) den anmälningsskyldiges ägande och 
övriga bindningar i kreditinstitutet, 

3) avtal om och finansiering av förvärv 
samt, i sådana fall som avses i 2 mom., om 
innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 
2 mom. utfärdas genom förordning av stats-
rådet.  

 
90 § 

Samarbete vid tillsynen över tillsynsobjektens 
finansiella ställning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med reglerat företag avses i 2 mom. ett så-

dant i en annan EES-stat auktoriserat  företag 
som motsvarar ett kreditinstitut enligt denna 
lag, ett värdepappersföretag enligt lagen om 
investeringstjänster, ett fondbolag enligt la-
gen om placeringsfonder, ett försäkringsbo-
lag enligt försäkringsbolagslagen eller ett be-
talningsinstitut enligt lagen om betalningsin-
stitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

105 § 

Fordringar som skall ersättas 

Av insättningsgarantifondens medel ersätts 
en insättares på konto registrerade tillgodo-
havanden i en inlåningsbank och andra än på 
konto registrerade tillgodohavanden i samma 
bank som är föremål för betalningsförmed-
ling, dock högst upp till 100 000 euro. Be-
stämmelser om betalning av ersättning ur den 
ersättningsfond som avses i lagen om inve-
steringstjänster finns i 11 kap. i den lagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Insättningsgarantifonden ersätter dock inte 
andra kreditinstituts eller finansiella instituts 
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fordringar och inte heller poster som ska räk-
nas till inlåningsbankens kapitalbas enligt 
45—48 §. Fonden ersätter inte heller ford-
ringar baserade på medel som åtkommits ge-
nom brott som avses i 32 kap. i strafflagen. 
Om en förundersökning eller rättegång som 
gäller ovan nämnda brott pågår, kan insätt-
ningsgarantifonden skjuta fram betalningen 
av ersättningen tills domstolens beslut har 
vunnit laga kraft. Fonden ersätter inte heller 
fordringar på ett i  9 kap. 3 § 1 mom. i lagen 
om investeringstjänster avsett kundmedels-
konto som har öppnats i en tillhandahållare 
av investeringstjänsters namn. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

111 § 

Återkallande av koncession samt insättares 
och investerares fordringar 

När Finansinspektionen med stöd av 28 § 
beslutar återkalla en inlåningsbanks konces-
sion kan den samtidigt bestämma att insättar-
nas fordringar ska betalas ur insättningsga-
rantifonden. När Finansinspektionen med 
stöd av 28 § beslutar återkalla ett kreditinsti-
tuts koncession kan den samtidigt bestämma 
att investerarnas fordringar ska betalas ur er-
sättningsfonden för investerarskydd, i enlig-
het med 11 kap. i lagen om investeringstjäns-
ter. 
 
 

141 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut har rätt att lämna informa-

tion som avses i 1 mom. till en sådan börs 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument, om informationen är nödvändig 
för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts 
börsen. Ett kreditinstitut har samma rätt att 
lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen 
om handel med finansiella instrument avsedd 
marknadsplatsoperatör som motsvarar en 
börs och är verksam i en annan EES-stat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

157 § 

Delårsrapport 

En inlåningsbank ska för varje räkenskaps-
period som är längre än sex månader upprätta 
en delårsrapport för de sex första eller för de 
tre, sex och nio första månaderna, om inte 
annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värde-
pappersmarknadslagen. På delårsrapporterna 
ska i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 2 
och 3 mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. Om inte annat 
följer av den här paragrafen gäller i fråga om 
en sådan inlåningsbanks delårsrapport på vil-
ken tillämpas 7 kap. 10 § i värdepappers-
marknadslagen dessutom vad som i den 
nämnda lagen föreskrivs om delårsrapport. 

En inlåningsbanks delårsrapport ska inne-
hålla en för den aktuella perioden upprättad 
resultaträkning och balansräkning eller, om 
inlåningsbanken är moderföretag i en kon-
cern, en koncernresultaträkning och kon-
cernbalansräkning samt en redogörelse för 
bankens eller koncernens resultatutveckling 
och för sådana betydande förändringar i till-
gångarna och skulderna samt åtagandena 
utanför balansräkningen och i verksamhets-
miljön som inträffat under rapportperioden, 
för exceptionella omständigheter som påver-
kat resultatutvecklingen, för väsentliga hän-
delser som inträffat efter rapportperioden 
samt för bankens eller koncernens sannolika 
utveckling under räkenskapsperioden. Del-
årsrapportens uppgifter ska dessutom vara 
jämförbara med uppgifterna för motsvarande 
rapportperiod under den föregående räken-
skapsperioden. 

Delårsrapporten ska offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Offentliggörandet ska i tillämpliga delar ske i 
enlighet med 156 § 2 och 4 mom. samt enligt 
bestämmelserna om offentliggörande av del-
årsrapporter någon annanstans i lag. 

Bestämmelser om den skyldighet som cen-
tralinstitutet för sammanslutningen av inlå-
ningsbanker har att upprätta och offentliggö-
ra delårsrapporter och årsrapporter för sam-
manslutningen finns i lagen om en sam-
manslutning av inlåningsbanker.  

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 
moderföretag ska på dess delårsrapporter till-
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lämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank vars 
moderföretag i enlighet med denna paragraf 
offentliggör en delårsrapport ska inte tilläm-
pas vad som föreskrivs ovan i denna para-
graf, om inte annat föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och yttran-
den om upprättande av delårsrapporter som 
avses i denna paragraf samt av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från bestämmel-
serna i denna paragraf, om detta inte äventy-
rar investerarnas eller insättarnas ställning. I 
fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden 
och undantag ska i tillämpliga delar 147 § 
2—4 mom. följas. I delårsrapporten ska 
nämnas om undantag har beviljats. 
 
 
 
 

160 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen ska för kreditinstitut 
och deras holdingföretag förordna en revisor 
enligt 9 § i revisionslagen, 7 kap. 5 § i aktie-
bolagslagen och 7 kap. 5 § i lagen om andels-
lag samt förordna om särskild granskning 
och granskare enligt 7 kap. 7—10 § i aktie-
bolagslagen och 7 kap. 7—10 § i lagen om 
andelslag. När det gäller förordnande av re-
visor samt särskild granskare i de ovan an-
givna fallen ska i övrigt tillämpas revisions-
lagen, aktiebolagslagen och lagen om andels-
lag. Finansinspektionen ska dessutom för-
ordna en behörig revisor för ett kreditinstitut 
och dess holdingföretag, om institutet eller 
företaget inte har en revisor som uppfyller de 
i 159 § angivna kraven. 

Ett kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster ska för varje kalenderår läm-
na Finansinspektionen ett revisorsyttrande 
om huruvida kreditinstitutets åtgärder vid 
förvaringen och hanteringen av kundmedel 
uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. 1—
4 § i lagen om investeringstjänster och i före-
skrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 
5 § i den lagen. 

166 j § 

Utländska EES-kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster 

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på utländska EES-
kreditinstitut som tillhandahåller invester-
ingstjänster finns i 1 kap. 5 § 1 och 2 mom. i 
lagen om investeringstjänster. 

 
166 k § 

Tredjeländers kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster 

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på tredjeländers kre-
ditinstitut som tillhandahåller investeringst-
jänsterfinns i 1 kap. 5 § 3 mom. i lagen om 
investeringstjänster. 

 
166 l § 

Utländska kreditinstituts medlemskap i er-
sättningsfonden för investerarskydd 

Bestämmelser om utländska kreditinstituts 
filialers medlemskap i ersättningsfonden för 
investerarskydd finns i 11 kap. 18—25 § i 
lagen om investeringstjänster. 
 

172 § 

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  

1) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med bestämmelserna i 9 kap. eller i strid 
med en förordning eller Finansinspektionens 
föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, 

2) bryter mot vad som i 156 § föreskrivs 
om att anmäla bokslut för registrering och 
hålla bokslut framlagda för allmänheten, 

3) bryter mot vad som i 157 § föreskrivs 
om upprättande av delårsrapport, eller 

4) bryter mot bestämmelserna om slutredo-
visning över ett kreditinstituts fusion, delning 
eller likvidation 

ska, om inte gärningen utgör bokförings-
brott eller bokföringsbrott av oaktsamhet en-



 RP 32/2012 rd  
  

 

516 

ligt 30 kap. 9 § eller 10 § i strafflagen eller 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för kreditinstituts bok-
föringsförseelse dömas till böter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 20  . 

 
————— 

 
 
 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 9 § 

4 mom. och 14 §, sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 642/2006 och 14 § delvis ändrad i lag 
589/2003, som följer: 

 
9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebo-

lagslagen föreskrivs om det ursprungliga bo-
lagets skulder tillämpas inte på sådana skul-
der eller delar av skulder som kan ersättas ur 
den i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda in-
sättningsgarantifonden eller den i 11 kap. i 
lagen om investeringstjänster (   /   ) avsedda 
ersättningsfonden. 

 
14 § 

Finansinspektionen kan i enlighet med det-
ta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut 
återkalla dess koncession utan att kreditinsti-
tutet behöver försättas i likvidation. 

Till ansökan ska fogas 
1) en kopia av kreditinstitutets bolags-

stämmas beslut om att kreditinstitutet har be-
slutat avstå från sin koncession, 

2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har några insättningar eller affärsmäs-
sigt bedriver någon annan verksamhet som 
enligt kreditinstitutslagen eller lagen om in-
vesteringstjänster förutsätter tillstånd, 

3) ett revisorsyttrande om den utredning 
som avses i 2 punkten,  

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
 

————— 
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16. 

Lag 

om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 27 § 

3 mom. och 33 §, sådana de lyder, 27 § 3 mom. i lag 1422/2007 och 33 § delvis ändrad i lag 
591/2003, som följer: 

 
27 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 17 kap. 15 § 6 mom. i lagen om 

andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insätt-
ningsgarantifonden eller den i 11 kap. i lagen 
om investeringstjänster (   /   ) avsedda er-
sättningsfonden. 

 
33 § 

Finansinspektionen kan i enlighet med det-
ta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut 
återkalla dess koncession utan att kreditinsti-
tutet behöver försättas i likvidation. 

Till ansökan ska fogas 

1) en kopia av kreditinstitutets andels-
stämmas beslut om att kreditinstitutet har be-
slutat avstå från sin koncession, 

2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har insättningar och inte längre bedri-
ver någon annan verksamhet som enligt kre-
ditinstitutslagen eller lagen om investerings-
tjänster förutsätter tillstånd, 

3) ett revisorsyttrande om den utredning 
som avses i 2 punkten, och 

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses 
i 31 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverk-
samhet, behöver inte foga de utredningar till 
ansökan som avses i 2 mom. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den           20  . 
 

————— 
 
 

17. 

Lag 

om ändring av sparbankslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen (1502/2001) 33 och 40 g § samt 87 i § 6 mom., av dem 40 g § så-

dan den lyder i lag 1066/2006 och 87 i § 6 mom. sådant det lyder i lag 1423/2007, som följer: 
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33 § 
Om den som på grund av en fondemission 

har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte 
inom fem år efter att ökningsbeslutet regi-
strerades har gjort anspråk på beviset, kan 
sparbanken uppmana honom eller henne att 
ta emot det vid äventyr att han eller hon mis-
ter det. Uppmaningen ska sändas till den som 
har rätt till grundfondsbeviset, om banken 
känner till hans eller hennes namn och 
adress, samt publiceras i en tidning med 
spridning på bankens hemort. Om den som 
har rätt till grundfondsbeviset inte anmäler 
sig inom ett år från uppmaningen, kan det 
nya grundfondsbeviset säljas för hans eller 
hennes räkning på offentlig auktion eller ge-
nom börsens förmedling. Efter försäljningen 
har den som har rätt till grundfondsbeviset 
endast rätt till de genom försäljningen influt-
na medlen, efter att kostnaderna för uppma-
ningen och försäljningen har dragits av. Me-
del som inte har lyfts inom fyra år från för-
säljningen tillfaller banken. 

 
40 g § 

Grundfondsandelsägare som enligt ett för-
värvsbeslut har rätt att sälja sin andel till 
sparbanken ska innan den tid som utsatts för 
erbjudande av andelen till banken börjar löpa 
informeras om beslutet på samma sätt som en 
kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt 
ska det ges information om hur och inom vil-
ken tid grundfondsandelsägarna kan utnyttja 
sin rätt. 

Sådan information som avses i 1 mom. be-
höver inte ges om 

1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till det principalmöte som ska besluta om 
förvärvet eller finns tillgänglig på ett princi-
palmöte som grundfondsandelsägaren delta-
git i och som beslutar om förvärvet, eller  

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i värdepappersmark-
nadslagen (   /   ). 

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 
5 mom. avsedda handlingarna om sparban-
kens finansiella ställning ska hållas tillgäng-
liga för grundfondsandelsägare som avses i 
1 mom. i denna paragraf under den tid inom 
vilken andelarna ska erbjudas banken. Denna 
skyldighet finns dock inte, om banken har of-
fentliggjort en i 11 kap. 11 § i värdepap-
persmarknadslagen avsedd anbudshandling 
av vilken motsvarande information framgår. 

 
87 i § 

— — — — — — — — — — — — — —  
De i delningen deltagande sparbankerna är 

solidariskt ansvariga för de av den ursprung-
liga sparbankens skulder som har uppkommit 
innan verkställandet av delningen registre-
rats. Om den ursprungliga sparbanken har 
skulder som en annan sparbank svarar för en-
ligt delningsplanen, uppgår sparbankens 
sammanlagda ansvar dock högst till värdet av 
de nettotillgångar som återstår för den eller 
övergår till den. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva be-
talning för en skuld som nämns i delnings-
planen först när det har konstaterats att bor-
genären inte får betalning av gäldenären eller 
ur en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om 
ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad 
som föreskrivs ovan i detta moment om 
skulder tillämpas inte på sådana skulder eller 
delar av skulder som kan ersättas ur den in-
sättningsgarantifond som avses i 7 kap. i kre-
ditinstitutslagen eller den ersättningsfond 
som avses i 11 kap. i lagen om investerings-
tjänster (   /   ). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
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18. 

Lag 

om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 

och 6 punkten, 3 § 3 mom. 1 punkten, 11 och 14 §, 18 § b punkten och 35 § 1 mom., av dem 
3 § 3 mom. 1 punkten sådant det lyder i lag 886/2008, 11 § sådan den lyder i lag 210/2009, 14 
§ sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2008 och 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1246/2011, som följer: 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 9 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ) och motsvarande ut-
ländska värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, 
värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen 
och i lagen om investeringstjänster avsedda 
tjänsteföretag och finansiella institut, fondbo-
lag och förvaringsinstitut samt med dem jäm-
förbara utländska företag, dock inte sådana 
fondbolag och förvaringsinstitut som avses i 
7 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 37 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 2 § i 
lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 
10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan 
betydande bindning än en sådan som avses 
ovan i denna paragraf samt av dylika företags 
dotterföretag och ägarintresseföretag, förut-
satt att minst ett av de reglerade företagen är 
ett företag i finansbranschen, att minst ett är 

ett företag i försäkringsbranschen och att den 
sammanräknade andel som företagen i fi-
nans- och försäkringsbranschen samt den an-
del som företagen i båda branscherna var för 
sig innehar är betydande vid beräkning enligt 
4 §,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
avyttring av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier eller andelar i ett kon-
glomerats holdingsammanslutning ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på för-
hand, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av holding-
sammanslutningens aktie- eller andelskapital, 

2) förvärvarens innehav blir så stort att det 
motsvarar minst 10 procent av röstetalet för 
samtliga aktier eller andelar, eller 

3) förvärvarens innehav annars ger rätt att 
utöva ett inflytande som är jämförbart med 
innehav som avses i 2 punkten eller annars 
betydande inflytande i holdingsammaslut-
ningens förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent 
av holdingsammanslutningens aktie- eller 
andelskapital eller så att innehavet kommer 
att medföra en lika stor andel av det röstetal 
som samtliga aktier eller andelar medför eller 
så att holdingsammanslutningen blir ett dot-
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terföretag, ska också detta förvärv anmälas 
på förhand till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och rös-
tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen (  /  ). Vid tillämpningen av 
detta moment beaktas inte sådana aktier och 
andelar som den anmälningsskyldige för 
högst ett år har förvärvat i samband med en 
värdepappersemission eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka verksamheten i sammanslut-
ningens ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 
2 mom. eller om holdingsammanslutningen 
upphör att vara ett dotterföretag till den an-
mälningsskyldige. 

Holdingsammanslutningen ska minst en 
gång om året underrätta Finansinspektionen 
om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och 
om innehavens storlek samt utan dröjsmål 
anmäla sådana förändringar i ägarandelarna 
som har kommit till dess kännedom. 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska inne-
hålla behövliga uppgifter och utredningar om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och ekonomiska situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
övriga bindningar till holdingsammanslut-
ningen, 

3) med förvärvet förknippade avtal, finan-
sieringen av förvärvet samt, i sådana fall som 
avses i 2 mom., om innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 
2 mom. utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
14 § 

Ledningen av ett konglomerats holdingsam-
manslutning 

Styrelsen och verkställande direktören för 
ett konglomerats holdingsammanslutning ska 
leda konglomeratets holdingsammanslutning 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 

försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlem-
marna och suppleanterna samt verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. De ska dessutom ha sådan 
allmän kännedom om finans- och försäk-
ringsverksamhet som kan anses vara behöv-
lig med beaktande av arten och omfattningen 
av konglomeratets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som  
1) under de senaste fem åren har dömts till 

fängelsestraff eller under de senaste tre åren 
till bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara med-
lem eller suppleant i holdingsammanslut-
ningens styrelse eller verkställande direktör 
eller ställföreträdare för verkställande direk-
tören, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av 
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra omständig-
heter som inverkar på saken. 

Konglomeratets holdingsammanslutning 
ska utan dröjsmål underrätta Finansinspek-
tionen om förändringar som gäller den le-
dande personalen enligt 1 mom. 

 
18 § 

Beräkning av kapitalbasen och minimibelop-
pet av kapitalbasen i företag som hör till ett 

konglomerat 

Med kapitalbas och minimibeloppet av ka-
pitalbasen i ett företag som hör till ett kon-
glomerat avses vid tillämpningen av be-
stämmelserna i detta kapitel 
— — — — — — — — — — — — — —  

b) den kapitalbas och det minimibelopp av 
kapitalbasen som avses i 6 kap. 2 § i lagen 
om investeringstjänster, när det är fråga om 
ett finländskt eller ett annat än i d-punkten 
avsett utländskt värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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35 § 

Tillhörighet till finans- och försäkringskon-
glomerat i tredjeland 

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 
39 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller 7 kap. 
13 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 
om ett kreditinstitut eller ett värdepappersfö-
retag hör till ett finans- och försäkringskon-

glomerat vars yttersta moderföretag har sitt 
säte i någon annan stat än en EES-stat och 
det reglerade företagets yttersta moderföretag 
som har sitt säte i en EES-stat uppfyller vill-
koren i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 

 
 

19. 

Lag 

om ändring av lagen om betalningsinstitut 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 13 §, 21 a § 3 mom., 25 § och 38 § 1 mom., 

av dem 21 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 899/2011, samt 
fogas till lagen en ny 13 a § som följer: 
 

13 § 

Förutsättningar för beviljande av auktorisa-
tion 

Auktorisation ska beviljas om det på basis 
av utredning som kommit in kan säkerställas 
att betalningsinstitutets ägare och grundare 
uppfyller de krav som ställs i 13 a § och be-
talningsinstitutet uppfyller de krav gällande 
betalningsinstitutets verksamhet och finansi-
ella ställning som ställs i denna lag. Auktori-
sation kan endast beviljas sökande som har 
säte i Finland. 

 
 

13 a § 

Tillförlitligheten hos betydande ägare samt 
grundare i ett betalningsinstitut 

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av ett betalningsinstituts aktiekapital, 
andelar eller bolagsinsats i pengar eller en 

andel som medför minst tio procent av den 
rösträtt som samtliga aktier eller andelar 
medför eller av rösträtten i bolaget, samt be-
talningsinstitutets grundare måste vara tillför-
litlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att grunda el-
ler äga ett betalningsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att 
grunda eller äga ett betalningsinstitut. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare 
i betalningsinstitutet, om det kan anses vara 
uppenbart motiverat med hänsyn till en hel-
hetsbedömning av dennes tidigare verksam-
het, de omständigheter som lett till domen 
och andra omständigheter som inverkar på 
saken. 
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21 a § 

Anmälningsplikt som gäller förvärv och 
överlåtelse av aktier och andelar i institut för 

elektroniska pengar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av den ägarandel och rös-

tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen (   /   ). Sådana aktier och an-
delar som den anmälningsskyldige har för-
värvat för högst ett år i samband med en vär-
depappersemission eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i ett institut eller i övrigt påver-
ka verksamheten i institutets ledning, ska 
dock inte beaktas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Ledning av betalningsinstitut 

Ett betalningsinstituts styrelse, verkställan-
de direktör och övriga högsta ledning ska 
leda betalningsinstitutet med yrkesskicklig-
het och enlig sunda och försiktiga affärsprin-
ciper. Styrelsemedlemmarna och supplean-
terna, verkställande direktören och dennes 
ställföreträdare samt andra som hör till den 
högsta ledningen ska vara tillförlitliga perso-
ner, de får inte vara försatta i konkurs och de-
ras handlingsbehörighet får inte vara begrän-
sad. De ska dessutom ha sådan allmän kän-
nedom om betaltjänstverksamhet som är 
nödvändig med beaktande av arten och om-
fattningen av betalningsinstitutets verksam-
het. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om den högs-
ta ledningen ska i ett betalningsinstitut som 
bedriver sådan annan affärsverksamhet som 
avses i 9 § 2 mom. tillämpas på dem som an-
svarar för betalningsinstitutets betaltjänst-
verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 

personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett be-
talningsinstitut, eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 3 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av 
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra omständig-
heter som inverkar på saken. 

 
38 § 

Information till företag inom samma finansi-
ella företagsgrupp eller finans- och försäk-

ringskonglomerat 

Ett betalningsinstitut och ett företag som 
hör till samma finansiella företagsgrupp en-
ligt kreditinstitutslagen eller lagen om inve-
steringstjänster har trots vad som föreskrivs 
om tystnadsplikt rätt att lämna uppgifter som 
avses i 37 § till företag som hör till samma 
koncern, samma finansiella företagsgrupp el-
ler samma finans- och försäkringskonglome-
rat enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, för kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden, för 
marknadsföring samt för koncernens, grup-
pens eller finans- och försäkringskonglome-
ratets riskhantering, om mottagaren omfattas 
av tystnadsplikten enligt denna lag eller av 
motsvarande tystnadsplikt. Vad som före-
skrivs i detta moment om utlämnande av 
uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga 
uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen 
(523/1999) och inte heller information som 
baserar sig på registrering av betalningsupp-
gifter mellan en kund och ett företag som inte 
hör till konglomeratet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 
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20. 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 8, 12 och 

14 punkten, 5 §, 5 b § 1 mom., 5 e och 5 f §, 6 § 5 mom., 8 b § 3 mom., 8 c §, 9 a § 1 mom., 
9 d, 9 e, 11 och 16 §, 26 a § 8 mom., 29 c §, 41 § 4 mom., 57 b §, 63 § 1 mom., 64 § 2 mom., 
65 § 1 mom. 3 punkten, 69 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom., 80 §, 81 § 
1 och 2 mom., 14 kap., 117 a § 2 mom. samt 132 b, 132 c och 132 d §, av dem 1 § 2 och 
3 mom., 2 § 1 mom. 14 punkten, 8 b § 3 mom., 8 c, 16 och 80 §, 117 a § 2 mom. samt 132 b, 
132 c och 132 d § sådana de lyder i lag 1490/ 2011, 2 § 1 mom. 8 punkten, 5 b § 1 mom., 9 a § 
1 mom., 41 § 4 mom., 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom. och 81 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i 
lag 224/2004, 2 § 1 mom. 12 punkten, 9 e §, 26 a § 8 mom. och 69 § 1 mom. 1 punkten sådana 
de lyder i lag 928/2007, 5 § sådan den lyder i lagarna 224/2004 och 928/2007, 5 e och 9 d § 
sådana de lyder i lagarna 928/2007 och 889/2008, 5 f § sådan den lyder i lagarna 928/2007 
och 1490/2011, 6 § 5 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 1365/2010, 29 c § sådan den lyder i 
lag 1426/2007 och 57 b § sådan den lyder i lag 559/2010, samt 

fogas till 8 b § ett nytt 4 mom. som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring 
av andelar i andra fondföretag än sådana som 
avses i fondföretagsdirektivet, om andelarna 
marknadsförs endast till professionella inve-
sterare. Som professionella investerare ska 
betraktas företag som avses i 1 kap. 18 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om invester-
ingstjänster (   /   ) och institutionella investe-
rare som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 
5 punkten i den lagen samt andra investerare, 
om de skriftligen har meddelat ett fondföre-
tag eller ett annat fondföretag än ett sådant 
som avses i fondföretagsdirektivet eller dess 
ombud att de på grundval av sin yrkesskick-
lighet och investeringserfarenhet är profes-
sionella investerare och om de uppfyller 
minst två av följande krav: 

1) investeraren har på marknaden i fråga 
gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de när-
mast föregående fyra kvartalen, 

2) värdet av investerarens placeringstill-
gångar överstiger 500 000 euro, 

3) investeraren arbetar eller har arbetat pro-
fessionellt inom finanssektorn minst ett år i 
uppgifter som kräver kunskap om de plane-
rade transaktionerna. 

På fondbolag tillämpas lagen om invester-
ingstjänster enligt vad som föreskrivs i denna 
lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investerings-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) värdepapper värdepapper som avses i 

2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (   /   
), 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster, penningmarknadsinstrument 
och inlåning i kreditinstitut, 
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— — — — — — — — — — — — — —  
14) OTC-derivatinstrument andra derivat-

instrument än sådana som är föremål för han-
del på en sådan reglerad marknad som avses i 
lagen om handel med finansiella instrument (   
/   ) eller på någon annan reglerad marknads-
plats som fungerar fortlöpande samt är er-
känd och öppen för allmänheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet 

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

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 

4 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 

5 punkten i lagen om investeringstjänster, 
3) förvaring av finansiella instrument som 

är andelar i placeringsfonder och fondföre-
tag, enligt 1 kap. 11 § 1 9 punkten i lagen om 
investeringstjänster. 

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd en-
bart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett 
fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd för 
verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 
3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har 
beviljats eller samtidigt söks också för verk-
samhet som avses i 2 mom. 1 punkten. 

Bestämmelser om skyldigheten för ett 
fondbolag som bedriver verksamhet som av-
ses i 2 mom. att höra till ersättningsfonden 
för investerarskydd finns i lagen om invester-
ingstjänster. 

På fondbolag som tillhandahåller tjänster 
som avses i 2 mom. ska tillämpas 1 kap. 4 § i 
lagen om investeringstjänster.  
 
 

5 b § 
Verksamhetstillstånd för fondbolag ska be-

viljas ett finländskt aktiebolag om det enligt 
utredning om aktieägarnas och den högsta 
ledningens tillförlitlighet, anseende, erfaren-
het och övriga lämplighet samt med beaktan-
de av den tilltänkta omfattningen av bolagets 
affärsverksamhet kan säkerställas att fondbo-
laget kommer att ledas med yrkesskicklighet 
samt enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. En förutsättning för beviljande av verk-

samhetstillstånd är dessutom att bolaget har 
sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig för-
valtning och tillräckliga finansiella verksam-
hetsförutsättningar och att det uppfyller de 
övriga krav som ställs i denna lag. Dessutom 
krävs det att det inte utgående från den ut-
redning som mottagits kan anses sannolikt att 
en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras 
av en betydande bindning mellan fondbola-
get och någon annan juridisk eller fysisk per-
son eller av sådana bestämmelser och admi-
nistrativa föreskrifter i en stat utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet som 
tillämpas på fysiska och juridiska personer 
med sådan bindning. Verksamhetstillstånd 
kan beviljas också ett nytt fondbolag innan 
det registreras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 e § 
Ett fondbolags styrelse, verkställande di-

rektör och högsta ledning i övrigt ska leda 
fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och deras suppleanter, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt övriga som hör till den högsta led-
ningen ska vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats. De ska dess-
utom ha sådan allmän kännedom om fond-
verksamhet som är nödvändig med beaktan-
de av arten och omfattningen av fondbolagets 
verksamhet. Om fondbolaget har beviljats 
tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 
5 § 2 mom. ska styrelsemedlemmarna och 
deras suppleanter, verkställande direktören 
och dennes ställföreträdare samt övriga i den 
högsta ledningen dessutom ha sådan allmän 
kännedom om investeringsverksamhet som 
är nödvändig med beaktande av arten och 
omfattningen av fondbolagets verksamhet. 
De styrelsemedlemmar som i enlighet med 
8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förut-
sätts inte ha kännedom om fondverksamhet 
eller investeringsverksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
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personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett 
fondbolag, eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av 
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra omständig-
heter som inverkar på saken. 

Fondbolaget ska omedelbart underrätta Fi-
nansinspektionen om förändringar i fråga om 
personer i ledande ställning enligt 1 mom. 
 

5 f § 
Den som direkt eller indirekt äger minst tio 

procent av ett fondbolags aktiekapital eller en 
andel som medför minst tio procent av den 
rösträtt som samtliga aktier i bolaget medför 
måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att äga ett 
fondbolag, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
ett fondbolag. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare 
i fondbolaget, om detta ska anses vara up-
penbart motiverat med hänsyn till en helhets-
bedömning av dennes tidigare verksamhet, 
de omständigheter som lett till domen och 
andra omständigheter som inverkar på saken. 
 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett fondbolag som bedriver verksamhet 
som avses i 5 § 2 mom. ska alltid, oberoende 
av vad som föreskrivs i 1—4 mom., uppfylla 

kraven enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om 
investeringstjänster. På ett sådant fondbolag 
tillämpas vad som föreskrivs i 4 mom. i den 
paragrafen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett fondbolag ska bevara information om 

privata transaktioner. Fondbolaget ska varje 
år rapportera till Finansinspektionen hur 
fondbolaget har övervakat efterlevnaden av 
bestämmelserna, föreskrifterna och bolagets 
interna anvisningar om privata transaktioner 
och vilka åtgärder fondbolaget har vidtagit 
ifall bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte iakttagits. 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om privata transaktioner som be-
hövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. Dessutom kan Finans-
inspektionen meddela närmare föreskrifter 
om rapporter som avses i 3 mom. och om 
rapportering till Finansinspektionen. 
 

8 c § 
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara 

uppgifter om varje transaktion som en placer-
ingsfond eller specialplaceringsfond är delak-
tig i. Bestämmelser om bevarandet av upp-
gifter om transaktioner och tjänster som ingår 
i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 
10 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster. 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om bevarande av uppgifter som 
behövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. 
 

9 a § 
Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut 

ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det 
enligt utredning om aktieägarnas och den 
högsta ledningens tillförlitlighet, anseende, 
erfarenhet och övriga lämplighet samt med 
beaktande av den tilltänkta omfattningen av 
bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att 
förvaringsinstitutet kommer att ledas med 
yrkesskicklighet samt enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper. En förutsättning för 
beviljande av verksamhetstillstånd är dessut-
om att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, 
tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finan-
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siella verksamhetsförutsättningar och att det 
uppfyller de övriga krav som ställs i denna 
lag. Dessutom krävs det att det inte utgående 
från utredningen kan anses sannolikt att en 
effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hind-
ras av en betydande bindning mellan förva-
ringsinstitutet och någon annan juridisk eller 
fysisk person eller av sådana bestämmelser 
och administrativa föreskrifter i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det som tillämpas på fysiska och juridiska 
personer med sådan bindning. Verksamhets-
tillstånd kan beviljas också ett nytt förva-
ringsinstitut innan det registreras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 d § 
Ett förvaringsinstituts styrelse och verkstäl-

lande direktör ska leda förvaringsinstitutet 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlem-
marna och deras suppleanter, verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare samt 
övriga som hör till den högsta ledningen ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. Styrelsemedlemmarna och 
deras suppleanter, verkställande direktören 
och dennes ställföreträdare samt övriga som 
hör till den högsta ledningen ska dessutom ha 
sådan allmän kännedom om förvaringsinsti-
tutsverksamhet som är nödvändig med beak-
tande av arten och omfattningen av förva-
ringsinstitutets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett för-
varingsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft får den dömde dock 
fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om 
detta ska anses vara uppenbart motiverat med 

hänsyn till en helhetsbedömning av dennes 
tidigare verksamhet, de omständigheter som 
lett till domen och andra omständigheter som 
inverkar på saken. 

Förvaringsinstitutet ska omedelbart under-
rätta Finansinspektionen om förändringar 
som gäller den högsta ledningen enligt 1 
mom. 
 

9 e § 
Den som direkt eller indirekt äger minst tio 

procent av ett förvaringsinstituts aktiekapital 
eller en andel som medför minst tio procent 
av den rösträtt som samtliga aktier i institutet 
medför måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att äga ett 
förvaringsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
ett förvaringsinstitut. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare 
i förvaringsinstitutet, om detta ska anses vara 
uppenbart motiverat med hänsyn till en hel-
hetsbedömning av dennes tidigare verksam-
het, de omständigheter som lett till domen 
och andra omständigheter som inverkar på 
saken. 
 
 
 

11 § 
Trots 9 § kan ett värdepappersföretag som 

avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen 
om investeringstjänster eller ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
vara verksamt som förvaringsinstitut. 

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka 
ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag 
enligt 1 kap 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om 
investeringstjänster eller ett sådant utländskt 
EES-kreditinstitut enligt 8 § 3 mom. i kredit-
institutslagen som 

1) har en filial i Finland, 
2) uppfyller de finansiella verksamhetsför-

utsättningar som avses i 10 §,  
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3) i sin hemstat har auktorisation att bedri-
va förvaringsinstitutsverksamhet enligt fond-
företagsdirektivet.  
 

16 § 
Den som har för avsikt att direkt eller indi-

rekt förvärva aktier i ett fondbolag ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på för-
hand, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av fondbola-
gets aktiekapital, 

2) förvärvarens innehav kommer att vara så 
stort att det motsvarar minst 10 procent av 
röstetalet för samtliga aktier, eller om 

3) förvärvarens innehav annars berättigar 
till att utöva inflytande som är jämförbart 
med innehav som avses i 2 punkten eller att 
annars utöva betydande inflytande i fondbo-
lagets förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent 
av fondbolagets aktiekapital eller så att inne-
havet kommer att motsvara en lika stor andel 
av det röstetal som samtliga aktier medför el-
ler så att fondbolaget blir ett dotterföretag, 
ska också detta förvärv förhandsanmälas till 
Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och rös-
tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen. Vid tillämpningen av det här 
momentet beaktas inte aktier som den an-
mälningsskyldige har förvärvat för högst ett 
år i samband med en värdepappersemission 
eller med stöd av sin verksamhet som mark-
nadsgarant och på grund av vilka den anmäl-
ningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i 
en sammanslutning eller i övrigt påverka 
ledningens verksamhet i sammanslutningen. 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier sjunker under någon av de gränser som 
anges i 1 eller 2 mom. eller om fondbolaget 
upphör att vara ett dotterföretag till den an-
mälningsskyldige. 

Fondbolaget och dess holdingföretag ska 
minst en gång om året underrätta Finansin-
spektionen om ägarna till andelar enligt 1 
och 2 mom. och om innehavens storlek samt 
utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i 

ägarandelarna som har kommit till dess kän-
nedom. 

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska 
innehålla behövliga uppgifter och utredning-
ar om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och ekonomiska situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
övriga bindningar till fondbolaget, 

3) med förvärvet förknippade avtal, finan-
sieringen av förvärvet samt, i sådana fall som 
avses i 2 mom., om innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Bestämmelserna i 1—7 mom. om förvärv 
och avyttring av aktier i fondbolag ska på 
motsvarande sätt tillämpas på förvärv och 
avyttring av aktier i förvaringsinstitut. 
 

26 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På utläggande av sådana investeringstjäns-
ter på entreprenad som tillhandahålls av 
fondbolag ska, med avvikelse från 1—
7 mom., tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om inve-
steringstjänster. 
 

29 c § 
När ett fondbolag som bedriver verksamhet 

enligt 5 § 2 mom. flyttar sitt säte till en annan 
stat eller när det övertagande bolaget vid fu-
sion eller delning är registrerat eller registre-
ras i någon annan stat, tillämpas 13 kap. 9 § i 
lagen om investeringstjänster på fondbola-
gets skyldighet att göra en ersättningsfondut-
redning och på investerares uppsägningsrätt. 
 

41 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

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

2) motparterna i OTC-derivatinstrument,  
3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget 

har för avsikt att tillämpa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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57 b § 
Som fondandelsförvaltare kan verka sådana 

fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kredit-
institutslagen och sådana värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten 
i lagen om investeringstjänster, samt företag 
som har fått motsvarande auktorisation i en 
annan EES-stat. En värdepapperscentral som 
avses i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet (   /   ) samt motsva-
rande värdepapperscentraler och depositions-
institut för värdepapper inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet kan också 
verka som fondandelsförvaltare. 
 

63 § 
Över de fondandelar som hör till värdean-

delssystemet och dessas ägare ska med au-
tomatisk databehandling föras en fondan-
delsägarförteckning enligt vad som före-
skrivs i 6 kap. 3 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingsverksamhet. I fråga 
om notering av fondandelar på värdeandels-
konton samt i fråga om fondandelsägarför-
teckningen ska tillämpas 53 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som har förvärvat en fondandel som 
hör till värdeandelssystemet får inte utöva de 
rättigheter som tillkommer fondandelsägare i 
placeringsfonden förrän han har införts i fon-
dandelsägarförteckningen, om inte något an-
nat följer av 62 § 2 mom. eller av 8 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet. 
 
 

65 § 
I en placeringsfonds stadgar skall tas in en 

bestämmelse enligt vilken rätt att efter an-
mälningsdagen få avkastning som placerings-
fonden delar ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, 
om den är förvaltarregistrerad, på avstäm-
ningsdagen har noterats och för vilken med 
stöd av 8 kap. 1 § lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet fondan-

delsförvaltaren har införts som fondandels-
förvaltare i fondandelsägarförteckningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

69 § 
Ett fondbolag får placera en placerings-

fonds tillgångar i  
1) värdepapper och penningmarknadsin-

strument som är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument eller på någon annan 
reglerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riskexponeringen mot samma motpart får 
vid investering i OTC-derivatinstrument inte 
överstiga en tiondel av placeringsfondens 
tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut 
som avses i 71 a § och, i andra fall, en tju-
gondel av placeringsfondens tillgångar.  

Sådana investeringar i en och samma emit-
tents värdepapper eller penningmarknadsin-
strument som överstiger en tjugondel av pla-
ceringsfondens tillgångar får sammanlagt 
uppgå till högst två femtedelar av placerings-
fondens tillgångar. Denna begränsning til-
lämpas inte på inlåning och inte heller på in-
vestering i sådana OTC-derivatinstrument i 
vilka motparten är ett kreditinstitut som avses 
i 71 a §. 

Sammanlagt högst en femtedel av en pla-
ceringsfonds tillgångar får investeras i en och 
samma emittents värdepapper och penning-
marknadsinstrument, i inlåning som motta-
gits av företaget eller i sådana OTC-
derivatinstrument som för placeringsfonden 
innebär en riskexponering mot företaget i 
fråga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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

1 mom. avsedda investeringar i en och sam-
ma emittents värdepapper eller penning-
marknadsinstrument eller i inlåning som den 
mottagit eller i OTC-derivatinstrument i vil-
ka företaget är motpart, får inte överstiga ett 
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belopp som motsvarar 35 hundradelar av pla-
ceringsfondens tillgångar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

80 § 
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i derivatinstrument som är 
föremål för handel på en sådan reglerad 
marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument eller på en annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten, inklusive motsvarande kontantavräk-
nade instrument, samt i OTC-derivat-
instrument, förutsatt att 

1) derivatinstrumentet avser finansiella in-
strument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, deri-
vatinstrument som avser finansiella instru-
ment eller underliggande tillgångar enligt 
denna paragraf, finansiella index, räntesatser, 
växelkurser eller utländska valutor, som mot-
svarar de investeringsmål som anges i placer-
ingsfondens stadgar, 

2) motparten vid transaktioner med OTC-
derivatinstrument är ett företag vars verk-
samhet med tanke på stabiliteten omfattas av 
tillsyn i enlighet med grunder som anges i 
Europeiska unionens lagstiftning eller ett fö-
retag på vilket tillämpas och som iakttar sta-
bilitetsregler som motsvarar Europeiska uni-
onens lagstiftning, och att 

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt 
och verifierat kan värdera OTC-derivat-
instrumenten samt att de vid varje tidpunkt, 
på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvand-
las i pengar eller avslutas genom en utjäm-
nande transaktion till gängse värde. 
 

81 § 
I syfte att främja en effektiv kapitalförvalt-

ning får ett fondbolag ingå låne- och åter-
köpsavtal avseende värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument som hör till en pla-
ceringsfonds tillgångar, om de clearas av en 
clearingorganisation som avses i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet eller av en utländsk clearingorganisa-
tion eller, om clearingen sker någon annan-
stans, om motparten är ett värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster eller 
en annan tillhandahållare av investerings-

tjänster och villkoren är sedvanliga och all-
mänt 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 sä-
kerhet. Fondbolaget ska dagligen se till att 
säkerhetens värde är tillräckligt under hela 
giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. 
Clearingorganisationen eller en annan sam-
manslutning som står under Finansinspektio-
nens eller en motsvarande behörig myndig-
hets tillsyn ska förvara säkerheten för placer-
ingsfondens räkning till utgången av låne- el-
ler återköpsavtalet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 kap. 

Insiderbestämmelser 

99 § 
En insider i ett fondbolag ska i enlighet 

med 100 § till fondbolagets insiderregister 
som avses i 101 a § anmäla uppgifter om 
fondandelar i sådana placeringsfonder som 
förvaltas av fondbolaget och om aktier och 
sådana finansiella instrument vilkas värde 
bestäms på basis av aktierna i fråga och som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland, nedan insideranmälan. 

Med insider i ett fondbolag avses 
1) styrelsemedlemmar och suppleanter som 

valts av fondbolagets bolagsstämma, fondbo-
lagets verkställande direktör och dennes 
ställföreträdare samt fondbolagets revisorer 
och revisorssuppleanter och de för revisionen 
av bolaget huvudansvariga anställda hos en 
revisionssammanslutning, 

2) andra anställda hos fondbolaget eller 
personer som agerar på fondbolagets vägnar 
eller för dess räkning och har möjlighet att 
påverka beslut om placering av placerings-
fondens tillgångar.  
 

100 § 
En insider i ett fondbolag ska göra insider-

anmälan inom fjorton dagar efter sin utnäm-
ning till ett uppdrag som avses i 99 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
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1) omyndig, vars intressebevakare insidern 
är, 

2) organisationer och stiftelser där insidern 
eller en omyndig som avses i 1 punkten di-
rekt eller indirekt har bestämmanderätt, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av fondandelar 
i placeringsfonder som förvaltas av fondbo-
laget samt aktier och sådana finansiella in-
strument vilkas värde bestäms på basis av ak-
tierna i fråga och i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta fondbolaget om  

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i ägandet gäller 
fondandelar eller uppgår till minst 5 000 
euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som avses 
i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå uppgifter som behövs 
för att identifiera personen, organisationen 
eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om 
fondandelarna och aktierna och om andra fi-
nansiella instrument. 

Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan fondbolaget organi-
sera ett förfarande som gör det möjligt att 
hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I 
så fall behövs inga separata anmälningar. 
 
 

101 § 
Den som äger aktier i ett fondbolag ska till 

det insiderregister som avses i 101 a § göra 
anmälan om sitt innehav av fondandelar i en 
placeringsfond som förvaltas av fondbolaget 
i fråga. 

Anmälan som avses i 1 mom. ska göras 
inom fjorton dagar från förvärvet av fondan-
delen. Anmälan om en förändring i inneha-
vavet ska göras inom samma tid. 

Om fondandelar har överförts till värdean-
delssystemet kan fondbolaget organisera ett 
förfarande för att hämta informationen ur 
värdeandelssystemet. I så fall behöver inga 
separata anmälningar göras. 
 

101 a § 
Ett fondbolag ska föra register över insi-

deranmälningar som avses i 100 och 101 § 
(fondbolagets insiderregister), varav  

1) för varje insider framgår de fondandelar, 
aktier och finansiella instrument som ägs av 
insidern, omyndiga som avses i 100 § 
2 mom. 1 punkten och av organisationer eller 
stiftelser som avses i 2 punkten och som är 
av det slag som nämns i momentet, samt spe-
cificerade förvärv och avyttringar, 

2) framgår de fondandelar som ägs av ak-
tieägare som avses i 101 § och förändringar i 
ägandet. 

Om anmälningar görs i enlighet med 100 § 
6 mom. kan fondbolagets insiderregister till 
denna del bildas av uppgifter från värdean-
delssystemet. 

Upprätthållandet av fondbolagets insider-
register ska organiseras på ett tillförlitligt 
sätt. De uppgifter som registrerats i registret 
ska bevaras i fem år efter registreringen. Var 
och en har rätt att mot ersättning av kostna-
derna få utdrag och kopior ur registret. Fy-
siska personers personbeteckning och adress 
och andra fysiska personers än insiders och 
fondbolagets aktieägares namn är dock inte 
offentliga. 

Fondbolaget ska varje år rapportera till Fi-
nansinspektionen hur upprätthållandet av in-
siderregistret organiserats, om övervakningen 
av fondbolagets insiders anmälningsskyldig-
het och vilka åtgärder fondbolaget har vidta-
git i sådana fall då bestämmelserna, före-
skrifterna eller fondbolagets interna anvis-
ningar inte har iakttagits. 
 

101 b § 
Finansinspektionen kan utfärda närmare fö-

reskrifter om innehållet i anmälningar som 
avses i 100 och 101 § och om hur de ska gö-
ras, om innehållet i fondbolagets insiderre-
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gister som avses i 101 a § och hur uppgifter-
na ska registreras samt om rapporter som av-
ses i 101 a § 4 mom. och om rapporteringen 
till Finansinspektionen. 
 

102 § 
Den som är insider i ett fondbolag och den 

som är aktieägare i ett fondbolag får inte utan 
Finansinspektionens tillstånd mot vederlag 
förvärva värdepapper eller derivatinstrument 
som ingår i en av fondbolaget förvaltad pla-
ceringsfonds tillgångar eller överlåta sådana 
tillgångar till placeringsfonden, om inte för-
värvet eller avyttringen sker genom handel 
som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten. 
 

117 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 be-
stämma att investerarnas fordringar i enlighet 
med 11 kap. i lagen om investeringstjänster 

ska betalas ur ersättningsfonden för investe-
rarskydd. 

132 b § 
I 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om invester-

ingstjänster föreskrivs vilka bestämmelser 
som ska tillämpas på ett utländskt EES-
fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 
§ 2 mom. genom filial. 
 

132 c § 
I 1 kap. 6 § 2 mom. i lagen om invester-

ingstjänster föreskrivs vilka bestämmelser 
som ska tillämpas på ett fondbolag från tred-
jeland som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 
mom.  
 

132 d § 
Bestämmelser om utländska fondbolags fi-

lialers medlemskap i ersättningsfonden för 
investerarskydd finns i 11 kap. 18—25 § i 
lagen om investeringstjänster. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 
 
 
 

21. 

Lag 

om ändring av lagen om fastighetsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 2—4 punkten, 11 § 

1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 §, 20 § 2 mom. och 22 §, sådana de lyder, 2 § 
2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 22 § i lag 350/2007 samt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 11 § 
1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 § och 20 § 2 mom. i lag 651/2009, som följer: 

 
2 § 

Fastighetsfond 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kommanditbolag vars andelar är sådana 

värdepapper som avses i värdepappersmark-

nadslagen (   /   ) och som erbjuder allmänhe-
ten möjlighet att delta i gemensamma fastig-
hetsplaceringar på det sätt som föreskrivs i 
1 § 1 mom. jämställs med en fastighetsfond, 
med undantag för vad som föreskrivs i 11 §. 
Vad som i denna lag föreskrivs om fastig-
hetsfonder, dessas aktiekapital, stiftelseur-
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kund, aktier, ägare och bolagsordning gäller, 
med undantag för vad som föreskrivs i 11 §, 
kommanditbolag, det sammanlagda antalet 
andelar i bolagen, andelarnas art, bolagsmän 
och bolagsavtal. 
 

3 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) fastighetsvärdepapper aktier eller andra 
värdepapper eller sådana finansiella instru-
ment som avses i lagen om investeringstjäns-
ter (   /   ) och som ensamma för sig eller till-
sammans med andra värdepapper eller finan-
siella instrument medför rätt att besitta en 
viss bostad, en annan lägenhet eller fastighet 
eller en del av en fastighet, 

3) värdepapper värdepapper som avses i 
2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,  

4) derivatinstrument derivatinstrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument (   /   ) eller på någon annan reglerad 
marknadsplats som fungerar fortlöpande 
samt är erkänd och öppen för allmänheten, 
samt andra derivatinstrument vilkas under-
liggande tillgångar är värdepapper, valutor, 
räntesatser, derivatinstrumet, fastigheter, fas-
tighetsvärdepapper, annan egendom eller in-
dex som beskriver prisutvecklingen för de 
underliggande tillgångarna, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 § 

Handel med en fastighetsfonds aktier 

En fastighetsfond ska ansöka om att dess 
aktier tas upp till handel på en reglerad mark-
nad enligt lagen om handel med finansiella 
instrument eller på en multilateral handels-
plattform enligt den nämnda lagen eller till 
handel inom ett i någon annan stat etablerat 
eller fungerande omsättningssystem som kan 
jämställas med en reglerad marknad eller en 
multilateral handelsplattform inom tre år från 
inledandet av fastighetsfondsverksamheten, 
om inte Finansinspektionen av särskilda skäl 

beviljar undantag från detta krav för högst 
två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Placering av medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fastighetsfondens medel skall utan oskäligt 

dröjsmål, så som närmare föreskrivs i stad-
garna för fastighetsplaceringsverksamheten, 
placeras i följande objekt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad enligt lagen om han-
del med finansiella instrument eller på en 
multilateral handelsplattform enligt den la-
gen, 

4) värdepapper som är föremål för handel 
inom ett i någon annan stat etablerat eller 
fungerande omsättningssystem, då detta kan 
jämställas med en sådan reglerad marknad el-
ler multilateral handelsplattform som avses i 
3 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmark-
nadslagen, om inte något annat föreskrivs i 
detta kapitel, i 2 eller 11 § i denna lag eller i 
4 kap. i lagen om handel med finansiella in-
strument. 
 

20 § 

Delårsrapport, halvårsrapport, ledningens 
delårsredogörelse och bokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delårsrapport, halvårsrapport eller ledning-

ens delårsredogörelse och bokslut för en fas-
tighetsfond i kommanditbolagsform vars an-
delar inte är föremål för handel på en regle-
rad marknad eller på multilateral handel ska 
upprättas och offentliggöras i enlighet med 
7 kap. 5—8 och 10—15 § i värdepappers-
marknadslagen. En delårsrapport eller led-
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ningens delårsredogörelse ska upprättas i 
form av en halvårsrapport eller för räken-
skapsperiodens sex första månader, och den 
ska redogöra för sådana i kommanditbolagets 
bolagsavtal intagna bestämmelser som på-
verkar placerarnas ställning. 
 

22 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om den informationsskyldighet som 
gäller grunderna för placeringsverksamheten 
och placeringsförfarandena, begränsningarna 

av placeringsverksamheten och kredittag-
ningsfullmakterna, värderingsgrunderna för 
egendom, fastighetsfondernas viktigaste 
egenskaper samt andra för riskhanteringen 
betydelsefulla omständigheter med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 4 kap. och 7 kap. 
5, 6 och 9 §, 10 § 1—3 mom. samt 11 och 
12 § i värdepappersmarknadslagen och med 
beaktande av att uppgifterna också kan tas in 
i stadgarna för fastighetsplaceringsverksam-
heten. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 

 
 
 
 
 

22. 

Lag  

om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom., 5 § 3 mom. och 6 § 

1 mom., av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1495/2011, som följer: 
 

3 § 

Rätt att tillhandahålla sparavtal 

Sparavtal kan tillhandahållas av 
1) inlåningsbanker och utländska kreditin-

stitut som avses i kreditinstitutslagen 
(121/2007), 

2) värdepappersföretag och utländska vär-
depappersföretag som avses i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ), 

3) fondbolag, fondföretag, utländska EES-
fondbolag och fondbolag från tredjeland som 
avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Inbetalningar på sparkonto och uttag av 
sparmedel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om 

investeringstjänster föreskrivs om förvaring 
av kundmedel tillämpas inte på medel som 
tas emot på grundval av sparavtal. 
 

6 § 

Placering av sparmedel 

Till den del som det inte har avtalats att 
sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska 
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de placeras för den som har rätt till sparmed-
len och i dennes namn samt på det sätt som 
närmare framgår av sparavtalet, i ett eller fle-
ra av följande placeringsobjekt: 

1) konto i en inlåningsbank eller ett därmed 
jämförligt utländskt kreditinstitut, 

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i vär-
depappersmarknadslagen (   /   ) och är före-
mål för handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (   
/   ) eller på en multilateral handelsplattform 
enligt den nämnda lagen eller därmed jäm-
förlig handel utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och där emittenten ska 
iaktta informationsskyldigheten enligt 3—10 

kap. i värdepappersmarknadslagen eller 
4 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument eller därmed jämförlig informa-
tionsskyldighet, 

3) värdepapper som enligt 4 kap. 2 § 
1 mom. i värdepappersmarknadslagen emit-
teras eller garanteras av ett offentligt sam-
fund, 

4) fondandelar enligt lagen om placerings-
fonder och andelar i fondföretag som avses i 
128 och 129 § i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 
 
 
 
 

23. 

Lag  

om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklings-
system 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

(1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom. 1 punkten och 6 mom. samt 11 § 3 mom., av 
dem 1 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 927/2007 och 2 § 1 mom. 1 punkten sådan 
den lyder i lag 146/2007, som följer: 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförplik-
telser som är förknippade med 

1) handel med finansiella instrument enligt 
1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (   
/   ) samt andra därmed jämförbara värdepap-
per och derivatinstrument, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
(121/2007), en clearingorganisation som av-
ses i 1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet (   
/   ) eller en motsvarande utländsk sam-
manslutning upprätthåller ensam eller till-
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sammans med andra i denna punkt avsedda 
sammanslutningar, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvecklingskonto avses ett kommis-
sionskonto enligt 16 § i lagen om värdean-
delskonton (827/1991) och ett clearingkonto 
enligt 5 kap. 4 § 2 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet, 
som en deltagare i ett avvecklingssystem 
öppnat för en sammanslutning som deltar i 
avvecklingssystemets verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

11 § 

Användning av kreditfacilitet och avveck-
lingskonto efter att insolvensförfarande in-

letts 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om panträtt i värdeandelar 

som registreras på kommissionskonton som 
avses i 16 § i lagen om värdeandelskonton 
finns i 5 kap. 6 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 

24. 

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 1 mom. 1 punkten samt 2 mom. 3 och 

4 punkten, av dem 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag 925/2007, som följer: 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) värdepapper sådana värdepapper och 

derivatinstrument som enligt 2 kap. 1 § i vär-
depappersmarknadslagen (   /   ) omfattas av 
tillämpningsområdet för den lagen samt 
andra med dem jämförbara värdepapper och 
derivatinstrument som i regel är föremål för 
handel på finansmarknaden, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med institut avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kreditinstitut enligt 8 § och finansiella 
institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007), värdepappersföretag enligt 
1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om in-

vesteringstjänster (   /   ), fondbolag enligt 2 § 
1 mom. 3 punkten och förvaringsinstitut en-
ligt 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om placer-
ingsfonder (48/1999), försäkringsbolag enligt 
1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen 
(521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag 
enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997) och försäkringsföre-
ningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
försäkringsföreningar (1250/1987),  

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 
7 punkten och clearingorganisationer enligt 
1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värdeandels-
systemet och om clearingverksamhet (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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25. 

Lag  

om ändring av 84 § i betaltjänstlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 84 § som följer: 
 

84 § 

Fullgörande av Finansinspektionens tillsyns-
uppgifter 

Bestämmelser om hur Finansinspektionen 
ska fullgöra sina tillsynsuppgifter, om dess 

rätt att bestämma om påföljder och om över-
klagande av Finansinspektionens beslut finns 
i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 

 
 
 
 

26. 

Lag  

om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 

567/2009, som följer: 
 

19 b § 

Begränsning av verksamheten 

Statsrådet kan, om det på grund av allvarli-
ga internationella störningar på finansmark-
naden eller på grund av åtgärder av andra sta-
ters myndigheter är nödvändigt för att trygga 
stabiliteten och en störningsfri verksamhet på 
den finländska finansmarknaden och hos fi-

nansmarknadsaktörerna, för högst sex måna-
der 

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, 
förvaringsinstitutens, värdepappersföreta-
gens, börsernas, clearingorganisationernas 
och värdepapperscentralens koncessionsenli-
ga eller regelmässiga verksamhet, 

2) besluta om begränsningar och förbud 
som gäller de förfaringssätt som ska iakttas 
på en reglerad marknad som avses lagen om 
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handel med finansiella instrument (   /   ) och 
på en multilateral handelsplattform i Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 
 
 

27. 

Lag  

om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) 1 § 2 mom. 

4 punkten och 2 § 7 punkten, av dem 2 § 7 punkten sådan den lyder i lag 936/2007, som föl-
jer: 
 

1 § 

Förbjudna och tillåtna villkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Såsom tillåtet med stöd av denna lag skall 

likväl anses ett villkor enligt vilket 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) räntefotens storlek bestäms i förhållande 
till en annan räntefot eller till prisutveckling-
en för aktier som är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument (   /   ) eller på en 
annan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

2 § 

Undantag 

Denna lag tillämpas inte på 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i vär-
depappersmarknadslagen (   /   ), på derivat-
instrument som är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument eller på en annan 
reglerad och myndighetsövervakad marknad 
och inte heller på andra derivatinstrument 
som har sådana underliggande tillgångar som 
avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten i lagen 
om investeringstjänster (   /   ) eller som i en-
lighet med 9 punkten i det momentet avser 
index,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 
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28. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terro-

rism (503/2008) 2 § 4 punkten och 
ändras 2 § 3 och 8 punkten som följer: 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepappersföretag och utländska vär-
depappersföretags filialer som avses i lagen 
om investeringstjänster (   /   ) samt på andra 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
tjänster som avses i 2 kap. 3 § i den lagen, 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) sådana värdepapperscentraler och konto-

förvaltare samt på sådana utländska som kon-
toförvaltare auktoriserade företags verksam-
hetsställen i Finland som avses i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 
 

29. 

Lag 

om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 4—6 mom., 16 § 9 mom. samt 

17 § 10 och 12 mom., sådana de lyder, 15 § 4—6 mom. och 17 § 12 mom. i lag 520/2010, 
16 § 9 mom. i lag 1498/2011 och 17 § 10 mom. i lag 1370/2010, som följer: 

 
15 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  

Värdepappersföretag, utländska värdepap-
persföretag och sådana andra tillhandahållare 
av investeringstjänster som avses i lagen om 
investeringstjänster (   /   ), försäkringsbolag 
som avses i försäkringsbolagslagen 
(521/2008), filialer och generalagenter som 
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avses i lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) samt försäkringsföreningar som 
avses i lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987) ska för beskattningen lämna 
Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om 
gjorda och förmedlade värdepappersköp, om 
handelsparterna samt om de betalda köpe-
summorna, samt om teckning och inlösen av 
andelar i fondföretag som de gjort eller för-
medlat till den del som uppgifterna inte har 
lämnats med stöd av 17 § 1 mom.  

Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska 
också lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om derivatinstrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (   
/   ) eller på en annan reglerad och myndig-
hetsövervakad marknad och om sådana deri-
vatinstrument som avses i 1 kap. 10 § 
1 mom. 3—9 punkten i lagen om invester-
ingstjänster och om andra derivatinstrument 
samt om avtalsparterna. 

En clearingorganisation som avses i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet (   /   ) ska för beskattningen 
lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgif-
ter om avtal som gäller återköp eller lån av 
värdepapper i eget kapital och som organisa-
tionen har clearat, om dividendersättningar 
som avses i 31 § 5 mom. i inkomstskattela-
gen och som betalas med stöd av dylika avtal 
samt om utbetalare och mottagare av divi-
dendersättningarna. Värdepappersföretag, ut-
ländska värdepappersföretag och andra till-
handhållare av investeringstjänster ska lämna 
de uppgifter som avses i detta moment om 
återköps- och låneavtal som de har ingått för 
sina kunders räkning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
uppgifter om utgifter och avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepappersföretag och filialer till ut-

ländska värdepappersföretag som avses i la-
gen om investeringstjänster, värdepappers-
centraler och kontoförvaltare som avses i la-

gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, kreditinstitut och filialer till 
utländska kreditinstitut som avses i kreditin-
stitutslagen och i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) avsedda fondbolag, i Finland eta-
blerade filialer till utländska fondbolag och 
utländska fondbolag som förvaltar i Finland 
inrättade placeringsfonder ska för beskatt-
ningen lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om avgifter som de tagit ut för för-
valtning eller förvaring av egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kreditinstitut, filialer till utländska kredit-

institut som avses i kreditinstitutslagen, vär-
depappersföretag, filialer till utländska vär-
depappersföretag som avses i lagen om inve-
steringstjänster, kontoförvaltare som avses i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet samt andra värdepappersför-
varare ska för beskattningen lämna Skatte-
förvaltningen för beräkning av den skattskyl-
diges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust 
behövliga uppgifter om försäljning eller an-
nan avyttring av värdepapper till den del som 
den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-
sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en reglerad och myndighets-
övervakad marknad i Finland eller utomlands 
ska meddela Skatteförvaltningen att värde-
papperen tagits upp till handel samt om han-
deln flyttats från en marknad till en annan 
och om värdepapperen inte längre är föremål 
för handel på marknaden. Detsamma gäller 
när värdepapperen på bolagets ansökan eller 
med dess samtycke tas upp till handel på en 
multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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30. 

Lag  

om ändring av inkomstskattelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 a § 2 mom., 45 § 3 mom., 50 § 3 mom. och 

122 § 2 mom., sådana de lyder, 33 a § 2 mom. i lag 716/2004, 45 § 3 mom. och 50 § 3 mom. i 
lag 980/1999 samt 122 § 2 mom. i lag 955/2007, som följer: 
 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag  

— — — — — — — — — — — — — —  
Med dividender från offentligt noterade bo-

lag avses vinstutdelning från bolag vars akti-
er, när beslutet om vinstutdelning fattas, är 
föremål för 

1) handel på en reglerad marknad enligt la-
gen om handel med finansiella instrument (   
/   ), 

2) handel på en annan reglerad och myn-
dighetsövervakad marknad utanför Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, eller 

3) handel på en multilateral handelsplatt-
form enligt lagen om handel med finansiella 
instrument, under förutsättning att aktien har 
tagits upp till handel på bolagets ansökan el-
ler med dess samtycke. 
 

45 § 

Skatteplikt för överlåtelsevinst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med vinst vid överlåtelse av egendom jäm-

ställs vinst av terminsavtal som är föremål 
för handel på en reglerad marknad enligt la-
gen om handel med finansiella instrument. 
Vinsten beräknas dock utan att överlåtelse-
priset minskas med det minimibelopp som 
avses i 46 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 

Överlåtelseförlust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med överlåtelseförlust jämställs också 
1) förfall av derivatinstrument som är fö-

remål för handel på en reglerad marknad en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment, samt förlust som föranletts av detta, 

2) sådan värdeminskning på värdepapper 
som på grund av konkurs eller av någon an-
nan därmed jämförbar orsak kan anses slut-
lig. 
 

122 § 

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av 
förluster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. avdras 

ett börsnoterat bolags förlust, om mer än 
hälften av de aktier i bolaget som inte är fö-
remål för handel på en reglerad marknad inte 
har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. 
I detta fall anses de aktier som bolaget äger 
inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista 
meningen i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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31. 

Lag  

om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) rubriken för 15 a § samt paragrafens 1 och 

2 mom., sådana de lyder i lag 956/2007, som följer: 
 

15 a § 

Överlåtelse av värdepapper som är föremål 
för handel på en reglerad marknad och på en 

multilateral handelsplattform 

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett 
fast penningvederlag av värdepapper som har 
tagits upp till regelbunden handel som är öp-
pen för allmänheten 

1) på en reglerad marknad enligt lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ), 

2) på en annan reglerad och myndighets-
övervakad marknad som finns i en sådan stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som har godkänt konventionen om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden, el-
ler 

3) på en multilateral handelsplattform en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-

ment, under förutsättning att de värdepapper 
som bolaget emitterat har tagits upp till han-
del på bolagets ansökan eller med dess sam-
tycke och att värdepapperen har överförts till 
ett värdeandelssystem enligt lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet (   
/   ) eller ett motsvarande utländskt register-
system. 

För skattefrihet krävs att förmedlare av el-
ler part i överlåtelsen är ett värdepappersföre-
tag eller ett utländskt värdepappersföretag el-
ler en annan tillhandahållare av investerings-
tjänster enligt lagen om investeringstjänster (   
/   ) eller att förvärvaren är godkänd som 
handelspart på den marknad där överlåtelsen 
sker. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 
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32. 

Lag  

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 6 mom., 8 § 

1 mom. 11 punkten, 18 § 3 mom. och 27 d § 2 mom., sådana de lyder, 6 § 6 mom. i lag 
957/2007, 8 § 1 mom. 11 punkten i lag 147/2007, 18 § 3 mom. i lag 1077/2008 och 27 d § 
2 mom. i lag 1160/2002, som följer: 

 
6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En överlåtelse av värdepapper mellan par-

terna i ett avtal om återköp eller lån av vär-
depapper ska inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas som över-
låtelse, om 

1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital 
som har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansi-
ella instrument (   /   ) eller på en annan re-
glerad och myndighetsövervakad marknad, 
eller ett obligationslån eller en jämförbar 
gäldenärsförbindelse som avses i 2 kap. 1 § 
1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknads-
lagen (   /   ) och som överförts till värdean-
delssystemet och erbjudits till allmänheten 
för teckning, 

2) den ursprunglige ägaren enligt avtals-
villkoren ska få ersättning för värdepappe-
rens avkastning under avtalstiden, 

3) det vederlag som ska betalas inte är be-
roende av värdeutvecklingen på de värde-
papper som avtalet gäller, 

4) värdepapperen avtalsenligt ska återstäl-
las till den ursprunglige ägaren inom ett år 
efter den första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion eller en utländsk clearingorganisation 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet (   /   ) eller hos någon 
annan clearingorganisation som bedriver 
clearingverksamhet inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, och 

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 
behandlat transaktionen som en överlåtelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 

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

11) de lagstadgade överföringar som inlå-
ningsbanker och utländska kreditinstituts fili-
aler i Finland gör till den insättningsgaranti-
fond och de säkerhetsfonder som avses i kre-
ditinstitutslagen liksom även de lagstadgade 
inbetalningar som värdepappersföretag, kre-
ditinstitut och fondbolag samt utländska vär-
depappersföretags, kreditinstituts och fond-
bolags filialer i Finland gör till den ersätt-
ningsfond för investerarskydd som avses i 
lagen om investeringstjänster (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 16 § 9 punkten är det 
belopp avdragbart som ett aktiebolag har be-
talat för egna aktier som det överlåtit till an-
ställda, likväl högst aktiernas verkliga värde 
vid emissions- eller teckningstidpunkten, ef-
ter att teckningspris som betalats av motta-
garna har dragits av, om aktiebolaget har för-
värvat aktierna på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument 
eller på en annan reglerad och myndighets-
övervakad marknad. 
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27 d §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 
mom. är den premie som utställaren av en 
sådan option med en löptid om högst 18 må-
nader som är föremål för handel på en regle-
rad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument eller på en annan regle-
rad och myndighetsövervakad marknad er-
håller, intäkt för det skatteår under vilket av-
talet stängs, utnyttjas eller förfaller. Om ut-
ställaren av en säljoption till följd av att op-

tionen utnyttjas köper den underliggande 
egendomen, anses det belopp som motsvarar 
anskaffningspriset för den avtalsenliga un-
derliggande egendomen minskat med ett be-
lopp som motsvarar premien utgöra den an-
skaffningsutgift som är avdragbar vid be-
skattningen av den förvärvade egendomen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
 
 
 
 
 

33. 

Lag  

om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 4 § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 958/2007, som följer: 
 

4 § 

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses 

i denna paragraf värdepapper och derivatin-
strument som är föremål för handel på en re-

glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument (   /   ) eller på en an-
nan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 32/2012 rd  
  

 

544 

 
 

34.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1519/2011, som följer: 
 

3 § 

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

1) ränta på insättningar på ett konto för 
mottagande av insättningar från allmänheten 
i en inhemsk inlåningsbank eller i ett ut-
ländskt kreditinstituts filial i Finland eller i 
ett intressekontor som har inrättats av arbets-
givaren eller ränta på medel som tagits emot 
på ett betalkonto enligt betaltjänstlagen 
(290/2010) i ett betalningsinstitut som avses i 
lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller i 
en finländsk filial till ett utländskt betalnings-
institut som avses i lagen om utländska be-
talningsinstituts verksamhet i Finland 
(298/2010), 

2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 
lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet 
har bjudits ut till allmänheten för teckning. 

Källskatt ska dock inte betalas om för lånet 
med stöd av 4 kap. 3 § 1 mom. 1—3 punkten 
i värdepappersmarknadslagen (   /   ) inte be-
höver upprättas prospekt, 

3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 
lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut 
till allmänheten för teckning och lånet har 
emitterats av finska staten, Finlands Bank, en 
finsk kommun eller samkommun eller för 
vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk 
kommun eller samkommun har ställt propri-
eborgen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten 

tillämpas på ränta som har betalats på mass-
skuldebrevslån som emitterats efter lagens 
ikraftträdande. 

 

————— 
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35. 

Lag  

om ändring av 2 § i handelskammarlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 3 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 

652/2009, som följer: 
 

2 § 

Handelskamrarnas och Centralhandelskam-
marens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift att 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) sköta de uppgifter som den har ålagts i 

denna lag och i lagen om fastighetsfonder 
(1173/1997). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

Helsingfors den 19 april 2012 

 
Vid förhinder för statsministern social- och hälsovårdsminister 

PAULA RISIKKO 

 
 
 
 

 Lagstiftningsråd Tuija Taos 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

6. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelskonton 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 1 § 2 mom. och 16 a § 2 mom., av dem 

16 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 796/2000, samt 
ändras 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 a §, 6 § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 

mellanrubriken före 11 §, 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 17 § 2 mom., 19 och 20 §, den 
svenska språkdräkten i mellanrubriken före 21 §, 22 och 24 §, 26 § och den svenska språk-
dräkten i mellanrubriken före 26 §, 27, 29, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 3 mom. samt 34 och 
35 a §, av dem 2 § 2 mom., 17 § 2 mom. och 35 a § sådana de lyder i lagarna 1074/1996, 2 § 
3 mom., 16 och 16 b §, 16 c § 1—3 mom., 19, 20, 22, 24, 30, 31 och 31 a §, 32 § 1 och 
3 mom. samt 34 § sådana de lyder i lag 796/2000, 5 a § sådan den lyder i lagarna 1387/1995, 
1085/1999 och 1520/2001, 6 § 3 mom. sådan den lyder i lag 919/1993, 26 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 153/1997 och 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 796/2000 och 
633/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Beträffande förvaltarregistrerade värdean-
delar kan undantag från 2—25 §§ stadgas ge-
nom förordning 

 
 
(upphävs) 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om de rättigheter och begränsningar som 

avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del 
av de noterade värdeandelarna, skall de vär-
deandelar som är föremål för rättigheterna el-
ler begränsningarna individualiseras så som 
värdepapperscentralen bestämmer. Rättighe-
terna och begränsningarna kan anges med 
förkortningar som fastställs av värdepap-
perscentralen.  

Av ett värdeandelskonto skall framgå vilket 
kontoförande institut som för det. Ett värde-
andelskonto skall individualiseras på det sätt 
som värdepapperscentralen bestämmer. 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om de rättigheter och begränsningar som 
avses i 1 mom. 3 punkten endast gäller en del 
av de registrerade värdeandelarna, ska de 
värdeandelar som är föremål för rättigheterna 
eller begränsningarna individualiseras så som 
värdepapperscentralen bestämmer.  

 
 
 
Av ett värdeandelskonto ska framgå vilken 

kontoförvaltare som för det. Ett värdeandels-
konto ska individualiseras på det sätt som 
värdepapperscentralen bestämmer.  
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4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I förteckningen över värdeandelar skall in-
föras de uppgifter om värdeandelarna som en-
ligt 27 § lagen om värdeandelssystemet skall 
noteras på emissionskontot, med undantag av 
värdeandelarnas antal. 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I förteckningen över värdeandelar ska infö-
ras de uppgifter om värdeandelarna som en-
ligt 7 kap. 4 § i lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet (   /   ) ska 
registreras på emissionskontot, med undan-
tag av värdeandelarnas antal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 a §  

Värdeandelar som ägs av en utlänning eller 
en utländsk sammanslutning eller stiftelse får 
noteras på ett särskilt värdeandelskonto (för-
valtningskonto) som kontoinnehavaren på 
uppdrag förvaltar för någon annans räkning. 
Av kontot skall härvid i stället för ägaren 
framgå uppgifter om kontoinnehavaren samt 
att det är fråga om ett förvaltningskonto. 

 
 
På ett förvaltningskonto får noteras värde-

andelar för en eller flera ägare. Vad som på 
något annat ställe i denna lag stadgas om kon-
toinnehavarens behörighet att förfoga över de 
värdeandelar som har noterats på ett konto 
gäller också innehavaren av ett förvaltnings-
konto. 

 
 
 
Ett förvaltningskonto kan innehas av en 

värdepapperscentral, en centralbank eller ett 
kontoförande institut. Även ett kreditinstitut 
eller värdepappersföretag som har rätt att till-
handahålla förvarings- och förvaltningstjäns-
ter för värdeandelar, ett sådant utländskt insti-
tut som avses i 16 § lagen om värdeandelssy-
stemet (826/1991) eller någon annan sådan 
utländsk sammanslutning som står under till-
räcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska 
verksamhetsbetingelser och förvaltning upp-
fyller kraven på en tillförlitlig skötsel av upp-
gifterna kan av värdepapperscentralen god-
kännas som kontoinnehavare. På ett förvalt-
ningskonto som förvaltas av ett utländskt in-
stitut som avses i 16 § lagen om värdeandels-
systemet får utan hinder av 1 mom. också no-
teras sådana värdeandelar som ägs av en finsk 
medborgare eller en finsk sammanslutning el-
ler stiftelse och som avses i 4 § 2 mom. lagen 

5 a § 
Värdeandelar får registreras på ett särskilt 

värdeandelskonto (förvaltningskonto) som 
kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltar 
för någon annans räkning, om det är fråga 
om värdeandelar som förvaltas för en utlän-
nings eller ett utländskt företags eller en ut-
ländsk stiftelses räkning. Av kontot ska det 
då framgå uppgifter om kontoinnehavaren 
samt att det är fråga om ett förvaltningskon-
to. 

På ett förvaltningskonto som förvaltas av 
ett utländskt samarbetsorgan som avses i 
2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet får trots 1 mom. 
registreras också sådana värdeandelar som 
avses i 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingsverksamhet 
som förvaltas för en finsk medborgare eller 
ett finländskt företag eller en finländsk stif-
telse. 

Ett förvaltningskonto kan innehas av en 
värdepapperscentral, en centralbank eller en 
kontoförvaltare. Som kontoinnehavare kan 
värdepapperscentralen godkänna också ett 
kreditinstitut eller värdepappersföretag som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument såsom investeringstjänster, 
ett utländskt samarbetsorgan som avses i 
2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet eller någon an-
nan sådan utländsk organisation som står 
under tillräcklig offentlig tillsyn och vars fi-
nansiella verksamhetsbetingelser och för-
valtning uppfyller kraven på en tillförlitlig 
skötsel av uppgifterna. 

På ett förvaltningskonto som förvaltas av 
ett utländskt samarbetsorgan som avses i 
2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet får trots 1 mom. 
noteras också sådana värdeandelar som för-
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om värdeandelssystemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om innehavaren av ett förvaltningskonto 

eller kontoinnehavarens uppdragsgivare be-
träffande rättigheter som gäller värdeandelar 
för ett register eller ett konto i någon annan 
stat, skall denna stats lag tillämpas på rättsin-
nehavarens rättigheter, ifall inte något annat 
följer av noteringarna i fråga om kontot. 

valtas för en finsk medborgare eller ett fin-
ländskt företag eller en finländsk stiftelse och 
som gäller värdepapper som avses i 2 kap. 
1 § 1 mom. 2 punkten i värdepappersmark-
nadslagen (   /   ) och sådana värdepapper 
som avses i 3 punkten i samma moment och 
ger rätt att förvärva eller sälja värdepapper 
som avses i 2 punkten. 

På värdepapperskonton som innehavaren 
av ett förvaltningskonto i Finland för över 
sina kunders värdeandelar ska tillämpas la-
gen om värdepapperskonton (   /   ). Om in-
nehavaren av ett förvaltningskonto eller kon-
toinnehavarens uppdragsgivare upprätthåller 
ett register eller ett konto i någon annan stat 
över rättigheter som gäller värdeandelar ska 
den statens lag tillämpas på rättsinnehava-
rens rättigheter, om inte något annat följer 
av registreringarna gällande värdeandels-
kontot eller av lagen. 
 

 
6 §  

Pantsättning av en värdeandel, dock inte fö-
retagsinteckning, samt utmätning och säker-
hetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar 
kan noteras på ett värdeandelskonto. Föremål 
för en sådan notering är hela värdeandels-
kontot. Om det önskas att noteringen skall 
hänföra sig till endast en del av de värdean-
delar som har noterats på värdeandelskontot, 
skall ett särskilt konto öppnas för dessa ande-
lar. 

— — — — — — — — — — — — — —  
I en panträtt som har noterats på ett värde-

andelskonto kan en pantsättning inte noteras. 
På ett värdeandelskonto på vilket en pantsätt-
ning redan har noterats får inte heller noteras 
panträtt på grund av en annan förbindelse. 

6 § 
På ett värdeandelskonto kan registreras 

pantsättning av värdeandelar, dock inte före-
tagsinteckning, samt utmätning och säker-
hetsåtgärder som hänför sig till värdeandelar. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
I en panträtt som har registrerats på ett vär-

deandelskonto kan en pantsättning inte regi-
streras. I en värdeandel som redan är före-
mål för en pantsättning som registrerats på 
ett värdeandelskonto får inte heller registre-
ras panträtt på grund av en annan förbindel-
se.  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommissionskonto 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Behörighet att ansöka om registrering 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 §  

En värdepapperscentrals, en centralbanks, 
ett kontoförande instituts, en clearingorgani-

16 §  
En värdepapperscentrals, en centralbanks, 

en kontoförvaltares, en clearingorganisations 
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sations och en clearingmedlems eller dessas 
kunders värdeandelar kan så som närmare 
anges i värdepapperscentralens regler regi-
streras på särskilda värdeandelskonton (kom-
missionskonton), i syfte att organisera verk-
samheten hos en sådan clearingorganisation 
som nämns i 4 a kap. värdepappersmarknads-
lagen (495/1989). Värdepapperscentralen kan 
godkänna som innehavare av ett kommis-
sionskonto också en sådan utländsk sam-
manslutning som avses i 16 § lagen om vär-
deandelssystemet eller någon annan sådan ut-
ländsk sammanslutning som står under till-
räcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska 
verksamhetsbetingelser och förvaltning upp-
fyller kraven på en tillförlitlig skötsel av upp-
gifterna. 

Kontoinnehavarens och dess kunders vär-
deandelar får inte registreras på samma kom-
missionskonto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om panträtt som hänför sig till värdeande-

lar på kommissionskonton som avses i denna 
paragraf bestäms i 4 a kap. 11 §. 
 

och en clearingmedlems eller dessas kunders 
värdeandelar kan så som närmare anges i 
värdepapperscentralens regler registreras på 
ett särskilt värdeandelskonto (kommissions-
konto) i syfte att organisera i 3 kap. i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet avsedd verksamhet som clear-
ingorganisation. Som innehavare av ett 
kommissionskonto kan värdepapperscentra-
len godkänna också ett utländskt samarbets-
organ som avses i 2 kap. 17 § i den lagen el-
ler någon annan utländsk organisation som 
står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars 
finansiella verksamhetsbetingelser och för-
valtning uppfyller kraven på en tillförlitlig 
skötsel av uppgifterna. 

 
En kontoinnehavares och dess kunders vär-

deandelar får inte registreras på samma 
kommissionskonto. 

På skyldigheten för innehavaren av ett 
kommissionskonto att föra register över sina 
kunders värdeandelar och på kundernas rät-
tigheter ska på motsvarande sätt tillämpas 
vad som i lagen om värdepapperskonton fö-
reskrivs om att föra värdepapperskonton och 
om kontoinnehavares rättigheter. Finansin-
spektionen kan meddela närmare föreskrifter 
om vilka tekniska förfaranden som ska till-
lämpas vid registerföringen och om vilka 
uppgifter som ska föras in i det. 

Bestämmelser om panträtt i värdeandelar 
som registrerats på kommissionskonton en-
ligt denna paragraf finns i 5 kap. 6 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet. 
 

 
16 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en kund har gett ett kontoförande insti-

tuts underinstitut i uppdrag att öppna eller re-
gistrera ett konto, skall på detta tillämpas vad 
som föreskrivs om kontoförande institut. 
 

 
 
(upphävs) 

 
16 b §  

Ett värdeandelskonto jämte registreringar 
kan på kontoinnehavarens begäran överföras 
till ett annat kontoförande institut. En sådan 
överföring kan göras också då ett kontoföran-
de instituts verksamhet har avslutats eller 

16 b §
Ett värdeandelskonto med dess registre-

ringar kan på kontoinnehavarens begäran 
överföras till en annan kontoförvaltare. En 
sådan överföring kan göras också då konto-
förvaltarens verksamhet har avslutats eller 
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dess verksamhet begränsats. 
Värdepapperscentralen sköter överföringen 

av värdeandelskonton inom värdeandelsre-
gistret. Det nya kontoförande institutet skall 
underrätta alla innehavare av rättigheter som 
hänför sig till de på kontot registrerade värde-
andelarna om överföringen. 

På ett värdeandelskonto kan på panthava-
rens begäran registreras ett förbud mot över-
föring av ett pantsatt värdeandelskonto. Här-
vid får kontot inte överföras på kontoinneha-
varens begäran utan panthavarens samtycke. 
 

dess verksamhet begränsats. 
Värdepapperscentralen sköter överföring 

av värdeandelskonton inom värdeandelsre-
gistret. En ny kontoförvaltare ska underrätta 
alla innehavare av rättigheter som hänför sig 
till de på kontot registrerade värdeandelarna 
om överföringen. 

På ett värdeandelskonto kan på panthava-
rens begäran registreras förbud mot överfö-
ring av ett värdeandelskonto på vilket 
panträtt har registrerats. Kontot får då inte på 
kontoinnehavarens begäran överföras utan 
panthavarens medgivande. 
 

 
16 c §  

Registreringsavgörandet fattas av det kon-
toförande institut som har hand om kontot. 

På uppdrag av kontoinnehavaren kan också 
ett annat än i 1 mom. avsett kontoförande in-
stitut göra registreringar på kontot. På ett vär-
deandelskonto skall antecknas uppgifter om 
den ifrågavarande sammanslutningen samt 
om begränsningar av dennas befogenheter att 
göra registreringar. 

Värdepapperscentralen eller en clearingor-
ganisation kan göra registreringar som har 
samband med clearingorganisationsverksam-
het enligt 4 a kap. värdepappersmarknadsla-
gen, oavsett vilket kontoförande institut som 
för värdeandelskontot. Ett kontoförande insti-
tut kan på villkor som överensstämmer med 
värdepapperscentralens regler, i samband 
med en transaktion som har överlämnats till 
clearing och avveckling göra en tillfällig regi-
strering på ett värdeandelskonto som ett annat 
kontoförande institut har hand om. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 c § 
Registreringsavgörandet ska fattas av den 

kontoförvaltare som har hand om kontot. 
På uppdrag av kontoinnehavaren kan också 

en annan än i 1 mom. avsedd kontoförvaltare 
göra registreringar på kontot. På ett värdean-
delskonto ska antecknas uppgifter om konto-
förvaltaren i fråga samt om begränsningar av 
kontoförvaltarens befogenheter att göra regi-
streringar. 

Värdepapperscentralen eller en clearingor-
ganisation kan göra registreringar som har 
samband med i 3 kap. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet av-
sedd verksamhet som clearingorganisation, 
oavsett vilken kontoförvaltare som har hand 
om värdeandelskontot. En kontoförvaltare 
kan, på villkor som överensstämmer med 
värdepapperscentralens regler, i samband 
med en transaktion som har överlämnats till 
clearing och avveckling göra en tillfällig re-
gistrering på ett värdeandelskonto som en 
annan kontoförvaltare har hand om. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Beslutet om notering fattas så att avgöran-

det antecknas på värdeandelskontot. Anteck-
ningen skall göras utan dröjsmål. Klockslaget 
för beslutet skall antecknas på kontot så som 
värdepapperscentralen bestämmer. Om ansö-
kan helt eller delvis avslås eller avvisas, skall 
ett särskilt beslut dock meddelas. I samband 
med detta skall grunden för beslutet nämnas 
och upplysning ges om möjligheten att söka 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beslutet om registrering fattas så att avgö-
randet antecknas på värdeandelskontot. An-
teckningen ska göras utan dröjsmål. Klock-
slaget för beslutet ska antecknas på kontot så 
som värdepapperscentralen bestämmer. Om 
ansökan helt eller delvis avslås eller avvisas, 
ska ett särskilt beslut dock meddelas. I sam-
band med detta ska grunden för beslutet 
nämnas. 
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rättelse.  
 
 

19 §  
Värdepapperscentralen skall se till att det 

av varje registrering tas en säkerhetskopia 
som inte kan ändras i efterhand. Det kontofö-
rande institutet skall förvara de handlingar 
som gäller beslutsgrunderna så som värde-
papperscentralen bestämmer. 

Det kontoförande institutet skall enligt vär-
depapperscentralens föreskrifter föra en för-
teckning över de registreringsansökningar 
som har avvisats eller avslagits. 
 

19 § 
Värdepapperscentralen ska se till att det av 

varje registrering tas en säkerhetskopia som 
inte kan ändras i efterhand. Kontoförvaltaren 
ska i tio år förvara handlingarna om besluts-
grunderna. 

 
Kontoförvaltaren ska föra en förteckning 

över de registreringsansökningar som har av-
visats eller avslagits. 
 

 
20 §  

Det kontoförande institutet får inte uppbära 
avgifter för sådana registreringar som nämns i 
13—15 §. 

Bestämmelser om de värdeandelskonton 
som värdepapperscentralen skall föra på emit-
tenternas bekostnad finns i 10 § lagen om 
värdeandelssystemet. 

20 §  
Kontoförvaltaren får inte ta ut avgifter för 

registreringar som avses i 13—15 §. 
 
Bestämmelser om värdeandelskonton som 

värdepapperscentralerna ska föra på emitten-
ternas bekostnad finns i 6 kap. 8 § i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet. 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korrigering av notering 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korrigering av anteckningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 §  

Om en uppgift på ett värdeandelskonto in-
nehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett fel 
som beror på tekniskt fel eller andra därmed 
jämförbara fel eller brister, skall det kontofö-
rande institutet göra behövliga rättelser. 
 

22 §  
Om uppgifterna på ett värdeandelskonto 

innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett 
tekniskt fel eller andra därmed jämförbara fel 
eller brister, ska kontoförvaltaren göra de 
rättelser som behövs. 
 

 
 

24 §  
Det kontoförande institutet skall omedelbart 

tillställa kontoinnehavaren ett besked om var-
je registrering som har gjorts på kontot och 
om de avgöranden som nämns i 21 §. Andra 
som innehar rättigheter som har registrerats 
på kontot skall tillställas ett motsvarande be-
sked, om beslutet gäller deras rätt. Av beske-
det skall grunderna för beslutet framgå. 

 

24 § 
Kontoförvaltaren ska regelbundet, minst 

fyra gånger per år lämna kontoinnehavaren 
besked om vilka registreringar som gjorts på 
kontot efter det föregående beskedet. Dessut-
om ska kontoförvaltaren omedelbart lämna 
kontoinnehavaren besked om avgöranden 
som avses i 21 §. Andra som innehar rättig-
heter som har registrerats på kontot ska ome-
delbart lämnas besked om registreringar och 
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Det kontoförande institutet skall varje år i 

god tid före slutet av januari tillställa konto-
innehavaren ett kontoutdrag över de registre-
ringar som var i kraft vid utgången av föregå-
ende år, om inte med kontoinnehavaren har 
avtalats om en annan tidpunkt för kontout-
draget. På begäran av kontoinnehavaren skall 
på kontoutdraget antecknas de förändringar 
som under kalenderåret eller någon annan rä-
kenskapsperiod har skett på värdeandelskon-
tot. Kontoutdrag som avses i detta moment 
ges avgiftsfritt. 
 

sådana avgöranden som avses i 21 §, om be-
slutet gäller deras rätt. I beskeden ska grun-
derna för besluten nämnas. 

Kontoförvaltaren ska varje år i god tid före 
utgången av januari lämna kontoinnehavaren 
ett kontoutdrag över de registreringar som 
var i kraft vid utgången av föregående år, om 
det inte med kontoinnehavaren har avtalats 
om en annan tidpunkt för kontoutdraget. På 
begäran av kontoinnehavaren ska på konto-
utdraget antecknas de förändringar på värde-
andelskontot som har ägt rum under kalen-
deråret eller under någon annan räkenskaps-
period. Kontoutdrag som avses i detta mo-
ment ska ges avgiftsfritt. 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Noteringens rättsverkan 

26 §  
Ett förvärv som har noterats på ett värdean-

delskonto och en rättighet som hänför sig till 
en värdeandel som har noterats på ett sådant 
har företräde framför förvärv och rättigheter 
som inte har noterats på ett konto. Om rättig-
heter som hänför sig till samma värdeandel är 
sinsemellan motstridiga, har en rättighet som 
tidigare har noterats på kontot företräde fram-
för en som har noterats senare. 

 
Ett förvärv eller en rättighet som har upp-

kommit tidigare får utan hinder av 1 mom. fö-
reträde i förhållande till senare förvärv eller 
rättigheter, om 

1) de senare grundar sig på avvittring eller 
arv eller på fusion, delning, upplösning av en 
juridisk person eller skifte av gemensam 
egendom, eller  

 
2) den som åberopar det senare förvärvet el-

ler den senare rättigheten vid förvärvet eller 
när rättigheten uppkom kände till eller borde 
ha känt till det tidigare fånget eller den tidiga-
re rättigheten. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Registreringens rättsverkningar 

26 § 
Förvärv som har registrerats på ett värde-

andelskonto och rättigheter som hänför sig 
till värdeandelar som har registrerats på ett 
värdeandelskonto har företräde framför för-
värv och rättigheter som inte har registrerats 
på kontot. Om rättigheter som hänför sig till 
samma värdeandel är sinsemellan motstridi-
ga, har en rättighet som tidigare registrerats 
på kontot företräde framför en som har regi-
strerats senare. 

Tidigare förvärv och rättigheter får trots 
1 mom. företräde framför förvärv och rättig-
heter som uppkommit senare, om 

 
1) det senare förvärvet eller den senare rät-

tigheten grundar sig på avvittring eller arv, 
på fusion, delning eller upplösning av en ju-
ridisk person eller på delning av gemensam 
egendom, eller 

2) den som åberopar det senare förvärvet 
eller den senare rättigheten vid förvärvet, när 
rättigheten uppkom eller vid tidpunkten för 
registreringen kände till eller borde ha känt 
till det tidigare förvärvet eller den tidigare 
rättigheten. 
 

 
27 §  

Har en värdeandel eller en rättighet som 
hänför sig till den överlåtits av någon som en-
ligt noteringarna på värdeandelskontot hade 

27 § 
Om en värdeandel eller en rättighet som 

hänför sig till den har överlåtits av någon 
som enligt registreringarna på värdeandels-
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rätt att göra det, är det inte ett hinder för för-
värvarens rätt att överlåtaren inte hade rätt att 
förfoga över värdeandelen, om inte förvärva-
ren vid förvärvet eller när rättigheten uppkom 
kände till eller borde ha känt till detta. 
 

kontot hade rätt att göra det, är det inte ett 
hinder för förvärvarens rätt att överlåtaren 
inte hade rätt att förfoga över värdeandelen, 
utom i det fall att förvärvaren vid förvärvet, 
när rättigheten uppkom eller vid tidpunkten 
för registreringen kände till eller borde ha 
känt till detta. 
 

 
29 §  

Har emittenten erlagt en betalning som 
grundar sig på en värdeandel till den som en-
ligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i 
den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. i la-
gen om värdeandelssystemet på förfallodagen 
eller på en avstämningsdag som bestäms i 4 
kap. 2 § 3 mom. i aktiebolagslagen 
(624/2006) eller i ett andelslags eller en pla-
ceringsfonds stadgar hade rätt att ta emot be-
talningen, men framgår det sedan att emitten-
ten inte hade rätt att göra det, är betalningen 
dock giltig, utom då emittenten visste eller 
borde ha vetat att betalningen sker till fel per-
son.  

 
Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på 

motsvarande sätt då nya värdeandelar samt 
tecknings- och andra sådana rättigheter utges 
till den som enligt uppgifterna på värdean-
delskontot eller, med stöd av vad som stadgas 
särskilt, enligt uppgifterna i den förteckning 
som nämns i 4 § 1 mom. lagen om värdean-
delssystemet hade rätt att få andelen eller rät-
tigheten. 

Om värdepapperscentralen eller det konto-
förande institutet har getts i uppdrag att sköta 
betalningen, skall på dessa tillämpas vad som 
i 1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emit-
tenten av en värdeandel kan inte framställas 
några krav, om emittenten erlagt betalningen 
till värdepapperscentralen eller det kontofö-
rande institutet i tid. Detta gäller även emis-
sion av en andel eller rättighet som avses i 2 
mom.  
 

29 § 
Om emittenten har gjort en värdeandelsba-

serad betalning till den som enligt uppgifter-
na på värdeandelskontot eller i den förteck-
ning som avses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet på förfallodagen eller på en av-
stämningsdag som bestämts enligt 4 kap. 2 § 
3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller 
enligtett andelslags eller en placeringsfonds 
stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men 
om det senare framgår att betalningsmottaga-
ren inte hade rätt att ta emot betalningen, är 
betalningen dock giltig, utom i det fall att 
emittenten visste eller borde ha vetat att be-
talningen skedde till fel person.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på 
motsvarande sätt då nya värdeandelar samt 
teckningsrätt och andra sådana rättigheter ut-
ges till den som enligt uppgifterna på värde-
andelskontot eller, enligt vad som föreskrivs 
särskilt, uppgifterna i en förteckning som av-
ses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet 
hade rätt att få andelen eller rättigheten. 

Om värdepapperscentralen eller kontoför-
valtaren har getts i uppdrag att sköta betal-
ningen, ska på den tillämpas vad som i 
1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emit-
tenten kan inte framställas några krav, om 
denne har gjort betalningen till värdepap-
perscentralen eller kontoförvaltaren i tid. 
Detsamma gäller emission av andelar eller 
rättigheter enligt 2 mom. 

 
30 §  

Det kontoförande institutet är oberoende av 
vårdslöshet skyldigt att ersätta skada som har 
samband med de värdeandelskonton som det 
har hand om, om skadan har uppkommit ge-
nom 

30 §  
Kontoförvaltaren är oberoende av oakt-

samhet skyldig att ersätta skada i samband 
med värdeandelskonton som den har hand 
om, om skadan har uppkommit  
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1) ett felaktigt avgörande som gäller en re-
gistrering eller en rättelse, en anteckning som 
gjorts på värdeandelskontot eller ett kontobe-
sked eller någon annan sådan felaktighet eller 
brist i registreringsverksamheten, 

2) ett tekniskt fel eller funktionsavbrott vid 
behandlingen av data som gäller värdeandelar 
eller rättsinnehavare, 

3) att uppgifter om värdeandelar eller rätts-
innehavare olovligen har lämnats ut, röjts el-
ler nyttjats, eller genom 

4) att det kontoförande institutet har för-
summat att fullgöra en betalning som grundar 
sig på en värdeandel och detta inte beror på 
emittentens förfarande eller på att det konto-
förande institutets betalning enligt 29 § inte är 
giltig gentemot rättsinnehavaren. 

Skada behöver emellertid inte ersättas om 
det kontoförande institutet kan visa att skadan 
har orsakats av en sådan exceptionell och 
oförutsedd händelse utanför värdeandelssy-
stemet, som det kontoförande institutet inte 
har kunnat förhindra och vars konsekvenser 
det inte kunnat undvika med iakttagande av 
all tänkbar omsorgsfullhet. 

Det kontoförande institutet är skyldigt att 
ersätta skada som det av någon annan än i 
1 mom. nämnd orsak har vållat genom att 
bryta mot denna lag endast om skadan har or-
sakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 
 

1) genom felaktiga avgöranden som gäller 
registrering eller rättelse, felaktiga anteck-
ningar på värdeandelskonton eller kontobe-
sked eller andra sådana fel eller brister i re-
gistreringsverksamheten, 

2) genom tekniska fel eller funktionsavbrott 
vid behandlingen av uppgifter som gäller 
värdeandelar eller rättsinnehavare,  

3) genom att uppgifter om värdeandelar el-
ler rättsinnehavare olovligen har lämnats ut, 
röjts eller utnyttjats, eller  

4) genom att kontoförvaltaren har försum-
mat att utföra prestationer som grundar sig 
på värdeandelar och om detta inte beror på 
emittentens förfarande eller på att kontoför-
valtarens betalning enligt 29 § inte är giltig 
gentemot rättsinnehavaren. 

En skada behöver emellertid inte ersättas 
om kontoförvaltaren kan visa att skadan har 
orsakats av en sådan exceptionell och oförut-
sedd händelse utanför värdeandelssystemet, 
som kontoförvaltaren inte har kunnat för-
hindra och vars konsekvenser den inte kunnat 
undvika med iakttagande av all tänkbar om-
sorgsfullhet. 

Kontoförvaltaren är skyldig att ersätta ska-
da som den av någon annan orsak än vad som 
nämns i 1 mom. har vållat genom att bryta 
mot denna lag endast om skadan har orsakats 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 

 
31 §  

Beror en skada på att den rösträtt som hän-
för sig till en aktie eller någon annan värde-
andel inte har kunnat utnyttjas eller på att en 
värdeandel inte har kunnat säljas till ett visst 
pris vid en viss tidpunkt, är det kontoförande 
institutet skyldigt att ersätta skadan endast om 
det har visat vårdslöshet som är grövre än 
lindrig. 
 

31 §  
Om en skada beror på att den rösträtt som 

hänför sig till en aktie eller till en annan vär-
deandel inte har kunnat utnyttjas eller på att 
en värdeandel inte har kunnat säljas till ett 
visst pris vid en viss tidpunkt, är kontoförval-
taren skyldig att ersätta skadan endast om 
kontoförvaltaren gjort sig skyldigt till oakt-
samhet som är grövre än lindrig. 
 

 
31 a § 

Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig 
anteckning har gjorts av någon annan än det 
kontoförande institut som har hand om värde-
andelskontot, är med avvikelse från 30 § den 
som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig 
för den sålunda orsakade skadan. Det konto-
förande institutet ansvarar emellertid till-
sammans med sitt underinstitut för skador i 

31 a §  
Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig 

anteckning har gjorts av någon annan än den 
kontoförvaltare som har hand om värdean-
delskontot är, med avvikelse från 30 §, den 
som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig 
för den sålunda orsakade skadan.  
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samband med värdeandelskonton som detta 
har hand om samt för skador orsakade av 
underinstitutets registreringsåtgärder. 

Om en emittent har gett värdepapperscen-
tralen i uppdrag att sköta en prestation som 
hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga om 
värdepapperscentralens skadeståndsansvar 
vad som föreskrivs om kontoförande instituts 
skadeståndsansvar. 

Det kontoförande institutet har för ersätt-
ning som det ålagts betala regressrätt mot 
värdepapperscentralen, mot ett annat kontofö-
rande institut eller mot sitt underinstitut, om 
skadan har orsakats genom värdepapperscen-
tralens eller det andra institutets eller under-
institutets åtgärd eller försummelse eller av 
en brist eller ett fel i någon del av systemet 
som dessa upprätthåller. Den skadelidande 
kan framställa sitt ersättningsyrkande också 
direkt till den sammanslutning som ansvarar 
för skadan. 
 

 
 
 
Om en emittent har gett värdepapperscen-

tralen i uppdrag att sköta en prestation som 
hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga 
om värdepapperscentralens skadeståndsan-
svar vad som föreskrivs om kontoförvaltares 
skadeståndsansvar. 

En kontoförvaltare har, för skadestånd som 
den är tvungen att betala, regressrätt mot 
värdepapperscentralen eller mot en annan 
kontoförvaltare, om skadan har orsakats ge-
nom värdepapperscentralens eller den andra 
kontoförvaltarens åtgärd eller försummelse 
eller av en brist eller ett fel i någon del av sy-
stemet som dessa upprätthåller. Den skadeli-
dande kan framställa sitt skadeståndsanspråk 
också direkt till den organisation som ansva-
rar för skadan. 
 

 
32 §  

Bestämmelser om det sekundära ska-
deståndsansvar som vilar på värdepappers-
centralens registreringsfond finns i 17—18 c 
§ lagen om värdeandelssystemet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Domstolen skall på tjänstens vägnar under-
rätta värdepapperscentralen om anhängiga 
tvister som gäller kontoförande instituts ska-
deståndsskyldighet och som enligt 17 § lagen 
om värdeandelssystemet kan leda till att regi-
streringsfonden blir sekundärt skadestånds-
skyldig. 
 

32 §  
Bestämmelser om det subsidiära ska-

deståndsansvar som vilar på värdepappers-
centralens registreringsfond finns i 6 kap. 9, 
10 och 14—16 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Domstolen ska på tjänstens vägnar under-
rätta värdepapperscentralen om anhängiga 
tvister som gäller kontoförvaltares ska-
deståndsskyldighet och som enligt 6 kap. 
10 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet kan leda till subsidiärt 
skadeståndsansvar för registreringsfonden. 
 

 
34 §  

Värdepapperscentralen har rätt att av ett 
kontoförande institut få kopior av de hand-
lingar samt redogörelser för de övriga utred-
ningar med stöd av vilka en registrering har 
gjorts på ett värdeandelskonto. När det gäller 
värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen 
om värdeandelssystemet har emittenten av 
värdeandelen motsvarande rätt att få uppgifter 
om värdeandelsförvärv. 
 

34 §  
Värdepapperscentralen har rätt att av kon-

toförvaltare få kopior av handlingar samt re-
dogörelser för övriga utredningar med stöd 
av vilka registreringar har gjorts på värdean-
delskonton. När det gäller värdeandelar som 
avses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingsverksamhet 
har deras emittent motsvarande rätt att få 
uppgifter om förvärv av värdeandelar. 
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35 a §  
Finansinspektionen övervakar att denna lag 

samt de med stöd av den utfärdade och fast-
ställda stadgandena, bestämmelserna, regler-
na och anvisningarna iakttas. 

35 a § 
Finansinspektionen övervakar att denna lag 

samt med stöd av den utfärdade och fastställ-
da bestämmelser, föreskrifter och stadgar 
iakttas. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den      20  . 

 
 
 
 

7.   

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 48 och 49 §, 
ändras 3 § 3 mom. 10 punkten, 4—6 §, 16 § 6 mom., 19 § 2 mom., 21 och 22 §, 24 § 

2 mom., 26 § 4 och 8 mom., 27 § 5 mom., 28 och 32 a §, 32 b § 4 och 5 mom., 32 c § 1 mom., 
33 § 4 mom., 37 § 1 mom., 38—44, 45, 47, 51, 54, 55 och 61 §, 61 a § 2 mom., 62 §, 67 § 5 
mom., 71 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 73 §, av dem 3 § 3 mom. 10 punkten sådan 
den lyder i lag 1360/2010, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 
604/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 689/2010 
och 902/2011, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 1360/2010 och 
1493/2011, 26 § 4 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 301/2010, 27 § 5 mom. sådant det ly-
der i lag 604/2010, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 604/2010, 32 a § sådan den lyder i 
lagarna 207/2009, 902/2011 och 1493/2011, 32 b § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 
207/2009, 32 c § 1 mom. sådan den lyder i lagarna 902/2011 och 1493/2011, 39 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1493/2011, 40 och 43 § sådana de lyder delvis 
ändrade i lag 1360/2010, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2010, 54 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 10/2010, 61 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 
1242/2011, 61 a § 2 mom. och 71 § 4 mom. sådant det lyder i lag 10/2010 och 71 § 1 mom. 5 
punkten sådan den lyder i lag 653/2009, samt 

fogas till lagen en ny 3 c §, till 10 § 1 mom. en ny 4 a punkt och till lagen nya 16 a, 33 a, 
43 a och 43 b § som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  

Uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Dessutom ska Finansinspektionen  

3 § 

Uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Dessutom ska Finansinspektionen 
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— — — — — — — — — — — — — —  
10) följa utvecklingen av kreditinstituts och 

värdepappersföretags belöningssystem och 
lämna uppgifter om dem till Europeiska 
banktillsynskommittén. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
10) följa utvecklingen av kreditinstituts och 

värdepappersföretags belöningssystem och 
lämna uppgifter om dem till Europeiska 
bankmyndigheten. 

 
 
 3 c § 

Myndighetssamarbete om förebyggande och 
bekämpning av ekonomisk brottslighet 

Finansinspektionen samarbetar med cen-
tralen för utredning av penningtvätt, polisen, 
Enheten för utredning av grå ekonomi, Skat-
teförvaltningen och andra behöriga myndig-
heter för att förebygga och bekämpa ekono-
misk brottslighet. 

Om Finansinspektionen i sin tillsynsverk-
samhet eller när den sköter andra lagstadga-
de uppgifter märker eller misstänker att fi-
nansiella tjänster eller det finansiella syste-
met utnyttjas eller planeras bli utnyttjade för 
ekonomisk brottslighet, ska Finansinspektio-
nen utan dröjsmål underrätta en behörig 
myndighet enligt 1 mom. Det ska då beaktas 
vad som i 71 § och i bestämmelser i annan 
lag föreskrivs om utlämnande av sekretessbe-
lagd information. 

Närmare bestämmelser om hur samarbetet 
enligt denna paragraf ska genomföras får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

 
4 §  

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sam-
manslutningar och inrättningar enligt 2–4 
mom. 

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 
denna lag 

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut 
från tredjeland enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007), 

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008), 

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997), 

4) fondbolag och förvaringsinstitut samt fi-

4 §

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sam-
manslutningar och inrättningar enligt 2—4 
mom. 

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 
denna lag 

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut 
från tredjeland enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007),  

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008), 

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997), 

4) fondbolag och förvaringsinstitut samt fi-
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lialer till fondbolag från tredjeland enligt la-
gen om placeringsfonder (48/1999), 

5) värdepappersföretag enligt lagen om 
värdepappersföretag (922/2007), 

6) fondbörser enligt värdepappersmark-
nadslagen (495/1989), 

 
7) optionsföretag enligt lagen om handel 

med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), 

 
8) clearingorganisationer enligt värdepap-

persmarknadslagen, inklusive clearingfonder 
som dessa bildat, 

 
9) den värdepapperscentral som avses i la-

gen om värdeandelssystemet (826/1991), in-
klusive den registreringsfond som den bildat, 

9 a) betalningsinstitut enligt lagen om be-
talningsinstitut (297/2010),  

11) i lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) avsedda filialer till utländska för-
säkringsbolag som auktoriserats i en stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området, 

13) i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland (580/1996) avsedda filialer till 
utländska värdepappersföretag som auktori-
serats i en stat utanför Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet,  

14) centralinstitutet för den sammanslut-
ning som avses i lagen om en sammanslut-
ning av inlåningsbanker (599/2010).  

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs 
vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också 
försäkringsföreningar enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987), försäkringskas-
sor enligt lagen om försäkringskassor 
(1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditin-
stituts, värdepappersföretags, försäkringsbo-
lags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag samt konglomerats holdingsammanslut-
ningar enligt lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), en-
ligt vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet.  

 
Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstituts, värdepappersföretags, för-

säkringsbolags och försäkringsföreningars 
holdingföretag samt konglomerats holding-

lialer till fondbolag från tredjeland enligt la-
gen om placeringsfonder (48/1999), 

5) värdepappersföretag och filialer till vär-
depappersföretag från tredjeland enligt lagen 
om investeringstjänster (   /   ), 

6) börser enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument (   /   ), 

7) clearingorganisationer enligt lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ) inklusive clearingfonder som 
de bildat, 

8) värdepapperscentraler enligt lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet inklusive registreringsfonder som de 
bildat, 

 
 
 
9) betalningsinstitut enligt lagen om betal-

ningsinstitut (297/2010), 
10) filialer till försäkringsbolag från tred-

jeland enligt lagen om utländska försäk-
ringsbolag (398/1995), 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) centralinstitutet för den sammanslut-

ning som avses i lagen om en sammanslut-
ning av inlåningsbanker (599/2010). 

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs 
vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också 
försäkringsföreningar enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987), försäkringskas-
sor enligt lagen om försäkringskassor 
(1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditin-
stituts, värdepappersföretags, försäkringsbo-
lags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag samt konglomerats holdingsammanslut-
ningar enligt lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), i en-
lighet med vad som föreskrivs i det nämnda 
kapitlet.  

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag 
1) kreditinstituts, värdepappersföretags, 

försäkringsbolags och försäkringsföreningars 
holdingföretag samt konglomerats holding-
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sammanslutning enligt lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat, 

 
 
3) företag som i enlighet med 1 kap. 5 § i 

värdepappersmarknadslagen har bestäm-
mande inflytande i en fondbörs, ett optionsfö-
retag, en clearingorganisation eller en vär-
depapperscentral, 

4) säkerhetsfonden och insättningsgaranti-
fonden enligt kreditinstitutslagen och ersätt-
ningsfonden för investerarskydd enligt lagen 
om värdepappersföretag, 

 
5) försäkringsföreningar enligt lagen om 

försäkringsföreningar, 
6) pensionskassor, sjukkassor och andra 

försäkringskassor enligt lagen om försäk-
ringskassor, 

7) pensionsstiftelser enligt lagen om pen-
sionsstiftelser, 

8) arbetslöshetskassor och stödkassor för 
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor (603/1984), 

9) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006) och Sjömanspensionskassan 
enligt lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006), 

10) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt 
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998). 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 
och 6 kap. tillsyn över utländska EES-
tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers 
verksamhet, över utländska EES-
tilläggspensionsanstalters och utländska 
clearingorganisationers verksamhet i Finland 
samt över sådana utländska tillsynsobjekt och 
utländska clearingorganisationer som utan att 
etablera filial tillhandahåller tjänster eller be-
driver verksamhet i Finland. 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 
lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placerings-
verksamhet, i enlighet med lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) över Kommu-
nernas pensionsförsäkring benämnda kom-
munala pensionsanstalts placeringsverksam-
het och i enlighet med kyrkolagen 
(1054/1993) över pensionsfonden inom Kyr-
kans centralfond. 

sammanslutningar enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 

2) börsers, värdepapperscentralers och 
clearingorganisationers holdingföretag, 

 
 
 
 
 
3) säkerhetsfonden och insättningsgaranti-

fonden enligt kreditinstitutslagen och ersätt-
ningsfonden för investerarskydd enligt lagen 
om investeringstjänster, 

 
4) försäkringsföreningar enligt lagen om 

försäkringsföreningar, 
5) pensionskassor, sjukkassor och andra 

försäkringskassor enligt lagen om försäk-
ringskassor, 

6) pensionsstiftelser enligt lagen om pen-
sionsstiftelser, 

7) arbetslöshetskassor och stödkassor för 
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor (603/1984), 

8) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006) och Sjömanspensionskas-
san enligt lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006), 

9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt la-
gen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998). 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 
och 6 kap. tillsyn över utländska EES-
tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers 
verksamhet, över utländska EES-
tilläggspensionsanstalters och utländska 
clearingorganisationers verksamhet i Finland 
samt över sådana utländska tillsynsobjekt och 
utländska clearingorganisationer som utan att 
etablera filial tillhandahåller tjänster eller be-
driver verksamhet i Finland. 

Finansinspektionen utövar i enlighet med 
lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 
tillsyn över statens pensionsfonds placer-
ingsverksamhet, i enlighet med lagen om 
kommunala pensioner (549/2003) tillsyn 
över Keva benämnda kommunala pensions-
anstalts placeringsverksamhet och i enlighet 
med kyrkolagen (1054/1993) tillsyn över 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond. 
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5 §  

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för offentlig handel enligt 3 kap. i värde-
pappersmarknadslagen och för multilateral 
handel enligt 3 a kap. i nämnda lag, emitten-
ter av värdepapper för vilka det har lämnats 
in en ansökan om upptagande till offentlig 
handel och andra som är skyldiga att offent-
liggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § i värdepap-
persmarknadslagen eller som erbjuder värde-
papper enligt 2 § i nämnda kapitel, 

 
 
2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är 

eller har ansökts bli föremål för sådan handel 
i en annan EES-stat som motsvarar handel en-
ligt 1 punkten, 

3) andra börsaktörer enligt 3 kap. 25 § i 
värdepappersmarknadslagen och andra han-
delsparter i multilateral handel enligt 3 a kap. 
4 § i värdepappersmarknadslagen samt ut-
ländska optionsföretag enligt 1 kap. 4 § i la-
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer och andra som är verksamma i 
ett optionsföretag enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i 
den lagen, 

4) clearingmedlemmar enligt värdepap-
persmarknadslagen, 

 
5) kontoförande institut enligt lagen om 

värdeandelssystemet och utländska, såsom 
kontoförande institut auktoriserade företags 
verksamhetsställen i Finland, 

6) anmälningsskyldiga enligt 5 kap. 4 och 5 
a § i värdepappersmarknadslagen och 99 § i 
lagen om placeringsfonder, 

 
 
 
 
 
7) personer som ger uppköpserbjudanden 

enligt 3 a kap. 14 § och köpeanbud enligt 6 
kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen samt 
de som enligt 6 kap. 10 § i samma lag är 
skyldiga att ge anbud och andra personer, 

5 §

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för handel på en reglerad marknad eller 
på en multilateral handelsplattform i Fin-
land, emittenter av värdepapper för vilka det 
har lämnats in en ansökan om upptagande till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform i Finland och 
andra som är skyldiga att offentliggöra pro-
spekt enligt 4 kap. 1 § i värdepappersmark-
nadslagen (   /   ) eller som erbjuder värde-
papper på det sätt som avses i 1 kap. 4 § i den 
lagen, 

2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är 
eller har ansökts bli föremål för sådan handel 
som avses 1 punkten i en annan EES-stat än 
Finland, 

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 10 
punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument än tillhandahållare av invester-
ingstjänster, 

 
 
 
 
 
4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 

6 punkten i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet, 

5) kontoförvaltare enligt 1 kap. 3 § 9 punk-
ten i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet, 

 
6) insiders enligt 12 kap. 3 § i värdepap-

persmarknadslagen, 7 kap. 17 § i lagen om 
investeringstjänster, 2 kap. 41 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 
26 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet och enligt 99 § i lagen 
om placeringsfonder samt anmälningsskyldi-
ga enligt 101 § i lagen om placeringsfonder, 

7) de som lämnar ett frivilligt uppköpser-
bjudande enligt 11 kap. 1 § i värdepappers-
marknadslagen, aktieägare som avses 19 § i 
det kapitlet, de som lämnar ett uppköpser-
bjudande enligt 27 § i det kapitlet och perso-
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sammanslutningar och stiftelser som avses i 
den sistnämnda paragrafen, 

8) sådana målbolag för offentliga köpean-
bud enligt 6 kap. i värdepappersmarknadsla-
gen som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland 
och vars värdepapper är föremål för handel 
som motsvarar offentlig handel i en stat utan-
för EES, 

9) personer som på grundval av 2 kap. 9 
och 10 § i värdepappersmarknadslagen är 
skyldiga att offentliggöra förvärv och avytt-
ringar av aktier eller andelar, 

10) personer som enligt 3 kap. 6 § eller 4 a 
kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 2 
kap. 3 a § i lagen om handel med standardise-
rade optioner och terminer, 16 § i lagen om 
placeringsfonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 
41 § i lagen om värdepappersföretag, 8 § i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbo-
lagslagen är skyldiga att till Finansinspektio-
nen göra anmälan om förvärv och avyttringar 
av aktier och andelar, 

10 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om 
betalningsinstitut,  

11) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

12) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

13) Patientförsäkringscentralen och patient-
skadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

16) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 

17) försäkringsförmedlare enligt lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), inklusive 
utländska försäkringsförmedlare enligt 2 § 3 
mom. i den nämnda lagen, 

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997), 

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. 

ner enligt 5 § i samma kapitel som agerar i 
samråd med dem, 

8) de som enligt 9 kap. 5 § i värdepappers-
marknadslagen är skyldiga att göra flagg-
ningsanmälan enligt den paragrafen, 

 
 
 
9) utländska organisationer som verkar 

som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i 
lagen om värdepapperskonton, 

 
10) de som enligt 2 kap. 10 § i lagen han-

del med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, 16 § i lagen om placerings-
fonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § 
i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolags-
lagen är skyldiga att göra anmälan till Fi-
nansinspektionen om förvärv och avyttringar 
av aktier och andelar, 

 
 
11) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-

bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

12) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

13) Patientförsäkringscentralen och pati-
entskadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

16) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 

17) försäkringsförmedlare enligt lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), inklusive 
utländska försäkringsförmedlare enligt 2 § 
3 mom. i den lagen, 

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997),  

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. 
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6 §  

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
1) EES-stat en stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet, 
 
2) hemstat den EES-stat som har auktorise-

rat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med 
hemstat avses också den EES-stat som har 
auktoriserat ett företag som tillhandahåller el-
ler planerar att tillhandahålla finansiella tjäns-
ter eller försäkringstjänster i Finland utan att 
etablera någon filial eller där en utländsk 
clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga 
säte,  

3) värdstat en EES-stat där ett kreditinstitut, 
värdepappersföretag, fondbolag eller försäk-
ringsbolag har etablerat en filial; vad som i 
denna lag föreskrivs om värdstat ska i till-
lämpliga delar också gälla för EES-stater där 
ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fond-
bolag eller försäkringsbolag tillhandahåller 
eller planerar att tillhandahålla tjänster utan 
att etablera någon filial, 

4) utländsk EES-tillsynsmyndighet en mot 
Finansinspektionen svarande tillsynsmyndig-
het i hem- och värdstaten, 

 
 
 
5) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 

motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen 
om värdepappersföretag, ett fondbolag enligt 
lagen om placeringsfonder, ett försäkringsbo-
lag enligt försäkringsbolagslagen eller ett be-
talningsinstitut enligt lagen om betalningsin-
stitut och som har en filial i Finland eller som 
tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla 
tjänster i Finland utan att etablera någon fili-
al,  

6) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt 
tillsynsobjekt som lyder under en annan EES-
stats lagstiftning, 

 
 
 
6 a) utländsk clearingorganisationen en så-

dan utländsk clearingorganisation som avses i 

6 §

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
1) EES-stat en stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet, 
2) tredjeland en stat utanför EES, 
3) hemstat den EES-stat som har auktorise-

rat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med 
hemstat avses också den EES-stat som har 
auktoriserat ett företag som tillhandahåller el-
ler planerar att tillhandahålla finansiella 
tjänster eller försäkringstjänster i Finland 
utan att etablera filial eller där en utländsk 
clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga 
säte,  

4) värdstat en EES-stat där ett kreditinsti-
tut, värdepappersföretag, fondbolag eller för-
säkringsbolag har etablerat filial; vad som i 
denna lag föreskrivs om värdstat ska i till-
lämpliga delar också gälla EES-stater där ett 
kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbo-
lag eller försäkringsbolag tillhandahåller eller 
planerar att tillhandahålla tjänster utan att 
etablera filial, 

5) utländsk EES-tillsynsmyndighet en till-
synsmyndighet som motsvarar Finansinspek-
tionen i hem- och värdstaten, 

6) tredjelands tillsynsmyndighet en till-
synsmyndighet som motsvarar Finansinspek-
tionen i ett tredjeland, 

7) utländskt tillsynsobjekt ett företag som 
motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinsti-
tutslagen, ett värdepappersföretag enligt la-
gen om investeringstjänster, ett fondbolag 
enligt lagen om placeringsfonder, ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen eller 
ett betalningsinstitut enligt lagen om betal-
ningsinstitut och som har filial i Finland eller 
som tillhandahåller eller planerar att tillhan-
dahålla tjänster i Finland utan att etablera fi-
lial,  

8) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt 
tillsynsobjekt som lyder under en annan 
EES-stats lagstiftning, 

9) tredjelands tillsynsobjekt ett utländskt 
tillsynsobjekt som lyder under ett tredjelands 
lagstiftning, 

10) utländsk clearingorganisation en ut-
ländsk clearingorganisation enligt 4 kap. i la-
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1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappers-
marknadslagen,  

7) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över 
kreditinstitut och värdepappersföretag, extra 
tillsyn över försäkringsföretag och tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 

8) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 
16 § i kreditinstitutslagen och 10 § i lagen om 
värdepappersföretag, en försäkringsgrupp en-
ligt 26 kap. 1 § 10 punkten i försäkringsbo-
lagslagen och ett finans- och försäkringskon-
glomerat enligt 3 § i lagen om finans- och 
försäkringskonglomerat, 

9) utländsk EES-grupp en utländsk före-
tagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 8 
punkten, för vars grupptillsyn en utländsk 
EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken 
det hör minst ett finländskt företag, 

10) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-
retags, fondbolags, betalningsinstituts eller 
försäkringsbolags filial samt en finländsk fili-
al till ett utländskt kreditinstitut enligt kredit-
institutslagen, en finländsk filial till ett ut-
ländskt försäkringsbolag enligt lagen om ut-
ländska försäkringsbolag, en finländsk filial 
till ett utländskt värdepappersföretag enligt 
lagen om utländska värdepappersföretags rätt 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land, en finländsk filial till ett utländskt fond-
bolag enligt lagen om placeringsfonder och 
en finländsk filial till ett utländskt betalnings-
institut enligt lagen om utländska betalnings-
instituts verksamhet i Finland (298/2010).  

11) utländsk filial ett utländskt tillsynsob-
jekts filial i Finland, 

12) utländsk EES-filial ett utländskt EES-
tillsynsobjekts filial i Finland, 

13) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 
och föreningsstadgar samt stadgar för kredit-
institut i andelslagsform, betalningsinstitut, 
sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstif-
telser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, 
insättningsgarantifonden, ersättningsfonden 
för investerare, fondbörser, clearingorganisa-
tioner, värdepapperscentraler och placerings-
fonder och likaså andra stadgar som Finans-
inspektionen eller någon annan myndighet i 
enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden fastställer för finansmarknadsak-
törer eller som finansmarknadsaktörer annars 
i enlighet med bestämmelserna om finans-
marknaden är skyldiga att iaktta i sin verk-

gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, 

11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över 
kreditinstitut och värdepappersföretag, extra 
tillsyn över försäkringsföretag och tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 
16 § i kreditinstitutslagen och 1 kap. 16 § i 
lagen om investeringstjänster, en försäk-
ringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 10 punkten i 
försäkringsbolagslagen och ett finans- och 
försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om 
finans- och försäkringskonglomerat, 

13) utländsk EES-grupp en utländsk före-
tagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 12 
punkten, för vars grupptillsyn en utländsk 
EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken 
det hör minst ett finländskt företag, 

14) filial ett kreditinstituts, värdepappersfö-
retags, fondbolags, betalningsinstituts eller 
försäkringsbolags filial samt en i Finland 
etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut 
enligt kreditinstitutslagen, en i Finland eta-
blerad filial till ett utländskt försäkringsbolag 
enligt lagen om utländska försäkringsbolag, 
en i Finland etablerad filial till ett utländskt 
värdepappersföretag enligt lagen om inve-
steringstjänster, en i Finland etablerad filial 
till ett utländskt fondbolag enligt lagen om 
placeringsfonder och en i Finland etablerad 
filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt 
lagen om utländska betalningsinstituts verk-
samhet i Finland (298/2010),  

15) utländsk filial ett utländskt tillsynsob-
jekts filial i Finland, 

16) utländsk EES-filial ett utländskt EES-
tillsynsobjekts filial i Finland, 

17) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar 
och föreningsstadgar samt stadgar och regler 
för kreditinstitut i andelslagsform, betal-
ningsinstitut, sparbanker, hypoteksförening-
ar, pensionsstiftelser, försäkringskassor, ar-
betslöshetskassor, insättningsgarantifonden, 
ersättningsfonden för investerarskydd, bör-
ser, clearingorganisationer, värdepapperscen-
traler och placeringsfonder och likaså andra 
stadgar och regler som Finansinspektionen 
eller någon annan myndighet i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden fast-
ställer för finansmarknadsaktörer eller som 
finansmarknadsaktörer annars i enlighet med 
bestämmelserna om finansmarknaden är 
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samhet. skyldiga att iaktta i sin verksamhet, 
18) reglerad marknad och multilateral 

handelsplattform reglerade marknader enligt 
1 kap.2 § 6 punkten i lagen om handel med 
finansiella instrument och multilaterala han-
delsplattformar enligt 7 punkten i den para-
grafen, 

19) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster. 
 

 
 

10 §  

Direktionens uppgifter 

Direktionen ska i fråga om tillsynen över 
finansmarknaden 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Direktionens uppgifter 

Direktionen ska i fråga om tillsynen över 
finansmarknaden 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) dra försorg om utvecklingen av myn-
dighetssamarbetet enligt 3 c §, 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
16 §  

Anmälningsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionens direktionsmed-

lemmar, deras ersättare eller tjänstemän har 
aktier som är föremål för offentlig handel, 
värdepapper som berättigar till sådana aktier, 
andra värdepapper som berättigar till sådana 
värdepapper eller värdepapper vars värde be-
stäms på basis av ovan nämnda värdepappers 
värde, ska de i enlighet med 5 kap. 5 a § i 
värdepappersmarknadslagen göra anmälan 
om dem till den förteckning som förs av Fi-
nansinspektionens direktion. 

16 § 

Anmälningsskyldighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionens direktionsmed-

lemmar, deras ersättare eller tjänstemän har 
aktier som i Finland är föremål för handel på 
en reglerad marknad eller multilateral han-
delsplattform och sådana finansiella instru-
ment vars värde bestäms på basis av aktierna 
i fråga, ska de i enlighet med 16 a § göra 
anmälan om dem till den förteckning som 
förs av Finansinspektionens direktion. 

 
 

 
 16 a § 

Insideranmälan 

Finansinspektionens direktionsmedlemmar 
och deras ersättare samt Finansinspektio-
nens tjänstemän ska göra insideranmälan 
inom en månad efter att ha utnämnts till di-
rektionsmedlem, ersättare eller tjänsteman 
vid Finansinspektionen.  

I insideranmälan ska nämnas 
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1) omyndig, vars intressebevakare den an-
mälningsskyldige är, 

2) organisationer och stiftelser där den 
anmälningsskyldige eller en omyndig som 
avses i 1 punkten direkt eller indirekt har be-
stämmande inflytande, 

3) den anmälningsskyldiges samt en i 
1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punk-
ten avsedd organisations eller stiftelses inne-
hav av aktier och sådana finansiella instru-
ment vilkas värde bestäms på basis av akti-
erna i fråga och som i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. 

Insideranmälan ska innehålla uppgifter 
som behövs för att identifiera personen, or-
ganisationen eller stiftelsen i fråga samt 
uppgifter om aktierna och de andra finansiel-
la instrumenten.  

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

Den anmälningsskyldige ska underrätta 
Finansinspektionen om förändringar i upp-
gifter som avses i denna paragraf inom 14 
dagar från det att förändringen inträffade. 
 

 
19 §  

Rätt att få uppgifter av andra 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer 

tillämpas också på andra som enligt lag är 
skyldiga att foga sina yttranden eller andra 
handlingar till prospekt som avses i 2 kap. 3 § 
i värdepappersmarknadslagen eller som har 
gett sitt samtycke till att sådana yttranden el-
ler andra handlingar fogas till prospektet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Rätt att få uppgifter av andra 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer 

ska tillämpas också på andra som enligt lag 
är skyldiga att foga sina yttranden eller andra 
handlingar till prospekt som avses i 4 kap. 
1 § i värdepappersmarknadslagen eller som 
har gett sitt samtycke till att sådana yttranden 
eller andra handlingar fogas till prospektet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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21 §  

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till 
marknadsmissbruk 

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt 
och andra finansmarknadsaktörer och av de-
ras styrelsemedlemmar, verkställande direk-
tör och anställda få de uppgifter som behövs 
för tillsynen över iakttagandet av vad som i 
värdepappersmarknadslagen eller med stöd 
av den föreskrivs om marknadsmissbruk, om 
offentliggörande av information som påver-
kar värdet på värdepapper som är föremål för 
offentlig eller multilateral handel eller om of-
fentlig eller multilateral handel i övrigt, om 
uppgifterna har samband med 

 
 
 
 
1) värdepapper som är föremål för offentlig 

eller multilateral handel, 
 
2) värdepapper för vilka det har lämnats in 

ansökan om upptagande till offentlig eller 
multilateral handel, 

 
3) värdepapper vars värde bestäms på basis 

av värdepapper som är föremål för offentlig 
eller multilateral handel, 

 
4) emittenten av värdepapper som avses i 

1–3 punkten, 
5) transaktioner eller order med värdepap-

per som avses i 1–3 punkten. 
Finansinspektionen har dessutom rätt att en-

ligt 1 mom. få sådana uppgifter om en speci-
ficerad transaktion som behövs för tillsynen 
enligt 1 mom. av den som 

1) handlar på tillsynsobjekts och andra fi-
nansmarknadsaktörers vägnar eller för deras 
räkning, 

2) är delaktig i en transaktion eller order 
som gäller värdepapper enligt 1 mom., 

3) annars av grundad anledning kan antas 
ha information som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdepapper gäller också standardiserade op-
tioner och terminer enligt lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer, 

21 § 

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till 
marknadsmissbruk 

Finansinspektionen har trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och 
andra finansmarknadsaktörer och av deras 
styrelsemedlemmar, verkställande direktör 
och anställda få uppgifter som behövs för 
tillsynen över efterlevnaden av sådana be-
stämmelser i värdepappersmarknadslagen el-
ler lagen om handel med finansiella instru-
ment eller med stöd av de lagarna utfärdade 
bestämmelser som gäller marknadsmissbruk, 
offentliggörande av information som påver-
kar värdet av värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform eller handel på 
en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform i övrigt, om uppgifterna har 
samband med 

1) värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multila-
teral handelsplattform, 

2) värdepapper för vilka det har lämnats in 
ansökan om upptagande till handel på en re-
glerad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform, 

3) värdepapper vars värde bestäms på basis 
av värdepapper som är föremål för handel på 
en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform, 

4) emittenten av värdepapper som avses i 
1—3 punkten, 

5) transaktioner eller order med värdepap-
per som avses i 1—3 punkten. 

Finansinspektionen har dessutom sådan rätt 
som avses i 1 mom. få sådana uppgifter om 
en specificerad transaktion som är nödvändi-
ga för tillsynen enligt 1 mom. av den som 

1) handlar på tillsynsobjekts och andra fi-
nansmarknadsaktörers vägnar eller för deras 
räkning, 

2) är delaktig i en transaktion eller order 
som gäller värdepapper enligt 1 mom., 

3) annars av grundad anledning kan antas 
ha information som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
värdepapper gäller också andra finansiella 
instrument. 
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derivatavtal som kan jämställas med standar-
diserade optioner och terminer samt andra de-
rivatavtal som värdepappersmarknadslagen 
tillämpas på. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om of-
fentlig handel och multilateral handel gäller 
också motsvarande handelsförfarande i 
andra EES-stater. 
 

22 §  

Kallelse att höras 

Finansinspektionen har rätt att vid behov 
kalla in och höra representanter för eller an-
ställda hos juridiska personer som avses i 18, 
19 och 21 § eller fysiska personer som avses i 
de nämnda paragraferna. Då tillämpas för-
valtningslagens bestämmelser om muntlig 
behandling. Den som inte hörsammar en kal-
lelse kan inte föreläggas vite enligt 4 kap. el-
ler påföras någon annan administrativ påföljd 
enligt det kapitlet. 

22 § 

Kallelse att höras 

Finansinspektionen har rätt att vid behov 
kalla in och höra representanter för eller an-
ställda hos juridiska personer som avses i 18, 
19 och 21 § eller fysiska personer som avses 
i de nämnda paragraferna. Då tillämpas för-
valtningslagens bestämmelser om muntlig 
behandling. Den som underlåter att följa en 
kallelse kan inte föreläggas vite enligt 33 a § 
eller påföras en administrativ påföljd enligt 
4 kapitlet. 
 

 
24 §  

Granskningsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsob-

jekt och andra finansmarknadsaktörer gäller 
också företag som i egenskap av ombud för 
tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsak-
törer, i egenskap av anknutet ombud enligt 32 
§ i lagen om värdepappersföretag eller annars 
på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra fi-
nansmarknadsaktörer sköter uppgifter i an-
knytning till dessas affärsverksamhet, bokfö-
ring, datasystem, riskhantering eller interna 
kontroll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Granskningsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsyns-

objekt och andra finansmarknadsaktörer gäll-
er också företag som i egenskap av ombud 
för tillsynsobjekt eller andra finansmark-
nadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud 
enligt 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjäns-
ter eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt 
eller andra finansmarknadsaktörer sköter 
uppgifter i anslutning till dessas affärsverk-
samhet, bokföring, datasystem, riskhantering 
eller interna kontroll. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 §  

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-

26 § 

Återkallande av verksamhetstillstånd samt 
därmed jämförbara förordnanden om avslu-

tande av verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen ska på ansökan återkal-
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la verksamhetstillstånd som den har beviljat 
ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, ett 
betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett 
försäkringsbolag, ett utländskt försäkringsbo-
lags filial i Finland, ett värdepappersföretag, 
ett utländskt värdepappersföretags filial i Fin-
land, ett fondbolag, ett utländskt fondbolags 
filial i Finland eller ett förvaringsinstitut, om 
tillsynsobjektet inte längre bedriver till-
ståndspliktig verksamhet och på den grunden 
har ansökt om återkallelse av verksamhetstill-
ståndet. Bestämmelser om återkallelse av 
koncession för kreditinstitut i aktiebolags-
form på ansökan av kreditinstitutet finns i la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut i 
aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse 
av en sparbanks koncession på ansökan av 
sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) och 
om återkallelse av koncession för kreditinsti-
tut i andelslagsform på ansökan av kreditin-
stitutet i lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
återkallelse av verksamhetstillstånd tillämpas 
också på förordnanden om att försäkringsfö-
reningar ska upphöra med sin verksamhet. 
Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 
punkten föreskrivs om återkallelse av verk-
samhetstillstånd tillämpas också på förord-
nanden om att pensionsstiftelser och försäk-
ringskassor ska upphöra med sin verksamhet. 
 

la ett verksamhetstillstånd som den har bevil-
jat ett tredjelands kreditinstituts filial i Fin-
land, ett betalningsinstitut, en hypoteksföre-
ning, ett försäkringsbolag, ett tredjelands för-
säkringsbolags filial i Finland, ett värdepap-
persföretag, ett tredjelands värdepappersföre-
tags filial i Finland, ett fondbolag, ett tredje-
lands fondbolags filial i Finland eller ett för-
varingsinstitut, om tillsynsobjektet inte längre 
bedriver verksamhet i enlighet med verksam-
hetstillståndet och på den grunden har ansökt 
om återkallelse av det. Bestämmelser om 
återkallelse av koncession för kreditinstitut i 
aktiebolagsform på ansökan av kreditinstitu-
tet finns i lagen om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), 
om återkallelse av en sparbanks koncession 
på ansökan av sparbanken i sparbankslagen 
(1502/2001) och om återkallelse av konces-
sion för kreditinstitut i andelslagsform på an-
sökan av kreditinstitutet i lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form (1504/2001). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
återkallelse av verksamhetstillstånd ska till-
lämpas också på förordnanden om att försäk-
ringsföreningar ska upphöra med sin verk-
samhet samt på återkallelse av tillstånd som 
beviljats sådana värdepappersföretag i tred-
jeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om in-
vesteringstjänster. Vad som i 1 mom. 3 
punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om 
återkallelse av verksamhetstillstånd ska till-
lämpas också på förordnanden om att pen-
sionsstiftelser och försäkringskassor ska 
upphöra med sin verksamhet. 
 

 
27 §  

Begränsning av verksamheten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i denna paragraf föreskrivs om 

begränsning av verksamheten tillämpas också 
på begränsning av försäkringsföreningars 
stadgeenliga verksamhet. I lagen om försäk-
ringsförmedling föreskrivs om förbud mot 
försäkringsförmedling. Denna paragraf till-
lämpas inte på centralinstitutet för sam-
manslutningen av inlåningsbanker. 

27 §

Begränsning av verksamheten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i denna paragraf föreskrivs om 

begränsning av verksamheten ska tillämpas 
också på begränsning av försäkringsföre-
ningars stadgeenliga verksamhet samt på be-
gränsning av tillståndsenlig verksamhet som 
bedrivs av sådana värdepappersföretag i 
tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen 
om investeringstjänster. Bestämmelser om 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

förbud mot försäkringsförmedling finns i la-
gen om försäkringsförmedling. Denna para-
graf tillämpas inte på centralinstitutet för 
sammanslutningen av inlåningsbanker. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
28 §  

Begränsning av ledningens verksamhet för 
viss tid 

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara medlem 
eller ersättare i styrelsen, verkställande direk-
tör eller dennes ställföreträdare för ett aukto-
riserat tillsynsobjekt eller att i övrigt höra till 
den högsta ledningen, om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har visat uppenbar oskicklighet eller oförsik-
tighet och om det är uppenbart att detta all-
varligt kan äventyra de mål för tillsynen över 
finansmarknaden som anges i 1 §, eller 

2) personen i fråga inte uppfyller de krav på 
yrkesskicklighet och tillförlitlighet som anges 
särskilt i lag. 

Vad som i föreskrivs i 1 mom. gäller på 
motsvarande sätt fondbörser, försäkringsfö-
reningar, pensionsstiftelser och försäkrings-
kassor samt kreditinstituts, värdepappersföre-
tags, försäkringsbolags, försäkringsförening-
ars och finans- och försäkringskonglomerats 
holdingföretag samt företag som avses i 3 
kap. 16 § 5 mom. i värdepappersmarknadsla-
gen. Vad som i 1 mom. föreskrivs om verk-
ställande direktör och dennes ställföreträdare 
gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftel-
ses ombudsman och dennes ställföreträdare. 

28 § 

Begränsning av ledningens verksamhet för 
viss tid 

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara medlem 
eller ersättare i styrelsen eller verkställande 
direktör eller dennes ställföreträdare i ett 
auktoriserat tillsynsobjekt eller att i övrigt 
höra till den högsta ledningen, om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har visat uppenbar oskicklighet eller oförsik-
tighet och om det är uppenbart att detta all-
varligt kan äventyra de mål för tillsynen över 
finansmarknaden som anges i 1 §, eller 

2) personen i fråga inte uppfyller de krav 
på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som 
anges särskilt i lag. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på 
motsvarande sätt försäkringsföreningar, pen-
sionsstiftelser och försäkringskassor samt 
kreditinstituts, värdepappersföretags, försäk-
ringsbolags, försäkringsföreningars, finans- 
och försäkringskonglomerats, värdepappers-
centralers, clearingorganisationers och bör-
sers holdingföretag. Vad som i 1 mom. före-
skrivs om verkställande direktör och dennes 
ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en 
pensionsstiftelses ombudsman och dennes 
ställföreträdare. 
 

 
32 a § 

Förbud mot förvärv av ägarandel 

Finansinspektionen kan, efter att ha motta-
git den anmälan som avses i 42 § i kreditinsti-
tutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföre-
tag, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i 
lagen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, 21 a § i lagen om betalningsin-
stitut eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagsla-
gen, förbjuda förvärv av en i nämnda paragra-

32 a § 

Förbud mot förvärv av ägarandelar 

Finansinspektionen kan, efter att ha motta-
git en anmälan enligt 42 § i kreditinstitutsla-
gen, 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjäns-
ter, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat, 21 a § i lagen om betal-
ningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om handel 
med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen 
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fer avsedd ägarandel i ett kreditinstitut, vär-
depappersföretag, fondbolag, förvaringsinsti-
tut, finans- och försäkringskonglomerats hol-
dingsammanslutning, institut för elektroniska 
pengar eller försäkringsbolag (målföretag), 
om innehavet av andelen skulle äventyra mål-
företagets verksamhet enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper eller, om målföretaget 
är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmå-
nerna, om det finns grundad anledning att 
misstänka att  

 
 
 
 
 
 
 
1) den anmälningsskyldige inte har ett till-

räckligt gott anseende eller en tillräckligt god 
ekonomisk ställning, 

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
målföretagets ledning eller andra tillstånds-
villkor äventyras i målföretaget på grund av 
förvärvet, 

3) tillsynen över målföretaget och förutsätt-
ningarna för det därtill hörande informations-
utbytet mellan myndigheter äventyras på 
grund av förvärvet, eller att 

4) förvärvet har samband med penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv 
enligt 1 mom. också om den inte inom den 
tidsfrist som anges i 32 b § har mottagit de 
uppgifter som avses i 2 mom. i den paragra-
fen eller de uppgifter som avses i 42 § 6 
mom. i kreditinstitutslagen, 41 § 6 mom. i la-
gen om värdepappersföretag, 16 § 6 mom. i 
lagen om placeringsfonder, 11 § 6 mom. i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betal-
ningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäk-
ringsbolagslagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet eller 4 kap. 5 § i försäkringsbo-
lagslagen, förbjuda förvärv av i nämnda pa-
ragrafer avsedda ägarandelar i kreditinstitut, 
värdepappersföretag, fondbolag, förvarings-
institut, finans- och försäkringskonglomerats 
holdingföretag, institut för elektroniska 
pengar, börser, börsers holdingföretag, vär-
depapperscentraler, värdepapperscentralers 
holdingföretag, clearingorganisationer, 
clearingorganisationers holdingföretag eller 
försäkringsbolag, om innehavet av andelen 
skulle äventyra verksamhet enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper i det företag eller 
den organisation förvärvet gäller eller, om 
förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de för-
säkrade förmånerna, om det finns grundad 
anledning att misstänka att 

1) den anmälningsskyldige inte har ett till-
räckligt gott anseende eller en tillräckligt god 
finansiell ställning, 

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
företagets eller organisationens ledning eller 
andra tillståndsvillkor äventyras i företaget 
eller organisationen på grund av förvärvet, 

3) tillsynen över företaget eller organisa-
tionen och förutsättningarna för det därtill 
hörande informationsutbytet mellan myndig-
heter äventyras på grund av förvärvet, eller 

4) förvärvet har samband med penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen kan förbjuda ett för-
värv som avses i 1 mom. också om den inte 
inom den behandlingstid som avses i 32 b § 
2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i 
det nämnda momentet eller uppgifter eller in-
formation som avses i 42 § 6 mom. i kredit-
institutslagen, i 7 kap 14 § 6 mom. i lagen om 
investeringstjänster, i 16 § 6 mom. i lagen 
om placeringsfonder, i 11 § 6 mom. i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat, i 21 a § 6 mom. i lagen om betal-
ningsinstitut eller i 4 kap. 5 § 6 mom. i för-
säkringsbolagslagen. Finansinspektionen kan 
likaså förbjuda ett förvärv som avses i 
1 mom. om den inte inom två månader efter 
att ha fått anmälan om förvärv av en ägar-
andel har fått sådana utredningar som avses 
i 2 kap. 10 § 5 mom. i lagen om handel med 
finansiella instrument eller i 2 kap. 8 § 
5 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet. Dessutom kan Fi-
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Finansinspektionen kan när den fattar beslut 

enligt denna paragraf samtidigt ställa en tids-
frist inom vilken det anmälda förvärvet ska 
genomföras vid hot om att Finansinspektio-
nen kan vidta de åtgärder som avses i 32 c §. 

 
På förbud mot förvärv av aktier och garan-

tiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag 
tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag i stället för denna paragraf. 

nansinspektionen förbjuda förvärv om den 
inte på begäran har fått utredningar som av-
ses i 32 b § 1 mom. inom 60 vardagar efter 
att den sänt den anmälningsskyldige medde-
lande om de saknade utredningarna. 

Finansinspektionen kan när den fattar be-
slut enligt denna paragraf samtidigt bestäm-
ma en tidsfrist inom vilken det anmälda för-
värvet ska genomföras vid äventyr att Fi-
nansinspektionen kan vidta åtgärder enligt 
32 c §. 

På förbud mot förvärv av aktier och garan-
tiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag 
ska i stället för denna paragraf tillämpas 7 § i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 
 

 
32 b § 

Förfarande som tillämpas vid förbud mot för-
värv av ägarandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
På behandlingen av en anmälan om förvärv 

av aktier eller garantiandelar i ett arbetspen-
sionsförsäkringsbolag tillämpas 7 § i lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället 
för denna paragraf. 

32 b §  

Förfarande som tillämpas vid förbud mot 
förvärv av ägarandel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den anmälningsskyldige är ett ut-

ländskt EES-tillsynsobjekt eller moderföretag 
till ett sådant eller en fysisk eller juridisk 
person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt 
eller i ett moderföretag till ett sådant har be-
stämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bok-
föringslagen, ska Finansinspektionen vid be-
slutsfattandet samarbeta med den EES-
tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen 
över det utländska EES-tillsynsobjektet samt, 
om förvärvet gäller ett finans- och försäk-
ringskonglomerats holdingsammanslutning, 
med de andra centrala tillsynsmyndigheter 
som avses i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. Av beslutet ska 
framgå de i detta moment avsedda utländska 
tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om 
förvärvet. 

I stället för denna paragraf ska på 
1) behandling av anmälningar om förvärv 

av aktier eller garantiandelar i arbetspen-
sionsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag, 

2) behandling av anmälningar om förvärv 
av ägarandelar i börser och börsers holding-
företag tillämpas 2 kap. 11 § i lagen om han-
del med finansiella instrument, 

3) behandling av anmälningar om förvärv 
av ägarandelar i värdepapperscentraler och 
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värdepapperscentralers holdingföretag till-
lämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet, 
4) behandling av anmälningar om förvärv av 
ägarandelar i clearingorganisationer och 
clearingorganisationers holdingföretag till-
lämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet 

 
 

32 c § 

Begränsning av de rättigheter som grundar 
sig på aktier och andelar 

Finansinspektionen kan förbjuda en aktie- 
eller andelsägare att utöva rösträtt i ett kredit-
institut, värdepappersföretag, fondbolag, för-
varingsinstitut, finans- och försäkringskon-
glomerats holdingsammanslutning, institut 
för elektroniska pengar eller försäkringsbolag 
för högst ett år i sänder, om  

 
 
 
1) den anmälan om förvärv av aktier eller 

andelar som avses i 42 § i kreditinstitutsla-
gen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 16 
§ i lagen om placeringsfonder, 11 § i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut 
eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen inte 
har gjorts,  

 
 
 
2) aktierna eller andelarna har förvärvats 

trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a 
§, eller om 

3) det innehav som överskrider den gräns 
för innehav som avses i lagrummen enligt 1 
punkten äventyrar målföretagets verksamhet 
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper el-
ler, om målföretaget är ett försäkringsbolag, 
de försäkrade förmånerna, på det sätt som av-
ses i 32 a §. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 c § 

Begränsning av de rättigheter som grundar 
sig på aktier och andelar 

Finansinspektionen kan för högst ett år i 
sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att 
utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- 
och försäkringskonglomerats holdingföretag, 
börser, börsers holdingföretag, värdepap-
perscentraler, värdepapperscentralers hol-
dingföretag, clearingorganisationer, clear-
ingorganisationers holdingföretag eller för-
säkringsbolag, om 

1) anmälan om förvärv av aktier eller ande-
lar inte har gjorts enligt 42 § i kreditinsti-
tutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om invester-
ingstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § 
i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet eller 4 kap. 5 § i försäk-
ringsbolagslagen, 

2) aktier eller andelar har förvärvats trots 
Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, el-
ler 
3) innehav som överskrider den gräns som 
anges i de paragrafer som nämns 1 punkten 
äventyrar verksamhet enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper på det sätt som avses i 
32 a § i det företag eller den organisation 
förvärvet gäller eller, om bolaget förvärvet 
gäller är ett försäkringsbolag, de försäkrade 
förmånerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 



 RP 32/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

573

33 §  

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stället för denna paragraf tillämpas 
 
1) 48 och 49 § på förbud som gäller mark-

nadsföring, användning av avtalsvillkor eller 
annat förfarande i kundförhållanden enligt 45 
§, 

2) 7 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen 
på förbud som gäller marknadsföring eller 
förvärv av värdepapper eller förbud att fort-
sätta offentlig eller multilateral handel med 
värdepapper, 

 
 
3) 61 § på utländska EES-filialer om inte 

annat följer av 1 punkten. 

33 § 

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt 

att  
1) förbjuda utländska EES-filialers och 

andra utländska tillsynsobjekts verksamhet 
finns i 61 §, 

 
2) förbjuda verksamhet som strider mot 

värdepappersmarknadslagen i samband med 
erbjudande av och handel med värdepapper 
och uppfyllande av skyldigheten att informe-
ra om värdepapper samt att förordna att ett 
förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i 
värdepappersmarknadslagen, 

3) förbjuda börsen att ordna handel med 
finansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i la-
gen om handel med finansiella instrument, 

4) förbjuda en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel att ordna handel 
med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i 
lagen om handel med finansiella instrument, 

5) förbjuda en systematisk internhandlare 
att ordna interna transaktioner med finansi-
ella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om 
handel med finansiella instrument. 
 

 
 33 a §

Vite 

Om ett tillsynsobjekt eller en annan fi-
nansmarknadsaktör försummar att i sin verk-
samhet följa bestämmelserna om finans-
marknaden eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av dem, ett verkställighetsför-
bud eller en rättelseuppmaning som Finans-
inspektionen har utfärdat med stöd av 33 § 
eller något annat förordnande eller förbud 
som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan 
Finansinspektionen vid vite ålägga tillsyns-
objektet eller finansmarknadsaktören att 
fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte 
är obetydlig. Vad som föreskrivs i detta mo-
ment ska dessutom tillämpas på andra före-
tag som hör till ett konglomerat enligt lagen 
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om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat och som försummar att iaktta sina 
skyldigheter enligt den lagen eller enligt fö-
reskrifter som har utfärdats med stöd av den. 

Finansinspektionen kan vid vite ålägga den 
som avses i 18, 19, 21, 23 och 24 § att fullgö-
ra sin skyldighet enligt de paragraferna, om 
försummelsen inte är obetydlig. 

En fysisk persons informationsskyldighet 
enligt denna lag får inte förenas med vite när 
det finns anledning att misstänka personen 
för brott och informationen har samband 
med det ärende som brottsmisstanken hänför 
sig till. 

Vitet döms ut av Finansinspektionen, om 
inte annat föreskrivs separat någon annan-
stans i lag. På föreläggande och utdömande 
av vite tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990). 
 

 
37 §  

Tillsyn över att internationella redovisnings-
standarder iakttas 

Finansinspektionen övervakar att bokfö-
ringsskyldiga som enligt bokföringslagen el-
ler någon annan lag är skyldiga att i sitt bok-
slut tillämpa de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. i bokförings-
lagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de 
nämnda standarderna. Vad som i denna para-
graf föreskrivs om bokslut ska på motsvaran-
de sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, 
bokslutskommunikéer, delårsrapporter och 
årsrapporter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Tillsyn över att internationella redovisnings-
standarder iakttas 

Finansinspektionen övervakar att bokfö-
ringsskyldiga som enligt bokföringslagen el-
ler någon annan lag är skyldiga att i sitt bok-
slut tillämpa de internationella redovisnings-
standarder som avses i 7 a kap. i bokförings-
lagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de 
nämnda standarderna. Vad som i denna para-
graf föreskrivs om bokslut ska på motsvaran-
de sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, 
bokslutskommunikéer och delårsrapporter. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

4 kap  

Administrativa påföljder 

38 §  

Vite 

Om ett tillsynsobjekt eller en annan fi-
nansmarknadsaktör försummar att i sin verk-
samhet följa bestämmelserna om finansmark-
naden eller föreskrifter som har utfärdats med 

4 kap. 

Administrativa påföljder 

38 § 

Ordningsavgift 

Finansinspektionen ska ålägga den att be-
tala ordningsavgift som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet 

1) försummar eller bryter mot skyldigheten 
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stöd av dem, ett verkställighetsförbud som 
Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 
33 § eller något annat förordnande eller för-
bud som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag eller villkoren i sitt verksamhets-
tillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, 
kan Finansinspektionen vid vite ålägga till-
synsobjektet eller finansmarknadsaktören att 
fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte 
är obetydlig. Vad som föreskrivs i detta mo-
ment tillämpas dessutom på andra företag 
som hör till ett konglomerat enligt lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglome-
rat och som försummar att iaktta sina skyl-
digheter enligt den nämnda lagen eller enligt 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den. 

 
 
 
Finansinspektionen kan vid vite ålägga en 

person som avses i 18, 19 och 21–24 § att 
fullgöra sin skyldighet enligt den nämnda pa-
ragrafen, om försummelsen inte är obetydlig. 
En fysisk persons informationsskyldighet en-
ligt denna lag får inte förenas med vite då det 
finns anledning att misstänka personen för 
brott och informationen har samband med det 
ärende som brottsmisstanken hänför sig till 
och inte heller för fullgörande av en skyldig-
het enligt 22 §. 

Vitet döms ut av Finansinspektionen om 
inte annat föreskrivs särskilt någon annan-
stans i lag. På föreläggande och utdömande 
av vite tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990). 

I stället för denna paragraf tillämpas 48 och 
49 § på vite som gäller marknadsföring, an-
vändning av avtalsvillkor eller andra förfa-
randen i kundförhållanden enligt 45 §. 

att lämna Finansinspektionen uppgifter en-
ligt 18 § 2 eller 3 mom. eller annan informa-
tion som enligt bestämmelser eller föreskrif-
ter regelbundet ska ges Finansinspektionen 
för att den ska kunna fullgöra sina lagstad-
gade uppgifter, 

2) försummar eller bryter mot 15 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i 
lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i 
lagen om handel med finansiella instrument, 
mot 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystem 
och clearingverksamhet, mot de begräns-
ningar gällande placering av medel som fö-
reskrivs i 11 kap. i lagen om placeringsfon-
der, mot vad som i 93 § i lagen om placer-
ingsfonder föreskrivs om utarbetande av fak-
tablad, mot anmälningsskyldigheten enligt 
99—101 § i den sist nämnda lagen eller mot 
skyldigheten att föra insiderregister för fond-
bolag enligt 101 a § i den sist nämnda lagen. 

Ordningsavgiftens belopp baseras på en 
helhetsbedömning. Beloppet ska bestämmas 
med beaktande åtminstone av förfarandets 
art, omfattning och varaktighet. För juridiska 
personer är ordningsavgiften minst 5 000 
och högst 100 000 euro. För fysiska personer 
är ordningsavgiften minst 500 och högst 
10 000 euro. 

 
 
 
Ordningsavgiften ska betalas till staten. 
 
 
 
 
Om gärningen eller försummelsen är sär-

skilt klandervärd kan i stället för ordnings-
avgift påföras en påföljdsavgift. 

 
 

 
39 §  

Ordningsavgift 

Finansinspektionen kan ålägga den att beta-
la ordningsavgift som 

1) försummar eller bryter mot sin skyldig-
het att ge Finansinspektionen sådana uppgif-
ter som avses i 18 § 2 eller 3 mom. eller 
andra uppgifter som enligt bestämmelser eller 

39 § 

Offentlig varning  

Finansinspektionen ska meddela tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer offent-
lig varning om de uppsåtligen eller av oakt-
samhet handlar i strid med andra bestäm-
melser om finansmarknaden än de som avses 
i 38 § 1 mom. eller 40 § 1 mom. eller i strid 
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föreskrifter regelbundet ska lämnas in för att 
Finansinspektionen ska kunna fullgöra sina 
lagstadgade uppgifter,  

2) försummar eller bryter mot sin anmäl-
ningsskyldighet eller registreringsskyldighet 
enligt 5 kap. 4, 5 a eller 6–11 § i värdepap-
persmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen 
om placeringsfonder eller en motsvarande 
skyldighet som gäller standardiserade optio-
ner eller terminer, 

3) bryter mot placeringsbegränsningarna 
enligt 11 kap. i lagen om placeringsfonder el-
ler enligt en placeringsfonds stadgar,  

4) försummar att offentliggöra en årlig sam-
manställning enligt 2 kap. 10 c § i värdepap-
persmarknadslagen, eller  

5) försummar att utarbeta ett faktablad som 
avses i 93 § i lagen om placeringsfonder.  

Hos en juridisk person kan tas ut minst 500 
och högst 10 000 euro i ordningsavgift. Hos 
en fysisk person kan tas ut minst 50 och högst 
1 000 euro i ordningsavgift. Ordningsavgiften 
ska betalas till staten. 

med föreskrifter som utfärdats med stöd av 
dessa bestämmelser. Ett tillsynsobjekt ska 
också meddelas offentlig varning om tillsyns-
objektet uppsåtligen eller av oaktsamhet 
handlar i strid med villkoren i sitt verksam-
hetstillstånd eller i strid med de stadgar som 
gäller verksamheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En offentlig varning kan meddelas under 

förutsättning att ärendet bedömt som en hel-
het inte föranleder strängare åtgärder. Om 
en gärning eller försummelse som avses i 
1 mom. är särskilt klandervärd kan i stället 
för offentlig varning påföras en påföljdsav-
gift. 
 

 
40 §  

Offentlig anmärkning 

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer en of-
fentlig anmärkning om de uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om 
finansmarknaden eller mot föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av dem. Ett tillsynsob-
jekt kan tilldelas en offentlig anmärkning 
också om det uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet. En 
offentlig anmärkning kan ges under förutsätt-
ning att ärendet som helhet betraktat inte för-
anleder strängare åtgärder. (30.12.2010/1360) 

Offentlig anmärkning kan även tilldelas 
andra än i 1 mom. avsedda personer som på 
något annat sätt än enligt 51 kap. i strafflagen 
underlåter att iaktta eller bryter mot vad som i 
värdepappersmarknadslagen eller med stöd 
av den föreskrivs om 

1) marknadsmissbruk, 
2) offentliggörande av information som på-

verkar värdet på värdepapper som är föremål 

40 § 

Påföljdsavgift 

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet försummar eller 
bryter mot de bestämmelser som avses i 
15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, i 
15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, i 
10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument, i 15 § i lagen om värdepappers-
konton eller i 8 kap. 9 § i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet. 

 
 
 
 
 
Påföljdsavgift kan påföras under förutsätt-

ning att ärendet betraktat som en helhet inte 
ger anledning till strängare åtgärder. Trots 
att en gärning eller en försummelse kan be-
dömas uppfylla rekvisiten för något annat än 
grovt brott enligt 51 kap. i strafflagen men 
gärningen eller försummelsen med hänsyn 
till dess menlighet eller gärningsmannens 
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för offentlig handel eller för motsvarande 
handel i en annan EES-stat eller för vilka en 
ansökan om upptagande till sådan handel har 
lämnats in, 

3) offentliggörande av information som på-
verkar värdet på värdepapper som är föremål 
för multilateral handel på en mäklarlista,  

4) informationsskyldighet som gäller erbju-
dande av värdepapper eller upptagande av 
värdepapper till handel enligt 2 punkten, eller 

5) offentliga uppköpserbjudanden och kö-
peanbud eller skyldighet att ge anbud. 

Offentlig anmärkning kan tilldelas en per-
son som avses i 2 mom. också om denne un-
derlåter att iaktta eller bryter mot förordning-
ar som Europeiska gemenskapernas kommis-
sion har antagit för genomförande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG 
om de prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas 
upp till handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG, nedan direktiv 2003/71/EG. 

En fysisk person kan tilldelas offentlig an-
märkning om denne förfar i strid med be-
stämmelser eller föreskrifter som är personli-
gen förpliktande. 

Offentlig anmärkning kan inte tilldelas om 
tillsynsobjektet, finansmarknadsaktören eller 
en annan person som avses i 2 mom. omedel-
bart efter att ha upptäckt felet eller försum-
melsen självmant har vidtagit tillräckliga rät-
telseåtgärder och om det inte är fråga om all-
varliga eller upprepade fel eller försummel-
ser. 

En offentlig anmärkning offentliggörs på 
det sätt som Finansinspektionen beslutar. När 
det är fråga om smärre fel eller försummelser 
kan Finansinspektionen besluta att anmärk-
ningen inte ska offentliggöras. 

Av informationen om en offentlig anmärk-
ning ska framgå om beslutet om anmärkning-
en har vunnit laga kraft. Om besvärsinstansen 
upphäver beslutet ska Finansinspektionen in-
formera om besvärsinstansens beslut på mot-
svarande sätt som den har informerat om den 
offentliga anmärkningen. 

När en offentlig anmärkning tilldelas i ett 
ärende som gäller marknadsföring, använd-
ning av avtalsvillkor eller annat förfarande i 
ett kundförhållande enligt 45 § ska 48 och 49 
§ iakttas. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf påver-

skuld sådan den framgår av gärningen samt 
med beaktande av övriga omständigheter i 
anslutning till gärningen eller försummelsen 
ska anses ringa bedömd som en helhet, kan 
Finansinspektionen dock påföra en påföljds-
avgift och avstå från att anmäla ärendet till 
förundersökningsmyndigheten. 
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kar inte Finansinspektionens skyldighet att 
producera och distribuera information om sin 
verksamhet i enlighet med vad som särskilt 
föreskrivs om saken. 
 
 

41 §  

Offentlig varning 

Finansinspektionen kan tilldela dem som 
avses i 40 § offentlig varning om förfarande-
na eller försummelserna enligt den paragrafen 
är fortgående eller upprepade eller annars så 
klandervärda att en offentlig anmärkning inte 
kan anses vara en tillräcklig påföljd. På of-
fentlig varning ska i övrigt tillämpas vad som 
i 40 § föreskrivs om offentlig anmärkning. 

41 § 

Påförande av påföljdsavgift 

En påföljdsavgift som uppgår till högst en 
miljon euro påförs av Finansinspektionen. I 
annat fall påförs påföljdsavgiften av mark-
nadsdomstolen, på framställning av Finans-
inspektionen. 

 
 
 
Påföljdsavgiftens belopp baseras på en 

helhetsbedömning. När beloppet bestäms ska 
hänsyn tas åtminstone tillgärningens art, om-
fattning och varaktighet samt den avgifts-
skyldiges finansiella ställning.  Avgiften får 
utgöra högst tio procent av en juridisk per-
sons omsättning under året före gärningen 
eller försummelsen, dock högst tio miljoner 
euro. Om bokslutet inte är klart då påföljds-
avgiften bestäms ska avgiften bestämmas på 
basis av omsättningen enligt bokslutet för fö-
regående år. Om den juridiska personen ny-
ligen har inlett sin verksamhet och något 
bokslut inte finns att tillgå, kan omsättningen 
uppskattas på basis av annan tillgänglig ut-
redning. 

En fysisk person får påföras en påföljdsav-
gift som utgör högst tio procent av dennes 
inkomster enligt senast verkställda beskatt-
ning, dock högst 100 000 euro. Om inkoms-
terna inte tillförlitligt kan utredas utifrån be-
skattningsuppgifterna eller om de väsentligen 
har förändrats sedan den senast verkställda 
beskattningen, kan de uppskattas på basis av 
annan tillgänglig utredning. 

Om en påföljdsavgift som påförs en fysisk 
person som tillhandahåller tjänster på fi-
nansmarknaden hänför sig till dennes när-
ingsverksamhet som övervakas med stöd av 5 
§ 17 punkten, får påföljdsavgiften utgöra 
högst tio procent av dennes inkomster av så-
dan näringsverksamhet enligt den senast 
verkställda beskattningen, dock högst 
2,5 miljoner euro. 
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Påföljdsavgiften ska betalas till staten. 
 

 
 

42 §  

Påföljdsavgift 

Finansinspektionen kan utöver att tilldela 
offentlig varning ålägga tillsynsobjekt och 
andra finansmarknadsaktörer, som är juridis-
ka personer, att betala påföljdsavgift, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1) på något annat sätt än enligt 51 kap. i 
strafflagen eller 8 kap. i värdepappersmark-
nadslagen underlåter att iaktta eller bryter 
mot bestämmelserna i 1 kap. 2 b § eller 2 el-
ler 6 kap. i värdepappersmarknadslagen eller 
med stöd av dem utfärda föreskrifter om 
marknadsföring, emission och erbjudande av 
värdepapper samt om informationsskyldighet, 
offentliga köpeanbud eller skyldighet att ge 
anbud, 

2) på något annat sätt än enligt 51 kap. i 
strafflagen underlåter att iaktta eller bryter 
mot bestämmelserna i 5 kap. 2 eller 12 § i 
värdepappersmarknadslagen eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av 15 § i det nämnda 
kapitlet, eller 

3) på något annat sätt än enligt 51 kap. i 
strafflagen underlåter att iaktta eller bryter 
mot de förordningar som Europeiska gemen-
skapernas kommission har antagit om genom-
förande av direktiv 2003/71/EG. 

Påföljdsavgift kan påföras också andra än i 
1 mom. avsedda personer som på något annat 
sätt än enligt 51 kap. i strafflagen underlåter 
att iaktta eller bryter mot värdepappersmark-
nadslagens i 1 mom. nämnda bestämmelser 
eller med stöd av dem utfärdade föreskrifter 
om 

1) utnyttjande av insiderinformation eller 
om kursmanipulation, 

2) offentliggörande av information som på-
verkar värdet på värdepapper som är föremål 
för offentlig handel eller för motsvarande 
handel i en annan EES-stat eller för vilka en 
ansökan om upptagande till sådan handel har 
lämnats in, 

3) offentliggörande av information som på-
verkar värdet på värdepapper som är föremål 
för multilateral handel på en mäklarlista, 

42 § 

Avstående från administrativ påföljd  

Finansinspektionen kan avstå från att påfö-
ra ordningsavgift eller avstå från att meddela 
offentlig varning om 

 
 
1) den som avses i 38 eller 39 § självmant 

har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgär-
der omedelbart efter att ha upptäckt felet, 
utan dröjsmål har anmält felet till Finansin-
spektionen och om det inte är fråga om all-
varliga eller upprepade fel eller försummel-
ser, 

 
 
 
2) det felaktiga förfarandet kan anses vara 

obetydligt, eller om 
 
 
 
 
3) det annars måste anses vara uppenbart 

oskäligt att påföra ordningsavgift eller med-
dela offentlig varning. 

 
 
Finansinspektionen kan i stället för att på-

föra en påföljdsavgift meddela en offentlig 
varning på de grunder som föreskrivs i 
1 mom. 2 och 3 punkten. 
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4) informationsskyldighet som gäller erbju-
dande av värdepapper eller upptagande av 
värdepapper till sådan handel som avses i 2 
punkten, eller 

5) offentliga uppköpserbjudanden och kö-
peanbud eller skyldighet att ge anbud. 

Påföljdsavgift kan påföras andra personer 
än sådana som avses i 1 mom. också om de 
underlåter att iaktta eller bryter mot de för-
ordningar som Europeiska gemenskapernas 
kommission har antagit för genomförande av 
direktiv 2003/71/EG. 

 
 
En förutsättning för att påföljdsavgift ska 

kunna påföras är dessutom att förfarandena 
eller försummelserna är fortgående, upprepa-
de eller planmässiga eller annars så klander-
värda att enbart en varning inte kan anses 
vara en tillräcklig påföljd, och att gärningarna 
eller försummelserna som helhet betraktade 
inte föranleder strängare åtgärder. 

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om värdepapper gäller på motsvarande sätt 
standardiserade optioner och terminer. 
 

 
 
 
 
 
 
Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte 

påföras en person som misstänks för samma 
gärning i en förundersökning, i en åtalspröv-
ning eller i ett brottmål som behandlas i 
domstol. Ordningsavgift eller påföljdsavgift 
kan inte heller påföras den som har dömts 
för samma gärning genom en lagakraftvun-
nen dom. 
 

 
43 §  

Övriga förutsättningar för ordningsavgift och 
påföljdsavgift 

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte 
påföras om ett ärende som gäller samma för-
seelse är föremål för förundersökning eller 
åtalsprövning eller vid en domstol behandlas 
som brottmål. Avgifterna kan inte heller påfö-
ras om en lagakraftvunnen dom dömts ut för 
samma förseelse.  

Påföljdsavgiften ska påföras med beaktande 
av förfarandets art, omfattning och planmäs-
sighet samt den vinning som eftersträvats ge-
nom förfarandet och den skada som det 
åsamkat. En juridisk person kan påföras minst 
500 och högst 200 000 euro i påföljdsavgift, 
dock högst 10 procent av den juridiska perso-
nens omsättning för den räkenskapsperiod 
som föregick påförandet av avgiften. En fy-
sisk person kan påföras minst 100 och högst 
10 000 euro i påföljdsavgift. 

Påföljdsavgift ska betalas till staten. 
 

43 § 

Offentliggörande av ordningsavgift, offent-
lig varning och påföljdsavgift 

Finansinspektionen ska offentliggöra ord-
ningsavgifter, offentliga varningar och på-
följdsavgifter som påförts eller meddelats av 
den samt påföljdsavgifter som påförts av 
marknadsdomstolen. När en påföljd offent-
liggörs ska det framgå om beslutet att påföra 
eller meddela påföljden har vunnit laga kraft. 
Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet 
ska Finansinspektionen offentliggöra be-
svärsmyndighetens beslut på motsvarande 
sätt som påförandet eller fastställelsen av på-
följden har offentliggjorts. 
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 43 a § 

Verkställighet och återbetalning av ordnings-
avgift och påföljdsavgift 

Rättsregistercentralen sköter verkställighe-
ten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Rättsregistercentralen återbetalar på ansö-
kan en redan betald påföljdsavgift, om det 
med stöd av 51 kap. 1—5 § i strafflagen 
döms ut straff för samma gärning som på-
följdsavgiften påförts för. 
 

 
 
 43 b §

Behandling av ärenden i marknadsdomstolen 

Ärenden som gäller ordningsavgift, offent-
lig varning och påföljdsavgift inleds vid 
marknadsdomstolen på framställning av Fi-
nansinspektionen eller genom besvär som an-
förs av den som Finansinspektionen har på-
fört påföljden. Bestämmelser om besvär finns 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  

Finansinspektionens framställning om på-
förande av påföljdsavgift ska göras skriftli-
gen. I framställningen ska det nämnas 

1) namn på, hemort för och adress till den 
som yrkandet avser, 

2) yrkandet och dess grunder, samt 
3) de fakta och handlingar som Finansin-

spektionen åberopar. 
Efter att framställningen eller besvären 

kommit in till marknadsdomstolen ska ären-
det före behandlingen förberedas under led-
ning av överdomaren eller en marknads-
rättsdomare så att det kan avgöras utan 
dröjsmål. Ingen förberedelse behövs om 
framställningen eller besvären avvisas eller 
omedelbart förkastas som ogrundade.  
Vid förberedelsen ska de som är delaktiga i 
ärendet ges tillfälle att muntligen eller skrift-
ligen bemöta framställningen eller besvären. 
Marknadsdomstolen vidtar de åtgärder som 
behövs för att höra Finansinspektionen. För-
beredelsen får avslutas trots att en delaktig 
inte har avgett det bemötande som begärts 
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med anledning av framställningen eller be-
svären. 
 

 
44 §  

Verkställighet och återbetalning av ordnings-
avgifter och påföljdsavgifter 

 
Rättsregistercentralen sköter verkställighe-

ten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Rättsregistercentralen återbetalar på ansö-
kan en redan betald påföljdsavgift, om det 
med stöd av 51 kap. 1–5 § i strafflagen döms 
ut straff för samma gärning på grundval av 
vilken påföljdsavgiften påförts 

44 § 

Skyldigheten att infinna sig till marknads-
domstolens sammanträde och uppvisa 

handlingar 

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att 
infinna sig till sammanträdet och att lägga 
fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, 
sina protokoll och övriga handlingar som 
klarlägger ärendet. Om skyldigheten att läg-
ga fram handlingar inte fullgörs eller om 
parten utan laga hinder uteblir från mark-
nadsdomstolens sammanträde, kan parten 
vid vite åläggas att visa upp handlingarna el-
ler infinna sig till sammanträdet. 

Bestämmelser om behandling och utred-
ning av ärenden finns i övrigt i förvaltnings-
processlagen och i marknadsdomstolslagen 
(1527/2001). Särskilda bestämmelser gäller 
för behandlingens och handlingarnas offent-
lighet. 
 

 
5 kap  

Tillsyn över kundskyddet 

45 §  

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen övervakar i enlighet 
med detta kapitel att kreditinstitut, betalnings-
institut, försäkringsbolag, försäkringsföre-
ningar, försäkringsmäklare, värdepappersfö-
retag, fondbolag och fondbörser iakttar de på 
dem tillämpliga bestämmelserna om mark-
nadsföring och användning av avtalsvillkor 
samt om annat sådant förfarande i kundför-
hållanden som från kundens synpunkt är 
olämpligt eller strider mot god sed. I värde-
pappersmarknadslagen föreskrivs om tillsyn 
över efterlevnaden av bestämmelserna om 
marknadsföring av värdepapper och derivat-
instrument.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 

5 kap.  

Kundskydd 

45 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen ska övervaka att till-
synsobjekten och försäkringsförmedlare iakt-
tar de bestämmelser som är tillämpliga på 
dem när det gäller marknadsföring, använd-
ning av avtalsvillkor och andra sådana förfa-
randen i kundförhållanden som från kundens 
synpunkt strider mot god sed eller annars är 
otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över 
efterlevnaden av bestämmelserna om mark-
nadsföring av finansiella instrument finns 
dessutom i värdepappersmarknadslagen, i 
lagen om investeringstjänster och annan-
stans i lag. 

 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 
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dessutom på utländska filialer, andra utländs-
ka tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i 
Finland utan att etablera filial och utländska 
försäkringsmäklare till den del som Finansin-
spektionen är behörig myndighet att övervaka 
efterlevnaden av de på dem tillämpliga be-
stämmelser som avses i 1 mom. 
 

dessutom på utländska filialer, andra ut-
ländska tillsynsobjekt som tillhandahåller 
tjänster i Finland utan att etablera filial och 
på utländska försäkringsförmedlare, till den 
del som Finansinspektionen är behörig myn-
dighet att övervaka efterlevnaden av de i 
1 mom. avsedda bestämmelser som är till-
lämpliga på dessa. 
 

 
47 §  

Konsumentombudsmannens utlåtande 

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder 
enligt detta kapitel ska den be konsumentom-
budsmannen ge ett utlåtande, om den obser-
verar att en finansmarknadsaktör som avses i 
45 § handlar i strid med konsumentskyddsla-
gen (38/1978) vid tillämpningen av de be-
stämmelser som avses i den nämnda paragra-
fen. 

 

47 § 

Konsumentombudsmannens yttrande 

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder 
enligt 33 eller 33 a § eller 4 kap. ska den be 
konsumentombudsmannen ge ett yttrande, 
om den observerar att en finansmarknadsak-
tör som avses i 45 § handlar i strid med kon-
sumentskyddslagen (38/1978) vid tillämp-
ningen av de bestämmelser som avses i den 
nämnda paragrafen. 

 
 

48 §  

Toimintakielto ja muut seuraamukset 

Finanssivalvonta voi, jos se asiakkaan- tai 
sijoittajansuojan kannalta on tarpeellista, an-
taa julkisen huomautuksen niin kuin 40 §:ssä 
säädetään tai julkisen varoituksen niin kuin 
41 §:ssä säädetään taikka kieltää 45 §:ssä 
tarkoitettujen säännösten tai niiden nojalla 
annettujen määräysten tai 45 §:ssä tarkoite-
tun palveluntarjoajan toimintaa koskevien 
sääntöjen vastaisen menettelyn jatkamisen 
taikka tällaisen tai siihen rinnastettavan me-
nettelyn uudistamisen. 

Finanssivalvonta voi määrätä 1 momentis-
sa tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jol-
loin kielto on voimassa kunnes asia on lopul-
lisesti ratkaistu. 

Finanssivalvonta voi asettaa määräämänsä 
kiellon tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon tu-
omitsee maksettavaksi markkinaoikeus. 

Finanssivalvonnan 1–3 momentissa tarkoi-
tettuun päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 
 

(upphävs) 
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49 §  

Asian saattaminen markkinaoikeuteen 

Edellä 45 §:ssä tarkoitettu palveluntarjoaja 
voi saattaa 48 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoite-
tun päätöksen markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi 30 päivän kuluessa Finanssivalvonnan 
päätöksestä tiedon saatuaan. Muutoin päätös 
jää pysyväksi. 
 

(upphävs) 

 
51 §  

Särskilt samarbete för att förhindra mark-
nadsmissbruk 

Finansinspektionen ska, när den får känne-
dom om eller misstänker marknadsmissbruk, 
underrätta tillsynsmyndigheten i den EES-stat 
där verksamheten bedrivs eller där de finansi-
ella instrument som påverkas av verksamhe-
ten är föremål för handel som motsvarar of-
fentlig handel eller har ansökts bli föremål för 
sådan handel. 

 
Finansinspektionen ska på begäran av ut-

ländska EES-tillsynsmyndigheter undersöka 
marknadsmissbruk. Anställda hos den myn-
dighet som framställt begäran har rätt att delta 
i undersökningen. 

51 § 

Särskilt samarbete för att förhindra mark-
nadsmissbruk 

Finansinspektionen ska, när den får känne-
dom om eller misstänker marknadsmissbruk, 
underrätta tillsynsmyndigheten i den EES-
stat där verksamheten bedrivs eller där de fi-
nansiella instrument som påverkas av verk-
samheten är föremål för handel på en regle-
rad marknad eller på en multilateral han-
delsplattform eller har ansökts bli föremål för 
sådan handel. 

Finansinspektionen ska på begäran av ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter undersöka 
marknadsmissbruk. Anställda hos den myn-
dighet som framställt begäran har rätt att del-
ta i undersökningen. 
 

 
54 §  

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt eller ut-
ländska clearingorganisationer från stater 
utanför EES och samarbete med andra än 

EES-staters tillsynsmyndigheter  

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsen-
ligt samarbete med de tillsynsmyndigheter 
som motsvarar Finansinspektionen i andra än 
EES-stater i följande fall: 

1) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över 
företag som har etablerat eller planerar att 
etablera filial eller representation i Finland, 

 
 
2) ett tillsynsobjekt har etablerat eller pla-

nerar att etablera filial i en sådan stat, 
3) värdepapper som har emitterats av fin-

54 §

Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och 
utländska clearingorganisationer samt sam-
arbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter 

 
Finansinspektionen ska ha ett ändamålsen-

ligt samarbete med sådana tillsynsmyndighe-
ter i tredjeländer 

 
1) som utövar tillsyn över företag som har 

etablerat eller planerar att etablera filial i 
Finland eller över kreditinstitut som har eta-
blerat eller planerar att etablera representa-
tion i Finland, 

2) där tillsynsobjekt har etablerat eller pla-
nerar att etablera filial, 

3) där värdepapper som har emitterats av



 RP 32/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

585

ländska företag är föremål för handel som 
motsvarar offentlig eller multilateral handel i 
en sådan stat, 

4) tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över 
företag som har emitterat värdepapper som är 
föremål för offentlig eller multilateral handel 
i Finland, 

5) då en utländsk clearingorganisation eller 
annan organisation som står under dess tillsyn 
bedriver verksamhet som har betydelse för 
den finländska finansmarknadens funktion el-
ler stabilitet eller för investerarskyddet. 

 
På Finansinspektionens rätt att få uppgifter 

av utländska kreditinstituts, utländska värde-
pappersföretags och utländska fondbolags fi-
lialer och representationer i Finland och att 
granska dessa tillämpas 18 och 24 §. 

I försäkringsbolagslagen och lagen om ut-
ländska försäkringsbolag föreskrivs om sam-
arbete med den myndighet som svarar för för-
säkringsinspektionen i Schweiz. 

finländska företag är föremål för handel som 
motsvarar handel på en reglerad marknad el-
ler på en multilateral handelsplattform, 

4) som utövar tillsyn över företag som har 
emitterat värdepapper som är föremål för 
handel på en reglerad marknad och på en 
multilateral handelsplattform i Finland, 

5) där en utländsk clearingorganisation el-
ler annan organisation som står under dess 
tillsyn bedriver verksamhet som är betydande 
med avseende på den finländska finansmark-
nadens funktion eller stabilitet eller för inve-
sterarskyddet. 

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter 
av tredjeländers kreditinstituts representa-
tioner i Finland och att granska dessa tilläm-
pas 18 och 24 §. 

 
Bestämmelser om samarbete med den myn-

dighet som svarar för försäkringsinspektio-
nen i Schweiz finns i försäkringsbolagslagen 
och lagen om utländska försäkringsbolag. 
 

 
55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

I kreditinstitutslagen, lagen om betalnings-
institut , lagen om värdepappersföretag, lagen 
om placeringsfonder och försäkringsbolags-
lagen föreskrivs om Finansinspektionens 
skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har etable-
rat filial i värdstaten och om att tjänster till-
handahålls i värdstaten utan filialetablering. I 
lagen om pensionsstiftelser och lagen om för-
säkringskassor föreskrivs om tillhandahållan-
de av tilläggspensioner i en annan EES-stat 
och i lagen om försäkringsförmedling finns 
bestämmelser om försäkringsförmedling i en 
annan EES-stat. I värdepappersmarknadsla-
gen föreskrivs om Finansinspektionens skyl-
dighet att underrätta tillsynsmyndigheten i en 
annan EES-stat om en fondbörs verksamhet i 
den andra EES-staten. 
 

55 § 

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och 
vid annat tillhandahållande av tjänster till 

andra EES-stater 

Bestämmelser om Finansinspektionens 
skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har eta-
blerat filial i värdstaten och om att tjänster 
tillhandahålls i värdstaten utan filialetable-
ring finns i kreditinstitutslagen, lagen om be-
talningsinstitut, lagen om investeringstjäns-
ter, lagen om placeringsfonder och försäk-
ringsbolagslagen. Bestämmelser om tillhan-
dahållande av tilläggspensioner i en annan 
EES-stat finns i lagen om pensionsstiftelser 
och lagen om försäkringskassor, och be-
stämmelser om försäkringsförmedling i en 
annan EES-stat i lagen om försäkringsför-
medling. Bestämmelser om Finansinspektio-
nens skyldighet att underrätta tillsynsmyn-
digheten i en annan EES-stat om en börs 
verksamhet i den andra EES-staten finns i 
lagen om handel med finansiella instrument. 
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61 §  

Anmälan om åtgärder som avser utländska 
EES-filialer och andra utländska EES-

tillsynsobjekt eller reglerade marknader som 
står under en annan EES-stats tillsyn samt 

begränsning av och förbud mot sådana filia-
lers och sådana tillsynsobjekts verksamhet 

Om en utländsk EES-filial underlåter att 
iaktta villkor som enligt 59 § uppställts i all-
mänt intresse eller sina skyldigheter enligt 
finsk lag om finansmarknaden eller enligt fö-
reskrifter och bestämmelser som har utfärdats 
med stöd av den eller enligt stadgar om sin 
verksamhet, kan Finansinspektionen uppma-
na filialen att fullgöra sina skyldigheter inom 
utsatt tid. 

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakt-
tas ska Finansinspektionen informera till-
synsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat 
om saken. 

Om det visar sig att de åtgärder som hem-
statens tillsynsmyndighet vidtagit är otillräck-
liga och filialen fortsätter att handla i strid 
med de bestämmelser eller föreskrifter som 
avses i 1 mom. kan Finansinspektionen efter 
att ha informerat tillsynsmyndigheten i till-
synsobjektets hemstat om saken utfärda verk-
ställighetsförbud för filialen eller ge den en 
rättelseuppmaning enligt 33 §, ge filialen en 
offentlig anmärkning enligt 40 § eller en of-
fentlig varning enligt 41 § eller vid vite enligt 
38 eller 48 § helt eller delvis förbjuda filia-
lens verksamhet.  

 
 
 
Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 mom. 

kan Finansinspektionen vidta sådana åtgärder 
som nämns i det momentet omedelbart, om 

1) en filial försummar att iaktta sådana be-
stämmelser om finansmarknaden som gäller 
den eller med stöd av bestämmelserna med-
delade föreskrifter eller stadgarna för filialens 
verksamhet och om det med hänsyn till all-
mänt intresse är nödvändigt att vidta åtgärder, 
eller 

2) filialen försummar att iaktta bestämmel-
ser som gäller den eller med stöd av bestäm-
melserna meddelade föreskrifter eller stad-
garna för filialens verksamhet, när Finansin-

61 §

Anmälan om åtgärder som avser utländska 
EES-filialer och andra utländska tillsynsob-
jekt samt begränsning av och förbud mot ut-
ländska EES- filialers och andra utländska 

tillsynsobjekts verksamhet 

 
Om en utländsk EES-filial underlåter att 

iaktta villkor som enligt 59 § uppställts i all-
mänt intresse eller sina skyldigheter enligt 
finsk lag om finansmarknaden eller enligt fö-
reskrifter och bestämmelser som har utfärdats 
med stöd av den eller enligt stadgar som 
gäller filialens verksamhet, kan Finansin-
spektionen uppmana filialen att fullgöra sina 
skyldigheter inom utsatt tid. 

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakt-
tas ska Finansinspektionen informera till-
synsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat 
om saken. 

Om det visar sig att de åtgärder som hem-
statens tillsynsmyndighet vidtagit är otill-
räckliga och filialen fortsätter att handla i 
strid med de bestämmelser eller föreskrifter 
som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen 
efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i 
tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda 
verkställighetsförbud för filialen enligt 33 §, 
påföra filialen en ordningsavgift enligt 38 §, 
meddela filialen en offentlig varning enligt 
39 §, påföra filialen en påföljdsavgift enligt 
40 § eller vid vite enligt 33 a § förbjuda filia-
len att fortsätta med den verksamhet som 
strider mot bestämmelserna och föreskrifter-
na eller helt eller delvis förbjuda filialen att 
fortsätta med sin verksamhet. 

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. kan Fi-
nansinspektionen vidta sådana åtgärder som 
nämns i det momentet omedelbart, om 

1) en filial försummar att iaktta sådana be-
stämmelser om finansmarknaden som gäller 
den eller med stöd av bestämmelserna med-
delade föreskrifter eller stadgarna för filia-
lens verksamhet och om det med hänsyn till 
allmänt intresse är nödvändigt att vidta åt-
gärder, eller 

2) filialen försummar att iaktta bestämmel-
ser som gäller den eller med stöd av bestäm-
melserna meddelade föreskrifter eller stad-
garna för filialens verksamhet, när Finansin-
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spektionen övervakar deras efterlevnad med 
stöd av någon annan lag. 

Finansinspektionen ska informera utländska 
EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana fall 
som avses i de direktiv som gäller finans-
marknaden Europeiska kommissionen och 
den berörda europeiska tillsynsmyndigheten 
om de åtgärder som Finansinspektionen har 
vidtagit för att avsluta verksamhet som strider 
mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller 
villkor enligt 1 mom.  

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf 
ska i tillämpliga delar också gälla för utländs-
ka EES-tilläggspensionsanstalter och utländs-
ka tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i 
Finland utan att etablera filial. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-
ländska tillsynsobjekt ska tillämpas också på 
sådana marknadsplatsoperatörer under en an-
nan EES-stats tillsyn som i Finland ordnar of-
fentlig handel som motsvarar fondbörs i en-
lighet med värdepappersmarknadslagen. 

spektionen övervakar deras efterlevnad med 
stöd av någon annan lag. 

Finansinspektionen ska informera utländs-
ka EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana 
fall som avses i de direktiv som gäller fi-
nansmarknaden Europeiska kommissionen 
och den berörda europeiska tillsynsmyndig-
heten om de åtgärder som Finansinspektio-
nen har vidtagit för att avsluta verksamhet 
som strider mot bestämmelser, föreskrifter, 
stadgar eller villkor enligt 1 mom. 

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf 
ska också tillämpas på utländska EES-
tilläggspensionsanstalter och utländska till-
synsobjekt som tillhandahåller tjänster i Fin-
land utan att etablera filial. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-
ländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på 
sådana i Finland verksamma marknadsplats-
operatörer under en annan EES-stats myn-
dighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 
3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella 
instrument. 
 

 
61 a §  

Tillsyn över utländska clearingorganisationer

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om Finansinspektionen konstaterar att en 
utländsk clearingorganisation handlar i strid 
med lag eller bestämmelser eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i 
tillstånd som beviljats av finansministeriet el-
ler reglerna för verksamheten i Finland, kan 
Finansinspektionen efter att ha underrättat 
den utländska tillsynsmyndigheten och fi-
nansministeriet om saken ge den utländska 
clearingorganisationen en offentlig anmärk-
ning enligt 40 § eller en offentlig varning en-
ligt 41 §, om inte finansministeriet vidtar 
strängare åtgärder i ärendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 a § 

Tillsyn över utländska clearingorganisatio-
ner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionen konstaterar att en 

utländsk clearingorganisation handlar i strid 
med lag eller bestämmelser eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i 
tillstånd som beviljats av finansministeriet el-
ler stadgar som gäller utländska clearingor-
ganisationers verksamhet i Finland, ska Fi-
nansinspektionen underrätta den utländska 
tillsynsmyndigheten och finansministeriet om 
saken samt meddela den utländska clearing-
organisationen en offentlig varning enligt 39 
§, om inte finansministeriet vidtar strängare 
åtgärder i ärendet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
62 §  

Anmälningsskyldighet som gäller tillsynsob-
jekts verksamhetstillstånd och ägare 

62 § 

Anmälningsskyldighet som gäller tillsynsob-
jekts verksamhetstillstånd och ägare 
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I kreditinstitutslagen, lagen om värdepap-
persföretag, lagen om placeringsfonder och 
försäkringsbolagslagen föreskrivs om Finans-
inspektionens skyldighet att informera de ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar 
för tillsynen över ett tillsynsobjekts moderfö-
retag och dess dotterföretag om att tillsynsob-
jektet har ansökt om och beviljats verksam-
hetstillstånd samt om samarbete med utländs-
ka EES-tillsynsmyndigheter vid tillsyn över 
tillsynsobjektsägare. 
 

Bestämmelser om Finansinspektionens 
skyldighet att informera de utländska EES-
tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen 
över ett tillsynsobjekts moderföretag och dess 
dotterföretag om att tillsynsobjektet har an-
sökt om och beviljats verksamhetstillstånd 
samt om samarbete med utländska EES-
tillsynsmyndigheter vid tillsynen över till-
synsobjekts ägare finns i kreditinstitutslagen, 
lagen om investeringstjänster, lagen om pla-
ceringsfonder och försäkringsbolagslagen. 
 

 
67 §  

Överföring av inspektionsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan delegera beslutan-

derätt i fråga om tillsynsobjekt till en utländsk 
EES-tillsynsmyndighet i enlighet med vad 
som särskilt föreskrivs i kreditinstitutslagen, 
lagen om värdepappersföretag och lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglome-
rat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Överföring av inspektionsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan delegera beslutan-

derätt i fråga om tillsynsobjekt till en ut-
ländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med 
vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutsla-
gen, lagen om investeringstjänster och lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
71 §  

Rätt och skyldighet att lämna ut information 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att lämna 
ut information till 
— — — — — — — — — — — — — —  
5) Centralhandelskammarens nämnd för före-
tagsförvärv enligt 6 kap. 17 § i värdepap-
persmarknadslagen och Centralhandelskam-
marens fastighetsvärderingsnämnd enligt 18 
a–18 e § i lagen om fastighetsfonder, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det visar sig att en och samma gäldenär 
har betydande åtaganden eller förpliktelser 
gentemot flera tillsynsobjekt och utländska 
EES-filialer eller om det finns skäl att miss-
tänka att en kunds verksamhet orsakar till-
synsobjekten och filialerna skada, har Finans-
inspektionen rätt att underrätta dem om detta. 
Dessutom har Finansinspektionen rätt att 

71 § 

Rätt och skyldighet att lämna ut information 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att lämna 
ut information till 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Centralhandelskammarens fastighets-
värderingsnämnd enligt 18 a—18 e § i lagen 
om fastighetsfonder,  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det visar sig att en och samma gäldenär 

har betydande åtaganden eller förpliktelser 
gentemot flera tillsynsobjekt och utländska 
EES-filialer eller om det finns skäl att miss-
tänka att en kunds verksamhet orsakar till-
synsobjekten och filialerna skada, har Fi-
nansinspektionen rätt att underrätta dem om 
detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt 
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lämna ut information om tillsynsobjekt, ut-
ländska tillsynsobjekt och utländska clearing-
organisationer till marknadsplatsoperatörer 
som ordnar offentlig handel, till marknads-
platsoperatörer som ordnar multilateral han-
del, till clearingorganisationer och till ut-
ländska clearingorganisationer som avses i 
värdepappersmarknadslagen, till optionsföre-
tag som avses i lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer och till 
värdepapperscentralen som nämns i lagen om 
värdeandelssystemet samt information om 
andra finansmarknadsaktörer och andra per-
soner till marknadsplatsoperatörer som ordnar 
offentlig handel, om informationen är nöd-
vändig för att trygga deras tillsynsuppgift el-
ler tillförlitligheten i deras clearingverksam-
het. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

att lämna ut information om tillsynsobjekt, 
utländska tillsynsobjekt och utländska clear-
ingorganisationer till börser som avses i la-
gen om handel med finansiella instrument 
och i den lagen avsedda marknadsplatsope-
ratörer som ordnar multilateral handel i Fin-
land och till värdepapperscentraler, clear-
ingorganisationer och utländska clearingor-
ganisationer som avses i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet 
samt rätt att lämna information om andra fi-
nansmarknadsaktörer och andra personer till 
börsen, om informationen är nödvändig för 
att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlit-
ligheten i deras clearingverksamhet. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
73 §  

Sökande av ändring 

Finansinspektionens beslut överklagas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol i enlighet med förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Särskilda bestämmelser gäller för 
Finansinspektionens beslut som kan föras till 
marknadsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansinspektionen har rätt att genom be-

svär överklaga förvaltningsdomstolens beslut 
om ändring eller upphävande av Finansin-
spektionens beslut. 

 
 
 
 
Finansinspektionens beslut kan verkställas 

även om det inte har vunnit laga kraft. Ett 
överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om 
inte besvärsinstansen beslutar något annat el-

73 §

Överklagande 

Finansinspektionens beslut får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen, om inte annat föreskrivs nedan i 
denna paragraf eller någon annanstans i lag. 

Finansinspektionens beslut enligt 38—41 § 
får överklagas genom besvär hos marknads-
domstolen i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen. 

Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. 
samt beslut som marknadsdomstolen medde-
lat med stöd av 40 och 41 § får överklagas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen i enlighet med förvaltningsprocessla-
gen. 

Finansinspektionen har rätt att genom be-
svär överklaga ett beslut genom vilket för-
valtningsdomstolen eller marknadsdomstolen 
har ändrat eller upphävt ett beslut av Finans-
inspektionen eller genom vilket marknads-
domstolen har förkastat Finansinspektionens 
framställning om påförande av påföljdsav-
gift. 

Ett beslut av Finansinspektionen kan verk-
ställas också utan att det har vunnit laga 
kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills 
vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
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ler om inte annat föreskrivs någon annanstans 
i lag. 

Det föreskrivs särskilt om överklagande av 
beslut som gäller Finansinspektionens direk-
tionsmedlemmar eller tjänstemäns tjänsteför-
hållande. 

något annat eller om inte annat föreskrivs nå-
gon annanstans i lag. 

Särskilda bestämmelser gäller om överkla-
gande av beslut som berör Finansinspektio-
nens direktionsmedlemmar och deras ersät-
tare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
 

 
 
 

8. 

Lag  

om ändring av 51 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. sådant det lyder i lagarna 475/1999, 1526/2001, 

300/2005 och 935/2007, som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

51 KAP  

Om värdepappersmarknadsbrott 

1 §  

Missbruk av insiderinformation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation 
som har samband med värdepapper som är 
föremål för offentlig handel 

 
1) genom att för egen eller för någon an-

nans räkning överlåta eller förvärva sådana 
värdepapper, eller 

2) genom att direkt eller indirekt råda någon 
i handel med sådana värdepapper, 

 
skall för missbruk av insiderinformation 

dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
För missbruk av insiderinformation döms 

också den som på det sätt som avses i 1 mom. 

51 kap. 

Om värdepappersmarknadsbrott 

1 § 

Missbruk av insiderinformation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation 
som har samband med finansiella instrument 
som är föremål för handel på en reglerad 
marknad 

1) genom att för egen eller för någon an-
nans räkning avyttra eller förvärva sådana fi-
nansiella instrument, eller 

2) genom att direkt eller indirekt råda nå-
gon om förvärvet eller avyttringen av sådana 
finansiella instrument, 

ska för missbruk av insiderinformation 
dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

För missbruk av insiderinformation döms 
också den som på det sätt som avses i 1 
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vid multilateral handel utnyttjar insiderinfor-
mation som har samband med värdepapper 
som är föremål för sådan handel.  

 
 
 
 
 
Försök till uppsåtligt brott är straffbart. 

 

mom. utnyttjar insiderinformation i anslut-
ning till finansiella instrument som är före-
mål för handel på en multilateral handels-
plattform i Finland.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på finansiella instrument vars värde 
bestäms på basis av finansiella instrument 
som avses i 1 mom. 

Försök till uppsåtligt brott är straffbart. 
 

 
2 §  

Grovt missbruk av insiderinformation 

Om vid uppsåtligt missbruk av insiderin-
formation 

1) eftersträvas en synnerligen stor vinning 
eller en avsevärd personlig fördel, 

2) gärningsmannen när han begår brottet 
utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning i 
tjänst hos, som representant för eller vid utfö-
rande av uppdrag för värdepapperscentralen, 
en clearingorganisation, en värdepappersför-
medlare, en fondbörs, ett optionsföretag, eller 
en värdepappersemittent eller en sam-
manslutning som hör till samma koncern som 
denna, eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och missbruket av insiderinformationen 

även bedömt som en helhet är grovt, skall 
gärningsmannen för grovt missbruk av insi-
derinformation dömas till fängelse i minst 
fyra månader och högst fyra år.  
Försök är straffbart. 

2 § 

Grovt missbruk av insiderinformation 

Om vid uppsåtligt missbruk av insiderin-
formation 

1) eftersträvas en synnerligen stor vinning 
eller en avsevärd personlig fördel, 

2) gärningsmannen när han begår brottet 
utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning i 
tjänst hos, som representant för eller vid utfö-
rande av uppdrag för en värdepapperscentral, 
en clearingorganisation, en tillhandahållare 
av investeringstjänster, en börs, en emittent 
av finansiella instrument eller ett företag som 
hör till samma koncern som ett sådant före-
tag, eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och missbruket av insiderinformationen 

även bedömt som en helhet är grovt, ska gär-
ningsmannen för grovt missbruk av insiderin-
formation dömas till fängelse i minst fyra 
månader och högst fyra år. 

Försök är straffbart. 
 

 
3 §  

Kursmanipulation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning manipulerar kursen 
för värdepapper som är föremål för offentlig 
eller multilateral handel, ska för kursmanipu-
lation dömas till böter eller fängelse i högst 
två år. 
 

3 §

Marknadsmanipulation 

Den som för att bereda sig eller någon an-
nan ekonomisk vinning manipulerar markna-
den för finansiella instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad eller på 
en multilateral handelsplattform i Finland, 
ska för marknadsmanipulation dömas till bö-
ter eller fängelse i högst två år. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas 
också på transaktioner och andra åtgärder 
som gäller andra finansiella instrument än 
sådana som avses i 1 mom., om de snedvri-
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der marknaden för finansiella instrument en-
ligt 1 mom.  
 

 
4 §  

Grov kursmanipulation 

Om vid kursmanipulation 
1) orsakas omfattande ekonomisk skada, el-

ler 
2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva 

förtroendet för värdepappersmarknadens 
funktion 
och kursmanipulationen även bedömd som en 
helhet är grov, skall gärningsmannen för grov 
kursmanipulation dömas till fängelse i minst 
fyra månader och högst fyra år. 

4 § 

Grov marknadsmanipulation 

Om vid marknadsmanipulation 
1) orsakas omfattande ekonomisk skada, 

eller 
2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva 

förtroendet för värdepappersmarknadens 
funktion 

och marknadsmanipulationen även bedömd 
som en helhet är grov, ska gärningsmannen 
för grov marknadsmanipulation dömas till 
fängelse i minst fyra månader och högst fyra 
år. 
 

 
5 §  

Informationsbrott som gäller värdepappers-
marknaden  

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

1) vid yrkesmässig marknadsföring eller 
förvärv av värdepapper inom näringsverk-
samhet lämnar osanna eller vilseledande upp-
gifter som har samband med värdepapper, el-
ler 

2) underlåter att på behörigt sätt ge sådan 
information som har samband med värdepap-
per, vilken värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) förpliktar honom att ge, och som 
är ägnad att väsentligt påverka dessa värde-
pappers värde, eller som när han fullgör sin 
informationsskyldighet enligt värdepappers-
marknadslagen lämnar sådana osanna eller 
vilseledande uppgifter om värdepapperen,  
skall för informationsbrott som gäller värde-
pappersmarknaden dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 

5 §  

Informationsbrott som gäller värdepappers-
marknaden 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet 

1) vid marknadsföring eller omsättning av 
finansiella instrument i samband med när-
ingsverksamhet lämnar osanna eller vilsele-
dande uppgifter om de finansiella instrumen-
ten, eller 

2) underlåter att på behörigt sätt ge infor-
mation som enligt värdepappersmarknadsla-
gen (  /  ) ska ges i samband med värdepap-
per och som är ägnad att väsentligt påverka 
värdepapperens värde, eller som fullgör sin 
informationsskyldighet enligt värdepappers-
marknadslagen och därvid lämnar osanna el-
ler vilseledande uppgifter om värdepapperen, 

 
ska för informationsbrott som gäller vär-

depappersmarknaden dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 
 

 
6 §  

Definitioner 

Med värdepapper avses i detta kapitel så-

6 §

Definitioner 

Med värdepapper avses i detta kapitel så-
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dana värdepapper som värdepappersmark-
nadslagen skall tillämpas på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som insiderinformation anses i detta kapitel 

sådan insiderinformation som avses i 5 kap. 1 
§ 1 mom. och 15 § i värdepappersmarknads-
lagen. 

Som kursmanipulation anses i detta kapitel 
sådan kursmanipulation som avses i 5 kap. 12 
och 15 § i värdepappersmarknadslagen. 
Vad som i detta kapitel bestäms om värde-
papper skall också tillämpas på standardise-
rade optioner och terminer som avses i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) samt på derivatavtal som 
avses i 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknads-
lagen och som skall jämställas med standardi-
serade optioner och terminer. Vad som i detta 
kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv 
av värdepapper skall även tillämpas på ingå-
ende av standardiserade derivatavtal och på 
ingående av derivatavtal som skall jämställas 
med standardiserade optioner och terminer. 
Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel 
skall tillämpas på standardiserade optioner 
och terminer samt på derivatavtal som skall 
jämställas med standardiserade optioner och 
terminer oberoende av om det har avtalats om 
överlåtelse av den underliggande egendom 
som avses i derivatavtalet eller om kompen-
serande gottgörelse. 

dana värdepapper som värdepappersmark-
nadslagen ska tillämpas på. 

Med finansiella instrument avses i detta 
kapitel värdepapper och andra finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ). 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om vär-
depapper och finansiella instrument ska till-
lämpas också på sådana värdepapper och fi-
nansiella instrument som har ansökts bli 
upptagna till handel på en reglerad marknad 
eller på en multilateral handelsplattform i 
Finland. 

Som insiderinformation anses i detta kapi-
tel insiderinformation enligt 12 kap. 2 § i 
värdepappersmarknadslagen. 

 
Som marknadsmanipulation anses i detta 

kapitel marknadsmanipulation enligt 14 kap. 
3 § i värdepappersmarknadslagen. 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om av-
yttring och förvärv av värdepapper ska till-
lämpas också på ingående av derivatavtal. 
Kapitlets 1 och 2 § ska tillämpas på derivat-
avtal oberoende av om det har avtalats om 
överlåtelse av de underliggande tillgångar 
som derivatavtalet avser eller om kompense-
rande gottgörelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med reglerad marknad avses i detta kapi-

tel en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 
mom. 6 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument (   /   ).  

Med multilateral handelsplattform avses i 
denna lag en multilateral handelsplattform 
enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ).  
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7 §  

Begränsningsbestämmelse 

Bestämmelserna i 1–4 § i detta kapitel till-
lämpas inte på sådan offentlig handel med 
värdepapper i fråga om vilken 

 
 
 
 
 
1) en emittent förvärvar egna aktier i enlig-

het med förordningar som Europeiska ge-
menskapernas kommission utfärdat med stöd 
av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan (marknads-
missbruk), 

2) ett värdepappersföretag eller kreditinsti-
tut stabiliserar priset på värdepapper i enlig-
het med förordningar som Europeiska gemen-
skapernas kommission utfärdat med stöd av 
artikel 8 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/6/EG om insiderhandel och otill-
börlig marknadspåverkan (marknadsmiss-
bruk). 
 

7 §  

Begränsningsbestämmelse 

Detta kapitels 1–4 § ska inte tillämpas på 
sådan handel med finansiella instrument på 
en reglerad marknad i enlighet med förord-
ningar som Europeiska kommission utfärdat 
med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG om insider-
handel och otillbörlig marknadspåverkan 
(marknadsmissbruk), där  

1) en emittent förvärvar egna aktier, 
 
 
 
 
 
 
2) en tillhandahållare av investeringstjäns-

ter stabiliserar priset på finansiella instru-
ment. 
 

 
 

 
8 §  

Juridiska personers straffansvar 

På de brott som nämns i detta kapitel skall 
tillämpas vad som föreskrivs om juridiska 
personers straffansvar. 

8 §  

Juridiska personers straffansvar 

På brott som nämns i detta kapitel ska till-
lämpas vad som föreskrivs om juridiska per-
soners straffansvar. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den               20  . 
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9. 

Lag  

om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 5 och 

6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom., av dem 2 § 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 
och 6 punkten och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 917/2008, samt 

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 12 § 1 mom., av dem 3 § 
1 mom. 9 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 295/2010 samt 12 § 1 mom. i lag 
917/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs hur ärenden som av-
ses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten marknads-
domstolslagen (1527/2001) blir anhängiga 
och behandlas vid marknadsdomstolen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs hur ärenden som av-
ses i 1 § 1 mom. 6 och 7 punkten marknads-
domstolslagen (1527/2001) blir anhängiga 
och behandlas vid marknadsdomstolen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 §  

Marknadsrättsliga ärenden 

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som 
hör till dess behörighet enligt 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) värdepappersmarknadslagen (495/1989),
6) lagen om Finansinspektionen 

(878/2008), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
3 §  

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) värdepappersmarknadslagen på ansökan 

3 § 

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
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av Finansinspektionen,  
6) lagen om Finansinspektionen på ansökan 

av någon som är föremål Finansinspektio-
nens tillsyn och som ärendet gäller,  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) betaltjänstlagen på ansökan av konsu-
mentombudsmannen eller på ansökan av det 
av Finansinspektionens tillsynsobjekt som 
ärendet berör 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller utdömande av vite som 
förbud har förenats med blir emellertid i så-
dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen och i sådana fall som avses i 6 punk-
ten på ansökan av Finansinspektionen. Även i 
sådana fall som avses i 1 mom. 9 punkten blir 
ärenden som gäller utdömande av vite som 
har förelagts av Finansinspektionen anhäng-
iga på ansökan av Finansinspektionen. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) betaltjänstlagen på ansökan av konsu-

mentombudsmannen. 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ärenden som gäller utdömande av vite som 

förbud har förenats med blir emellertid i så-
dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen. 
 

 
4 §  

Subsidiär rätt att anhängiggöra ärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om Finansinspektionen beslutar att ett för-

farande vid marknadsföring eller förvärv av 
värdepapper, ett ärende som gäller mark-
nadsföring av fondföretags fondandelar eller 
ett ärende som gäller förbjudande av avtals-
villkor inte ska föras till marknadsdomstolen, 
kan ansökan göras av en registrerad förening 
som bevakar placerarnas intressen. 

 
 
 
 
 
(upphävs) 

 
12 §  

Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande 

Marknadsdomstolen ska genast delge kon-
sumentombudsmannen, social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral, Kommunika-
tionsverket och Finansinspektionen ansök-
ningar som avses i 5 § och som gäller ärenden 
som hör till respektive tillsynsmyndighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande

Marknadsdomstolen ska genast delge kon-
sumentombudsmannen, social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral och Kommunika-
tionsverket ansökningar som avses i 5 § och 
som gäller ärenden som hör till respektive 
tillsynsmyndighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den            20  . 
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10. 

Lag 

om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marknadsdomstolslagen (1527/2001) 1 § och 5 § 3 mom., sådana de lyder, 1 § i la-

garna 1173/2004 och 1535/2011 och 5 § 3 mom. i lag 1173/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

1 §  

Marknadsdomstolens behörighet och verk-
samhetsställe 

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden 
som hör till dess behörighet enligt 

1) lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992), 

2) lagen om offentlig upphandling 
(348/2007), lagen om upphandling inom sek-
torerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (349/2007) och lagen om offentlig 
försvars- och säkerhetsupphandling 
(1531/2011),  

3) elmarknadslagen (386/1995), 
4) naturgasmarknadslagen (508/2000), 
 
 
5) lagen om behandling av vissa marknads-

rättsliga ärenden (1528/2001), 
6) någon annan lag. 
Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i 

Helsingfors. 
 

1 § 

Marknadsdomstolens behörighet och verk-
samhetsställe 

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden 
som hör till dess behörighet enligt 

1) konkurrenslagen (948/2011), 
 
2) lagen om offentlig upphandling 

(348/2007), lagen om upphandling inom sek-
torerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (349/2007) och lagen om offentlig 
försvars- och säkerhetsupphandling 
(1531/2011),  

3) elmarknadslagen (386/1995), 
4) naturgasmarknadslagen (508/2000), 
5) lagen om Finansinspektionen 

(878/2008), 
6) lagen om behandling av vissa marknads-

rättsliga ärenden (1528/2001), 
7) någon annan lag. 
Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i 

Helsingfors. 
 

 
 

5 §  

Behörighetsvillkor för och förordnande av 
sakkunnigledamöter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 5 

5 § 

Behörighetsvillkor för och förordnande av 
sakkunnigledamöter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
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och 6 punkten förutsätts ha avlagt för uppdra-
get lämplig högre högskoleexamen samt vara 
förtrogna med konsumentskydd, marknadsfö-
ring, näringslivet eller ekonomiska frågor. 

5—7 punkten förutsätts ha avlagt för uppdra-
get lämplig högre högskoleexamen samt vara 
förtrogna med konsumentskydd, marknadsfö-
ring, näringslivet eller ekonomiska frågor. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
 
 
 
 
 

11. 

Lag 

om ändring av aktiebolagslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 1 kap. 1 § 2 mom., 4 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 

1 mom., 5 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 8 §, 5 kap. 1 a §, 9 kap. 4 § 3 mom. samt 8 § 2 mom. 
2 punkten och 3 mom., 15 kap. 8 § 3 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten, 18 kap. 7 § 2 och 
3 mom. samt 25 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, av dem 5 kap. 1 a § sådan den lyder ändrad i lag 
585/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

1 kap  

De centrala principerna för aktiebolags 
verksamhet samt tillämpning av lagen 

1 §  

Tillämpning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte 

tas upp till sådan offentlig handel som avses i 
1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989). 

1 kap. 

De centrala principerna för aktiebolags 
verksamhet samt tillämpning av lagen 

1 § 

Tillämpning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepapper i ett privat aktiebolag får inte 

tas upp till handel på en sådan reglerad 
marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument (   /   ). 
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4 kap  

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

1 §  

Anslutning till värdeandelssystemet 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets aktier hör till det värdeandelssystem som 
avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991). 
 

4 kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

1 § 

Anslutning till värdeandelssystemet 

I bolagsordningen kan föreskrivas att bola-
gets aktier hör till det värdeandelssystem som 
avses i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet (   /   ). 
 

 
2 §  

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

Den som har förvärvat en aktie som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva ägarrättig-
heter i bolaget utan att ha antecknats i den ak-
tieägarförteckning som avses i 3 §. I 28 § 2 
mom. i lagen om värdeandelssystemet före-
skrivs om utövande av de rättigheter som för-
valtarregistrerade aktier medför. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

Den som har förvärvat en aktie som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva ägarrät-
tigheter i bolaget utan att ha antecknats i den 
aktieägarförteckning som avses i 3 §. I 8 kap. 
1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet föreskrivs om 
utövande av de rättigheter som förvaltarregi-
strerade aktier medför. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 §  

Aktieägarförteckning 

Över aktier som hör till värdeandelssyste-
met samt över deras ägare skall värdepap-
perscentralen med automatisk databehandling 
föra en aktieägarförteckning i vilken anges 
aktieägarens eller aktieförvaltarens namn, 
personbeteckning eller annat identifikations-
signum, kontakt-, betalnings- och beskatt-
ningsuppgifter, antal aktier av olika slag samt 
det kontoförande institut som har hand om det 
värdeandelskonto som aktierna har registre-
rats på. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Aktieägarförteckning 

Över aktier som hör till värdeandelssyste-
met samt över deras ägare ska värdepappers-
centralen med automatisk databehandling 
föra en aktieägarförteckning i vilken anges 
aktieägarens eller aktieförvaltarens namn, 
personbeteckning eller annat identifikations-
signum, kontakt-, betalnings- och beskatt-
ningsuppgifter, antal aktier av olika slag samt 
den kontoförvaltare som har hand om det 
värdeandelskonto som aktierna har registre-
rats på. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 §  

Aktieägar- och vänteförteckningens offentlig-
het 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller dock 

inte personbeteckningar, betalnings- och be-
skattningsuppgifter eller uppgifter om på vil-
ket kommissionskonto aktier som en aktie-
ägare lämnat till försäljning har registrerats. 
När det gäller rätten att få uppgifter om vilket 
kontoförande institut som har hand om det 
värdeandelskonto som aktierna är registrerade 
på tillämpas vad som i 29 a § i lagen om vär-
deandelssystemet föreskrivs om rätten att få 
uppgifter om värdeandelskonton. 
 

5 § 

Aktieägar- och vänteförteckningens offent-
lighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller dock 

inte personbeteckningar, betalnings- och be-
skattningsuppgifter eller uppgifter om på vil-
ket kommissionskonto aktier som en aktie-
ägare lämnat till försäljning har registrerats. 
När det gäller rätten att få uppgifter om vil-
ken kontoförvaltare som har hand om det 
värdeandelskonto som aktierna är registrera-
de på tillämpas vad som i 8 kap. 3 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet föreskrivs om rätten att få upp-
gifter om värdeandelskonton. 
 

 
7 §  

Underrättelse om beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
För underrättelsen gäller detsamma som för 

kallelse till bolagsstämma. Underrättelsen 
skall, utöver vad som i bolagsordningen före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma, sändas 
skriftligt till varje aktieägare vars namn och 
adress är kända för bolaget samt publiceras i 
den officiella tidningen. Underrättelsen och 
anvisningarna skall sändas också till värde-
papperscentralen och till de kontoförande in-
stituten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Underrättelse om beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
För underrättelsen gäller detsamma som för 

kallelse till bolagsstämma. Underrättelsen 
ska, utöver vad som i bolagsordningen före-
skrivs om kallelse till bolagsstämma, sändas 
skriftligt till varje aktieägare vars namn och 
adress är kända för bolaget samt publiceras i 
den officiella tidningen. Underrättelsen och 
anvisningarna ska sändas också till värde-
papperscentralen och till kontoförvaltarna. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §  

Registrering av rättigheter 

När ett beslut som avses i 6 § har registre-
rats och anmälningstiden börjat löpa kan ak-
tieägaren hos det kontoförande institutet krä-
va registrering av sin rätt. Registreringarna 
skall ske på ett sådant av värdepapperscentra-
len godkänt sätt som innebär att varje akties 
samband med registreringen på värdeandels-
kontot kan utredas. Om ett aktiebrev har ut-
färdats över en aktie skall aktieägaren över-
lämna aktiebrevet till det kontoförande insti-

8 §

Registrering av rättigheter 

När ett beslut som avses i 6 § har registre-
rats och anmälningstiden börjat löpa kan ak-
tieägaren hos kontoförvaltaren kräva regi-
strering av sin rätt. Registreringarna ska ske 
på ett sådant av värdepapperscentralen god-
känt sätt som innebär att varje akties sam-
band med registreringen på värdeandelskon-
tot kan utredas. Om ett aktiebrev har utfär-
dats över en aktie ska aktieägaren överlämna 
aktiebrevet till kontoförvaltaren, som på ak-
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tutet, som på aktiebrevet skall anteckna att 
aktierna har anslutits till värdeandelssystemet. 

Panthavare och andra rättsinnehavare kan 
anmäla sina rättigheter för registrering på ak-
tieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren 
inte har något värdeandelskonto och om sö-
kanden ger det kontoförande institutet en till-
räcklig utredning om sin rätt, skall institutet i 
aktieägarens namn öppna ett värdeandelskon-
to på vilket aktien och innehavarens rätt regi-
streras. Pantsättningen kan i detta fall regi-
streras utan kontoinnehavarens skriftliga sam-
tycke. 

tiebrevet ska anteckna att aktierna har anslu-
tits till värdeandelssystemet. 

Panthavare och andra rättsinnehavare kan 
anmäla sina rättigheter för registrering på ak-
tieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren 
inte har något värdeandelskonto och om sö-
kanden ger kontoförvaltaren en tillräcklig ut-
redning om sin rätt, ska kontoförvaltaren i 
aktieägarens namn öppna ett värdeandelskon-
to på vilket aktien och innehavarens rätt regi-
streras. Pantsättningen kan i detta fall regi-
streras utan kontoinnehavarens skriftliga 
samtycke. 
 

 
 

5 kap  

Bolagsstämma 

1 a §  

Börsbolag 

Med börsbolag avses i detta kapitel aktiebo-
lag vars aktier i enlighet med värdepappers-
marknadslagen är föremål för offentlig handel 
i Finland eller för motsvarande handel i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
 

5 kap. 

Bolagsstämma 

1 a § 

Börsbolag 

Med börsbolag avses i detta kapitel aktie-
bolag vars aktier är föremål för handel på en 
sådan reglerad marknad som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument. 
 

 
 

9 kap  

Aktieemission 

4 §  

Riktad emission 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som en avvikelse från företrädesrätten an-

ses inte att man i syfte att underlätta genom-
förandet av emissionen beslutar att ge varje 
aktieägare med företrädesrätt endast det max-
imiantal teckningsrätter som är delbart med 
det antal som berättigar till nya aktier och att 
sälja de återstående rättigheterna vid sådan 
offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i vär-
depappersmarknadslagen eller på offentlig 
auktion för deras räkning som har rätt till 

9 kap.

Aktieemission 

4 § 

Riktad emission 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som en avvikelse från företrädesrätten an-

ses inte att man i syfte att underlätta genom-
förandet av emissionen beslutar att ge varje 
aktieägare med företrädesrätt endast det max-
imiantal teckningsrätter som är delbart med 
det antal som berättigar till nya aktier och att 
sälja de återstående rättigheterna på en sådan 
reglerad marknad som avses i lagen om han-
del med finansiella instrument eller på of-
fentlig auktion för deras räkning som har rätt 
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dem, så att de medel som flutit in redovisas 
senast i samband med följande utbetalning av 
medel efter teckningstidens utgång. 
 

till dem, så att de medel som flutit in redovi-
sas senast i samband med följande utbetal-
ning av medel efter teckningstidens utgång. 
 

 
 

8 §  

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information enligt 1 mom. behöver inte ges, 

om 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i 2 kap. i värdepap-
persmarknadslagen. 

Emissionsbeslutet och de handlingar om 
bolagets ekonomiska ställning som avses i 5 
kap. 21 § 2 mom. skall under teckningstiden 
hållas tillgängliga för de aktieägare som avses 
ovan i 1 mom. Denna skyldighet föreligger 
dock inte, om bolaget har offentliggjort ett 
sådant prospekt enligt 2 kap. i värdepappers-
marknadslagen av vilket motsvarande infor-
mation framgår. 
 

8 § 

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information enligt 1 mom. behöver inte 

ges, om 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i 4 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (   /   ). 

Emissionsbeslutet och de handlingar om 
bolagets ekonomiska ställning som avses i 
5 kap. 21 § 2 mom. ska under teckningstiden 
hållas tillgängliga för de aktieägare som av-
ses ovan i 1 mom. Denna skyldighet förelig-
ger dock inte, om bolaget har offentliggjort 
ett sådant prospekt enligt 4 kap. i värdepap-
persmarknadslagen av vilket motsvarande in-
formation framgår. 
 

 
 

15 kap  

Bolagets egna aktier 

8 §  

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förvärvsbeslutet och de i 5 kap. 21 § 2 

mom. avsedda handlingarna om bolagets 
ekonomiska ställning skall hållas tillgängliga 
för aktieägare som avses i 1 mom. i denna pa-
ragraf under den tid som aktierna skall erbju-
das bolaget. Sådan skyldighet finns dock inte, 
om bolaget har offentliggjort en i 6 kap. i 
värdepappersmarknadslagen avsedd anbuds-
handling varav motsvarande information 
framgår. 
 

15 kap. 

Bolagets egna aktier 

8 § 

Aktieägarnas rätt till information 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förvärvsbeslutet och de i 5 kap. 21 § 

2 mom. avsedda handlingarna om bolagets 
ekonomiska ställning ska hållas tillgängliga 
för aktieägare som avses i 1 mom. i denna 
paragraf under den tid som aktierna ska er-
bjudas bolaget. Sådan skyldighet finns dock 
inte, om bolaget har offentliggjort en i 
11 kap. i värdepappersmarknadslagen avsedd 
anbudshandling varav motsvarande informa-
tion framgår. 
 

 
 
 



 RP 32/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

603

 
9 §  

Sammanläggning av aktier i ett publikt aktie-
bolag 

Ett publikt aktiebolag kan med sådan kvali-
ficerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § be-
sluta lösa in en viss andel av samtliga aktie-
ägares aktier (sammanläggning av aktier) un-
der förutsättning att uppkomsten av bråkdelar 
av aktier förhindras genom inlösenbeslutet på 
följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) bolaget säljer utan dröjsmål extra aktier 
som blir inlösta på grund av avrundning en-
ligt 2 punkten vid sådan offentlig handel som 
avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadsla-
gen eller på offentlig auktion för de aktieäga-
res räkning som avses i 2 punkten, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Sammanläggning av aktier i ett publikt aktie-
bolag 

Ett publikt aktiebolag kan med sådan kvali-
ficerad majoritet som avses i 5 kap. 27 § be-
sluta lösa in en viss andel av samtliga aktie-
ägares aktier (sammanläggning av aktier) 
under förutsättning att uppkomsten av bråk-
delar av aktier förhindras genom inlösenbes-
lutet på följande sätt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) bolaget säljer utan dröjsmål extra aktier 
som blir inlösta på grund av avrundning en-
ligt 2 punkten på en sådan reglerad marknad 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument eller på offentlig auktion för de 
aktieägares räkning som avses i 2 punkten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 kap  

Inlösen av minoritetsaktier 

7 §  

Bestämmande av lösenbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
När inlösen har föregåtts av ett sådant obli-

gatoriskt köpeanbud som avses i 6 kap. 10 § i 
värdepappersmarknadslagen skall som det 
gängse priset betraktas det pris som erbjudits 
i det obligatoriska köpeanbudet, om det inte 
finns särskild anledning att förfara på annat 
sätt. 

När inlösenrätt och inlösenskyldighet har 
uppkommit i samband med ett sådant frivil-
ligt offentligt köpeanbud som avses i 6 kap. i 
värdepappersmarknadslagen och inlösaren 
därigenom har blivit innehavare till minst nio 
tiondelar av de erbjudna aktierna, anses det 
pris som erbjudits i det offentliga köpeanbu-
det som det gängse priset, om det inte finns 
särskild anledning att förfara på annat sätt. 
 

18 kap. 

Inlösen av minoritetsaktier 

7 § 

Bestämmande av lösenbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
När inlösen har föregåtts av ett sådant obli-

gatoriskt uppköpserbjudande som avses i 
11 kap. 19 § i värdepappersmarknadslagen 
ska som gängse pris betraktas det pris som 
erbjudits i det obligatoriska uppköpserbju-
dandet, om det inte finns särskild anledning 
att förfara på annat sätt. 

När inlösenrätt och inlösenskyldighet har 
uppkommit i samband med ett sådant frivil-
ligt offentligt uppköpserbjudande som avses i 
11 kap. i värdepappersmarknadslagen och in-
lösaren därigenom har blivit innehavare till 
minst nio tiondelar av de erbjudna aktierna, 
anses det pris som erbjudits i det offentliga 
uppköpserbjudandet som gängse pris, om det 
inte finns särskild anledning att förfara på 
annat sätt. 
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25 kap  

Straffbestämmelser 

1 §  

Aktiebolagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot förbudet i 1 kap. 1 § 2 mom. 

att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper 
till sådan offentlig handel som avses i värde-
pappersmarknadslagen, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

skall, om gärningen inte är ringa eller om 
strängare straff för den inte föreskrivs någon 
annanstans i lag, för aktiebolagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 
 

25 kap. 

Straffbestämmelser 

1 § 

Aktiebolagsbrott 

Den som uppsåtligen 
1) bryter mot förbudet i 1 kap. 1 § 2 mom. 

att ta upp ett privat aktiebolags värdepapper 
till handel på en sådan reglerad marknad 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument, 
— — — — — — — — — — — — — —  

ska, om gärningen inte är ringa eller om 
strängare straff för den inte föreskrivs någon 
annanstans i lag, för aktiebolagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
 

12.  

Lag 

om ändring av lagen om andelslag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelslag (1488/2001) 21 a kap. 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § och 12 § 

1 mom. 3 punkten, sådana de lyder, 21 a kap. 5 § 2 mom. i lag 1406/2009 och 10 § 2 mom., 
11 § och 12 § 1 mom. 3 punkten i lag 923/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 a kap  

Andelar, tilläggsandelar och placeringsan-
delar som hör till värdeandelssystemet 

5 §  

Försäljning av andelar på ett gemensamt 
konto 

— — — — — — — — — — — — — —  

21 a kap. 

Andelar, tilläggsandelar och placerings-
andelar som hör till värdeandelssystemet 

5 § 

Försäljning av andelar på ett gemensamt 
konto 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Om ägaren till andelar på ett gemensamt 
värdeandelskonto eller en i 3 § 2 mom. av-
sedd person inte inom ett år från det att en 
uppmaning enligt 4 kap. 13 § getts med stöd 
av beslutet har yrkat på registrering av sin rätt 
så som föreskrivs i 3 §, har han förverkat sin 
rätt till andelarna. Andelslaget ska därefter 
utan dröjsmål sälja andelarna. Härvid ska an-
delslaget dock beakta andelsägarens fördel. 
Andelarna ska säljas vid sådan offentlig han-
del som avses i 1 kap. 3 § i värdepappers-
marknadslagen eller, om detta inte är möjligt, 
på offentlig auktion. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Om ägaren till andelar på ett gemensamt 
värdeandelskonto eller en i 3 § 2 mom. av-
sedd person inte inom ett år från det att en 
uppmaning enligt 4 kap. 13 § getts med stöd 
av beslutet har yrkat på registrering av sin 
rätt så som föreskrivs i 3 §, har ägaren eller 
personen förverkat sin rätt till andelarna. An-
delslaget ska därefter utan dröjsmål sälja an-
delarna. Härvid ska andelslaget dock beakta 
andelsägarens fördel. Andelarna ska säljas på 
en sådan reglerad marknad som avses i la-
gen om handel med finansiella instrument (  
/   ) eller, om detta inte är möjligt, på offent-
lig auktion. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 §  

Rätt att få uppgifter ur medlemsförteckningen 
och vänteförteckningen i värdeandelssystemet

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Andelsägarens, förvärvarens och en i 9 § 
4 mom. nämnd persons personbeteckning 
samt betalnings- och beskattningsuppgifter 
eller uppgifter om det kommissionskonto på 
vilket andelar som en andelsägare lämnat till 
försäljning har registrerats får likväl inte läm-
nas ut utan hans samtycke. På rätten att få 
uppgifter om vilket kontoförande institut som 
har hand om det värdeandelskonto på vilket 
andelarna är registrerade tillämpas på motsva-
rande sätt vad som i 29 a § lagen om värde-
andelssystemet (826/1991) föreskrivs om rätt 
att få uppgifter om värdeandelskonton. 
 

10 § 

Rätt att få uppgifter ur medlemsförteckningen 
och vänteförteckningen i värdeandelssyste-

met 

— — — — — — — — — — — — — —  
Andelsägarens, förvärvarens och en i 9 § 

4 mom. nämnd persons personbeteckning 
samt betalnings- och beskattningsuppgifter 
eller uppgifter om det kommissionskonto på 
vilket andelar som en andelsägare lämnat till 
försäljning har registrerats får likväl inte 
lämnas ut utan dennes samtycke. På rätten att 
få uppgifter om vilken kontoförvaltare som 
har hand om det värdeandelskonto på vilket 
andelarna är registrerade tillämpas på mot-
svarande sätt vad som i 8 kap. 3 § i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet (   /   ) föreskrivs om rätt att få upp-
gifter om värdeandelskonton. 
 

 
11 §  

Tidpunkten från vilken förvärvaren får utöva 
sina rättigheter 

Den som har förvärvat en andel som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva de rättig-
heter som tillkommer ägaren av en andel i 
andelslaget förrän förvärvaren har införts i 
medlemsförteckningen, om inte något annat 
följer av 6 § 2 mom. eller av 28 § 2 mom. la-
gen om värdeandelssystemet. 

11 §

Tidpunkten från vilken förvärvaren får utöva 
sina rättigheter 

Den som har förvärvat en andel som hör till 
värdeandelssystemet får inte utöva de rättig-
heter som tillkommer ägaren av en andel i 
andelslaget förrän förvärvaren har införts i 
medlemsförteckningen, om inte något annat 
följer av 6 § 2 mom. eller av 8 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
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 om clearingverksamhet. 
 

 
12 §  

Bestämmelse i stadgarna om avstämningsdag 

Ett andelslag som har beslutat överföra sina 
andelar till värdeandelssystemet skall i stad-
garna ta in en bestämmelse enligt vilken rät-
ten att efter anmälningsdagen få medel som 
andelslaget betalar ut samt rätt att få andelar 
när nya andelar ges ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på vars värdeandelskonto andelen, om 
den är förvaltarregistrerad, på avstämnings-
dagen har noterats och för vilken med stöd av 
28 § lagen om värdeandelssystemet andels-
förvaltaren har införts som andelsförvaltare i 
medlemsförteckningen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Bestämmelse i stadgarna om avstämningsdag

Ett andelslag som har beslutat överföra sina 
andelar till värdeandelssystemet skall i stad-
garna ta in en bestämmelse enligt vilken rät-
ten att efter anmälningsdagen få medel som 
andelslaget betalar ut samt rätt att få andelar 
när nya andelar ges ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på vars värdeandelskonto andelen, om 
den är förvaltarregistrerad, på avstämnings-
dagen har registrerats och för vilken med 
stöd av 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet andels-
förvaltaren har införts som andelsförvaltare i 
medlemsförteckningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
 
 

13. 

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 och 4—6 §, sådana de 

lyder, 1 § delvis ändrad i lagarna 11/2010, 903/2011 och 1494/2011, 4 och 6 § delvis ändrade 
i lag 1494/2011 samt 5 § delvis ändrad i lag 1361/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Avgiftsskyldig 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är  

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländs-

1 § 

Avgiftsskyldiga 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är 

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., ut-
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ka tillsynsobjekts filialer och utländska clear-
ingorganisationer enligt 4 § 5 mom. och pen-
sionsfonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 
mom. i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008),  

2) sådana utländska EES-fondbolag som 
avses i 2 b kap. i lagen om placeringsfonder 
(48/1999), som inte har filial i Finland och 
som i Finland förvaltar en placeringsfond,  

2 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om 
betalningsinstitut (297/2010),  

3) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan tagits upp till offentlig handel enligt 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989), 

4) finländska bolag vars emitterade värde-
papper på ansökan har tagits upp till handel 
som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 
3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, 

5) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 4 § 2 
mom. 2 punkten i värdepappersmarknadsla-
gen, 

6) kontoförande institut enligt 2 b § i lagen 
om värdeandelssystemet (826/1991), 

 
 
 
7) emittenter av värdepapper som på en 

mäklarlista är föremål för multilateral handel 
enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadsla-
gen, 

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997), 

9) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

10) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

11) Patientförsäkringscentralen och patient-
skadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 

15) försäkringsmäklare enligt lagen om för-

ländska tillsynsobjekts filialer och utländska 
clearingorganisationer enligt 4 § 5 mom. 
samt pensionsfonder och pensionsanstalter 
enligt 4 § 6 mom. i lagen om Finansinspek-
tionen (878/2008),  

2) sådana utländska EES-fondbolag enligt 
2 b kap. i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) som inte har filial i Finland och 
som förvaltar en placeringsfond i Finland, 

3) personer som avses i 7 och 7 a § i lagen 
om betalningsinstitut (297/2010), 

4) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument (   /   ), 

5) finländska bolag vars emitterade värde-
papper på ansökan har tagits upp till handel 
på en reglerad marknad enligt lagen om han-
del med finansiella instrument enbart i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, 

 
 
 
6) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 

6 punkten i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet (   /   ) och konto-
förvaltare enligt 9 punkten i samma para-
graf, 

7) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument, 

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastig-
hetsfonder (1173/1997), 

9) Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), 

10) Trafikförsäkringscentralen enligt trafik-
försäkringslagen (279/1959) och trafikskade-
nämnden enligt lagen om trafikskadenämn-
den (441/2002), 

11) Patientförsäkringscentralen och pati-
entskadenämnden enligt patientskadelagen 
(585/1986), 

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen 
om Pensionsskyddscentralen (397/2006), 

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen 
om miljöskadeförsäkring (81/1998), 

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Ut-
bildningsfonden (1306/2002), 

15) försäkringsmäklare enligt lagen om för-
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säkringsförmedling (570/2005), 
16) sådana försäkringsförmedlare enligt la-

gen om försäkringsförmedling som är regi-
strerade i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet än Finland, 
om de har filial i Finland,  

17) sådana utländska EES-
tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pen-
sionsstiftelser (1774/1995) och lagen om för-
säkringskassor (1164/1992) som har filial i 
Finland, 

18) utländska kreditinstituts och utländska 
värdepappersföretags representationer.  

Finansinspektionen svarar för debiteringen 
av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till 
Finlands Bank. 

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs 
om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen. 

säkringsförmedling (570/2005) samt sådana 
försäkringsförmedlare enligt lagen om för-
säkringsförmedling som är registrerade i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland och som har 
filial i Finland, 

16) sådana utländska EES-
tilläggspensionsanstalter enligt lagen om 
pensionsstiftelser (1774/1995) och lagen om 
försäkringskassor (1164/1992) som har filial 
i Finland, 

17) tredjeländers kreditinstituts representa-
tioner. 

Finansinspektionen svarar för debiteringen 
av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till 
Finlands Bank. 

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs 
om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen. 
 

 
4 §  

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 

4 § 

Proportionell tillsynsavgift 

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer: 
 

 
Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av 

avgiftsgrun-
den 

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007) 

balansomslutning 0,00284 

kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284 
andra betalningsinstitut enligt lagen om betal-
ningsinstitut än institut för elektroniska pengar 

omsättning 0,25 

institut för elektroniska pengar enligt lagen om 
betalningsinstitut 

balansomslutning 0,00284 

skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen (521/2008) 

balansomslutning x 4 0,00284 

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagsla-
gen 

balansomslutning 0,00284 

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 

balansomslutning 0,00284 

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987) 

balansomslutning x 4 0,00284 

pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstif-
telser 

balansomslutning 0,00284 

pensionskassa enligt lagen om försäkringskas-
sor 

balansomslutning 0,00284 
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sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284 
annan försäkringskassa enligt lagen om försäk-
ringskassor än pensionskassa eller sjukkassa 

balansomslutning 0,00284 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) 

balansomslutning 0,00284 

Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjö-
manspensioner (1290/2006) 

balansomslutning x 0,4 0,00284 

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden 

balansomslutning 0,00284 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, 
Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkrings-
centralen och Miljöförsäkringscentralen samt 
stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984) 

balansomslutning x 4 0,00284 

statens pensionsfond enligt lagen om statens 
pensionsfond (1297/2006), den kommunala 
pensionsanstalten Keva enligt lagen om kom-
munala pensioner (549/2003) och pensions-
fonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrko-
lagen (1054/1993) 

balansomslutning x 0,4 0,00284 

filialer till utländska EES-kreditinstitut balansomslutning 0,00095 
filialer till tredjeländers kreditinstitut  balansomslutning 0,00284 
filialer till andra utländska betalningsinstitut än 
betalningsinstitut som motsvarar institut för 
elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 

omsättning 0,11 

filialer till utländska betalningsinstitut som 
motsvarar institut för elektroniska pengar vars 
hemstat hör till EES 

balansomslutning 0,00095 

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget för-
valtade placeringsfon-
dernas sammanlagda 
tillgångar 

0,0022 

tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahål-
ler kapitalförvaltning eller investeringsrådgiv-
ning 

kapitalförvaltningens 
och investeringsråd-
givningens omsättning 

0,34 

börser enligt lagen om handel med finansiella 
instrument samt andra clearingorganisationer 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet än värdepapperscentraler 

omsättning 1,30 %, av-
giften är dock 
minst 50 000 
euro 

andra värdepappersföretag enligt lagen om in-
vesteringstjänster  (   /   ) än sådana som avses 
i lagens 6 kap. 1 § 3—5 mom. 

omsättning 0,34 

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster 

omsättning 0,11 

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslös-
hetskassor 

medlemsavgiftsintäkter 0,66 

filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,15 
filialer till tredjeländers värdepappersföretag omsättning 0,34 
filialer till utländska EES-fondbolag som inte omsättning 0,15 
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förvaltar en placeringsfond i Finland 
filialer till utländska EES-fondbolag som för-
valtar en placeringsfond i Finland 

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade placerings-
fondernas sammanlag-
da tillgångar 

0,0018 

utländska EES-fondbolag som inte har filial i 
Finland och som förvaltar en placeringsfond i 
Finland 

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade placerings-
fondernas sammanlag-
da tillgångar 

0,0018 

filialer till tredjeländers fondbolag omsättning 0,34 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,03 

 
Proportionell tillsynsavgift tas ut av till-

synsobjekt till utgången av det kalenderår då 
tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har 
återkallats eller tillsynsobjektets rätt att be-
driva verksamhet annars har upphört. Av för-
säkringsanstalter och pensionsanstalter tas det 
emellertid ut proportionell tillsynsavgift till 
utgången av den kalendermånad då anstaltens 
hela försäkringsbestånd eller pensionsansvar 
har överlåtits till en annan försäkringsanstalt 
eller pensionsanstalt eller då de åtaganden 
som sammanhänger med anstaltens försäk-
ringsverksamhet annars bevisligen har retts 
ut. 

Proportionell tillsynsavgift tas ut hos till-
synsobjekt till utgången av det kalenderår då 
tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har 
återkallats eller tillsynsobjektets rätt att be-
driva verksamhet annars har upphört. Hos 
försäkringsanstalter och pensionsanstalter ska 
emellertid tas ut proportionell tillsynsavgift 
till utgången av den kalendermånad då an-
staltens hela försäkringsbestånd eller pen-
sionsansvar har överlåtits till en annan för-
säkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då 
de åtaganden som sammanhänger med an-
staltens försäkringsverksamhet annars bevis-
ligen har retts ut. 
 

 
5 §  

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift 

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
samt de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
 

 
Avgiftsskyldiga 
 

Grundavgift i euro 

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut 
i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt 
sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt 
lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-
form (1504/2001) 

6 000 

annat kreditinstitut 2 000 
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter översti-
ger finansnetto 

9 000 

betalningsinstitut 2 000 
försäkringsbolag 6 000  
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försäkringsföreningar 1 000  
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200 
andra försäkringskassor än pensionskassor 800 
arbetslöshetskassor 6 000 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskas-
san, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 

6 000 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkrings-
centralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentra-
len och stödkassan för arbetslöshetskassorna, 

1 200 

Statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva 
och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 

15 000 

filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 000 
filialer till utländska EES-kreditinstitut 2 000 
fondbolag 4 000 
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 § 3—
5 mom. i lagen om investeringstjänster 

6 000 

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om in-
vesteringstjänster 

1 000 

filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 000 
filialer till tredjeländers värdepappersföretag 3 000 
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000 
filialer till utländska EES-fondbolag 2 000 
filialer till tredjeländers fondbolag 3 000 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 000 

 
Grundavgift tas inte ut av fondbörser, clear-

ingorganisationer eller optionsföretag. 
Grundavgift tas inte ut hos börser och 

clearingorganisationer. 
 

 
6 §  

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Beloppet av grundavgiften i euro för andra 
avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de 
avgiftsskyldiga bestäms som följer: 

6 § 

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyl-
diga än de som avses i 4 § samt de avgifts-
skyldiga bestäms som följer: 
 

 
Avgiftsskyldiga 
 

Grundavgift i euro 

värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet 

260 000 

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000 
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000 
juridiska personer som avses i 7 § och 7 a i lagen om betal-
ningsinstitut 

1 000 

fysiska personer som avses i 7 § och 7a i lagen om betalnings-
institut 

200 

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om invester-
ingstjänster 

3 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000 
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centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker en-
ligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker 
(599/2010)   

6 000 

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)   

10 000 

börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers 
holdingföretag 

10 000 

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföre-
tag 

1 000 

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften 
höjs med 180 euro för 
varje registrerad mäk-
lare som är anställd 
hos ett försäkrings-
mäklarföretag eller hos 
en enskild näringsid-
kare för varje registre-
rad försäkringsmäkla-
re vid utgången av 
året före det då till-
synsavgiften bestäms. 

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearinverksamhet 

6 000 

utländska clearingorganisationer enligt 4 kap. i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksamhet 

25 000 

clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksamhet 

12 000 

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet samt registrerings-
fonder enligt 6 kap. 9 § i samma lag 

2 000 

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella in-
strument 

15 500 Grundavgiften 
höjs med 16 000 euro 
om det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 5 kap. 2 § i la-
gen om handel med fi-
nansiella instrument. 

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

12 500 

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella in-
strument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller 
när emittenten inte har hemort i Finland 

10 500 Grundavgiften 
höjs med 11 000 euro 
om det finns en likvid 
marknad för aktierna 
enligt 5 kap. 2 § i la-
gen om handel med fi-
nansiella instrument. 

emittenter av andra värdepapper som i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument än aktier 

3 000 
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finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än 
aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet än Finland 

3 000 

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i 
Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument 

4 000 

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på an-
sökan är föremål för handel i Finland på en multilateral han-
delsplattform enligt lagen om handel med finansiella instru-
ment 

1 000 

Pensionsskyddscentralen 10 000 
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden 1 000 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995)   

1 000 

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om 
pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial 
i Finland 

1 000 

tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000 
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsför-
medling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland 
och har filial i Finland 

300 

 
Om ett holdingföretag samtidigt är en an-

nan koncerns dotterföretag tas det inte ut nå-
gon avgift av moderföretaget på samma 
grund. Om ett holdingföretag samtidigt är 
emittent av värdepapper tas avgift ut på båda 
grunderna. 

Avgift enligt denna paragraf gäller också de 
avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en emit-
tent av aktier har emitterat också andra vär-
depapper som avses i denna paragraf ska av-
gift tas ut av den avgiftsskyldige på vardera 
grunden. 

Om ett holdingföretag samtidigt är en an-
nan koncerns dotterföretag tas det inte ut nå-
gon avgift hos moderföretaget på samma 
grund. Om ett holdingföretag samtidigt är 
värdepappersemittent ska avgift tas ut hos fö-
retaget på båda grunderna. 

Avgift enligt denna paragraf gäller också 
avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en aktie-
emittent har emitterat också andra värdepap-
per som avses i denna paragraf ska avgift tas 
ut hos den avgiftsskyldige på vardera grun-
den. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den 20  . 
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14. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (121/2007) 2 § 3 och 5 mom., 13 §, 19 § 1 mom., 20 § 2 mom., 

22 § 2 mom., 24 §, 30 § 3 mom., 31 § 2 mom., 35 § 2 mom., 36 a § 6 mom., 40 och 42 §, 90 § 
3 mom., 105 § 1 och 4 mom., 111 §, 141 § 3 mom. samt 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l § och 
172 §, av dem 2 § 3 och 5 mom., 30 § 3 mom., 31 § 2 mom. och 36 a § 6 mom. sådana de ly-
der i lag 929/2007, 13 § och 20 § 2 mom. sådana de lyder i lag 901/2011, 24 § sådan den lyder 
delvis ändrad i lag 929/2007, 40 § sådan den lyder i lagarna 929/2007 och 880/2008, 42 § så-
dan den lyder i lag 208/2009, 90 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1244/2011, 105 § 1 mom. 
samt 166 j, 166 k och 166 l § sådana de lyder i lag 1357/2010, 157 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 600/2010 och 160 § sådan den lyder i lagarna 467/2007 och 929/2007, samt 

fogas till lagen en ny 24 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksam-
het 

— — — — — — — — — — — — — —  
I lagen om värdepappersföretag (922/2007) 

föreskrivs om kreditinstituts skyldighet att 
höra till ersättningsfonden för investerar-
skydd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster tillämpas i fråga om detta till-
handahållande 29—31 §, 32 § 1—3, 5 och 
6 mom. samt 33—38 § i lagen om värdepap-
persföretag samt vad som i värdepappers-
marknadslagen (495/1989) föreskrivs om 
värdepappersförmedlares skyldigheter. 

2 § 

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverk-
samhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om kreditinstituts skyldighet 

att höra till ersättningsfonden för investerar-
skydd finns i lagen om investeringstjänster (  
/   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på kreditinstitut som 
tillhandahåller investeringstjänster finns i 
1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster. 
 

 
13 §  

Finansiella institut 

Med finansiella institut avses i denna lag 
finländska eller utländska företag som inte är 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut och 
vars huvudsakliga verksamhet är att tillhan-
dahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—

13 § 

Finansiella institut 

Med finansiella institut avses i denna lag 
finländska eller utländska företag som inte är 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut och 
vars huvudsakliga verksamhet är att tillhan-
dahålla tjänster enligt 30 § 1 mom. 3—11 
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11 punkten eller att förvärva aktier och ande-
lar. Som finansiella institut betraktas också 
värdepappersföretag som avses i lagen om 
värdepappersföretag samt med dessa jämför-
bara utländska företag, om inte något annat 
föreskrivs nedan. Som finansiella institut be-
traktas dessutom betalningsinstitut enligt la-
gen om betalningsinstitut (297/2010) samt 
med dessa jämförbara utländska företag, vars 
huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla 
betaltjänster eller att bedriva någon annan af-
färsverksamhet som avses i denna paragraf. 
Som finansiella institut betraktas inte försäk-
ringsholdingsammanslutningar som avses i 1 
kap. 8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) 
och inte heller konglomerats holdingsam-
manslutningar som avses i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004), om inte något annat följer av 73 § 
2 mom. i denna lag. 

punkten eller att förvärva aktier och andelar. 
Som finansiella institut betraktas också vär-
depappersföretag enligt lagen om invester-
ingstjänster samt med dessa jämförbara ut-
ländska företag, om inte något annat före-
skrivs nedan. Som finansiella institut betrak-
tas dessutom betalningsinstitut enligt lagen 
om betalningsinstitut (297/2010) samt med 
dessa jämförbara utländska företag, vars hu-
vudsakliga verksamhet är att tillhandahålla 
betaltjänster eller att bedriva någon annan af-
färsverksamhet som avses i denna paragraf. 
Som finansiella institut betraktas inte försäk-
ringsholdingsammanslutningar enligt 1 kap. 
8 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) och 
inte heller konglomerats holdingsammanslut-
ningar enligt lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), om 
inte något annat följer av 73 § 2 mom. i den-
na lag. 
 

 
19 §  

Kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbe-
talbara medel 

Bara kreditinstitut får bedriva affärsverk-
samhet som består i att från allmänheten ta 
emot återbetalbara medel på annat sätt än ge-
nom emission av värdepapper enligt värde-
pappersmarknadslagen (495/1989), om inte 
annat föreskrivs i 20 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbe-
talbara medel 

Bara kreditinstitut får bedriva affärsverk-
samhet som består i att från allmänheten ta 
emot återbetalbara medel på annat sätt än ge-
nom emission av värdepapper enligt 2 kap. 
1 § i värdepappersmarknadslagen (   /   ), om 
inte något annat föreskrivs i 20 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 §  

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aktiebolag och andelslag får dessutom trots 

19 § från allmänheten ta emot återbetalbara 
medel genom att erbjuda andra skuldinstru-
ment än sådana som ska återbetalas på an-
fordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds 
allmänheten på andra sätt än genom att vär-
depapper enligt värdepappersmarknadslagen 
emitteras till allmänheten, ska aktiebolaget el-
ler andelslaget upprätta och offentliggöra del-
årsrapporter, årsrapporter, bokslut och bok-

20 § 

Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta 
emot återbetalbara medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aktiebolag och andelslag får dessutom 

trots 19 § från allmänheten ta emot återbetal-
bara medel genom att erbjuda andra skuldin-
strument än sådana som ska återbetalas på 
anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds 
allmänheten på andra sätt än genom att vär-
depapper enligt värdepappersmarknadslagen 
emitteras till allmänheten, ska aktiebolaget 
eller andelslaget upprätta och offentliggöra 
delårsrapporter, bokslut och bokslutskom-
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slutskommunikéer med iakttagande av 2 kap. 
5, 5 a, 6 och 6 a § i värdepappersmarknadsla-
gen. På undantag från informationsskyldighe-
ten enligt denna paragraf tillämpas 2 kap. 
11 § värdepappersmarknadslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

munikéer, i tillämpliga delar med iakttagande 
av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknadsla-
gen. På undantag från informationsskyldighe-
ten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 
18 § i värdepappersmarknadslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 §  

Koncessionsansökan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens yttrande skall be-

gäras om en inlåningsbanks koncessionsan-
sökan. Dessutom skall ett yttrande begäras av 
den i lagen om värdepappersföretag avsedda 
ersättningsfonden för investerarskydd, om 
kreditinstitutet enligt sin bolagsordning eller 
sina stadgar kan tillhandahålla investerings-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Koncessionsansökan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens yttrande ska be-

gäras om en inlåningsbanks koncessionsan-
sökan. Dessutom ska ett yttrande begäras av 
den i lagen om investeringstjänster avsedda 
ersättningsfonden för investerarskydd, om 
kreditinstitutet enligt sin bolagsordning eller 
sina stadgar kan tillhandahålla investerings-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
24 §  

Förutsättningar för beviljande av koncession 

Koncession skall beviljas om det på basis 
av de upplysningar som lämnats in kan säker-
ställas att kreditinstitutet uppfyller förutsätt-
ningarna enligt 4 och 5 kap. i fråga om verk-
samhet och finansiell ställning. Koncession 
kan beviljas också för ett nytt kreditinstitut 
innan det registreras. 

 
Beviljande av koncession förutsätter dess-

utom att det har utretts att kreditinstitutets 
grundare samt aktieägare som innehar minst 
en tiondel av kreditinstitutets aktier eller en 
andel som medför minst tio procent av röst-
rätten i institutet är tillförlitliga.  

En person anses inte vara tillförlitlig, om 
personen under de fem år som föregår be-
dömningen genom en dom som vunnit laga 
kraft har dömts till fängelsestraff eller under 
de tre år som föregår bedömningen till bötes-
straff för ett brott som kan anses visa att per-
sonen är uppenbart olämplig att grunda eller 
äga ett kreditinstitut eller om personen i frå-
ga annars genom sin tidigare verksamhet har 
visat sig vara uppenbart olämplig att grunda 

24 § 

Förutsättningar för beviljande av koncession 

Koncession ska beviljas om det på basis av 
de upplysningar som lämnats in kan säker-
ställas att kreditinstitutets ägare och grunda-
re uppfyller de krav som föreskrivs i 24 a § 
och kreditinstitutet uppfyller kraven enligt 4 
och 5 kap. i fråga om verksamhet och finan-
siell ställning. Koncession kan beviljas också 
för ett nytt kreditinstitut innan det registreras. 
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eller äga ett kreditinstitut. 
 
 24 a § 

Betydande ägares samt grundares tillförlit-
lighet 

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av ett kreditinstituts aktiekapital eller 
en andel som medför minst tio procent av den 
rösträtt som dess samtliga aktier medför 
samt kreditinstitutets grundare ska vara till-
förlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att grunda 
eller äga ett kreditinstitut, eller om  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att 
grunda eller äga ett kreditinstitut. 
Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som äga-
re i kreditinstitutet, om detta kan anses vara 
uppenbart motiverat med hänsyn till en hel-
hetsbedömning av dennes tidigare verksam-
het, de omständigheter som lett till domen 
och andra omständigheter som inverkar på 
saken. 

 
 

30 §  

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

— — — — — — — — — — — — — —  
I en inlåningsbanks bolagsordning eller 

stadgar ska anges om banken tillhandahåller 
investeringstjänster enligt 5 § i lagen om vär-
depappersföretag samt förvarings- och för-
valtningstjänster enligt 15 § 1 mom. 1 punk-
ten i nämnda lag. 

30 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker 

— — — — — — — — — — — — — —  
I en inlåningsbanks bolagsordning eller 

stadgar ska anges om banken tillhandahåller 
investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i lagen 
om investeringstjänster.  
 

 
31 §  

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 

31 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag 
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— — — — — — — — — — — — — —  
I ett kreditföretags bolagsordning eller stad-

gar ska anges om företaget tillhandahåller in-
vesteringstjänster enligt 5 § i lagen om värde-
pappersföretag samt förvarings- och förvalt-
ningstjänster enligt 15 § 1 mom. 1 punkten i 
nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
I ett kreditföretags bolagsordning eller 

stadgar ska anges om företaget tillhandahål-
ler investeringstjänster enligt 1 kap 11 § i la-
gen om investeringstjänster. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
35 §  

Finansiering av förvärv och mottagande som 
pant av egna och koncernföretags aktier, an-

delar, kapitallån och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och finansiella institut 

inom samma finansiella företagsgrupp som 
detta får om inte annat följer av 3 mom., utan 
hinder av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolags-
lagen (624/2006), 8 kap. 7 § 1 mom. i lagen 
om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen om 
skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv 
av egna och moderföretagets aktier och ande-
lar och ta emot aktierna och andelarna som 
pant, om aktierna och andelarna är börs- eller 
marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i 
värdepappersmarknadslagen, om beviljandet 
av lånet eller mottagandet av panten ingår i 
kreditinstitutets eller i det till dess finansiella 
företagsgrupp hörande finansiella institutets 
normala affärsverksamhet och om lånet har 
beviljats eller panten tagits emot på de sed-
vanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksam-
het. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Finansiering av förvärv och mottagande som 
pant av egna och koncernföretags aktier, an-

delar, kapitallån och debenturer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut och finansiella institut 

inom samma finansiella företagsgrupp som 
detta får, om inte annat följer av 3 mom., 
trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 
1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006), 8 kap. 
7 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 
3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), 
bevilja lån för förvärv av egna och moderfö-
retagets aktier och andelar och ta emot akti-
erna och andelarna som pant, om de är före-
mål för handel på en sådan reglerad mark-
nad som avses i lagen om handel med finan-
siella instrument (   /   ), om beviljandet av 
lånet eller mottagandet av panten ingår i kre-
ditinstitutets eller i det till dess finansiella fö-
retagsgrupp hörande finansiella institutets 
normala affärsverksamhet och om lånet har 
beviljats eller panten tagits emot på de sed-
vanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksam-
het. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

36 a §  

Anlitande av ombud samt utläggande av vik-
tiga funktioner på entreprenad 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utläggande av sådana investeringstjäns-

ter på entreprenad som tillhandahålls av kre-
ditinstitut tillämpas, med avvikelse från 1—4 
mom., 29—31 § samt 32 § 1—3, 5 och 6 
mom. i lagen om värdepappersföretag. 

36 a § 

Anlitande av ombud samt utläggande av vik-
tiga funktioner på entreprenad 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om utläggande av sådana in-

vesteringstjänster på entreprenad som till-
handahålls av kreditinstitut finns i lagen om 
investeringstjänster. 
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40 §  

Att leda kreditinstitut och holdingföretag 

 
Ett kreditinstituts styrelse, verkställande di-

rektör och högsta ledning i övrigt ska leda 
kreditinstitutet med yrkesskicklighet och en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Sty-
relsemedlemmarna och suppleanterna i sty-
relsen, verkställande direktören och dennes 
ställföreträdare samt övriga som hör till den 
högsta ledningen ska vara tillförlitliga perso-
ner som inte är försatta i konkurs och vars 
handlingsbehörighet inte har begränsats. De 
ska dessutom ha sådan allmän kännedom om 
kreditinstitutsverksamhet som är nödvändig 
med beaktande av arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig, om personen under de fem år 
som föregår bedömningen genom en dom 
som vunnit laga kraft har dömts till fängelse-
straff eller under de tre år som föregår be-
dömningen till bötesstraff för ett brott som 
kan anses visa att personen är uppenbart 
olämplig att vara styrelsemedlem eller sup-
pleant, verkställande direktör eller ställföre-
trädare för denne i ett kreditinstitut, eller om 
personen annars genom sin tidigare verksam-
het har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdraget i fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditinstitutet ska omedelbart underrätta 

Finansinspektionen om utbyte av de personer 
som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
kreditinstitut ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på holdingföretag.  
 

40 § 

Ledningen av kreditinstitut och holdingföre-
tag 

Ett kreditinstituts styrelse, verkställande di-
rektör och övriga högsta ledning ska leda 
kreditinstitutet med yrkesskicklighet samt en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Sty-
relsemedlemmarna och deras ersättare, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt övriga som hör till den högsta led-
ningen ska vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats. De ska dess-
utom ha sådan allmän kännedom om kredit-
institutsverksamhet som är nödvändig med 
beaktande av arten och omfattningen av kre-
ditinstitutets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen, eller  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av den-
nes tidigare verksamhet, de omständigheter 
som lett till domen och andra omständigheter 
som inverkar på saken. 

Kreditinstitutet ska omedelbart underrätta 
Finansinspektionen om förändringar i fråga 
om personer som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
kreditinstitut ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på holdingföretag. 
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42 §  

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
överlåtelse av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier, andelar, placeringsande-
lar eller grundfondsandelar i ett kreditinstitut 
ska underrätta Finansinspektionen om detta 
på förhand, om 

1) han på grund av förvärvet kommer att 
inneha minst 10 procent av kreditinstitutets 
aktie-, andels- eller placeringsandelskapital 
eller grundfond, 

2) hans innehav kommer att vara så stort att 
det motsvarar minst 10 procent av röstetalet 
för samtliga aktier eller andelar, eller om 

3) hans innehav annars berättigar till att ut-
öva inflytande som är jämförbart med inne-
hav som avses i 2 punkten eller annars bety-
dande inflytande i kreditinstitutets förvalt-
ning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet 
kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 
procent av kreditinstitutets aktie-, andels- el-
ler placeringsandelskapital eller grundfond el-
ler så att innehavet kommer att medföra en 
lika stor andel av det röstetal som samtliga 
aktier eller andelar medför eller så att kredit-
institutet blir ett dotterföretag, ska också detta 
förvärv anmälas på förhand till Finansinspek-
tionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och röstan-
del som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 
5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepap-
persmarknadslagen. Vid tillämpningen av 
detta moment beaktas inte sådana aktier och 
andelar som den anmälningsskyldige för 
högst ett år har förvärvat i samband med en 
emission av värdepapper eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka verksamheten i sammanslutning-
ens ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 
2mom. eller om kreditinstitutet upphör att 
vara ett dotterföretag till den anmälningsskyl-

42 §

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
avyttring av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier, andelar, placeringsande-
lar eller grundfondsandelar i ett kreditinstitut 
ska underrätta Finansinspektionen om detta 
på förhand, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av kreditin-
stitutets aktie-, andels- eller placeringsandels-
kapital eller grundfond, 

2) innehavet blir så stort att det motsvarar 
minst 10 procent av röstetalet för samtliga ak-
tier eller andelar, eller om 

3) innehavet annars berättigar denne att ut-
öva inflytande som är jämförbart med inne-
hav som avses i 2 punkten eller att annars ut-
öva betydande inflytande i kreditinstitutets 
förvaltning. 

Om avsikten är att öka innehavet enligt 
1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av 
kreditinstitutets aktie-, andels- eller placer-
ingsandelskapital eller grundfond, eller så att 
innehavet kommer att medföra en lika stor 
andel av det röstetal som samtliga aktier eller 
andelar medför eller så att kreditinstitutet blir 
ett dotterföretag, ska också detta förvärv för-
handsanmälas till Finansinspektionen. 

 
 
Vid beräkning av den ägarandel och röstan-

del som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 
4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmark-
nadslagen. Vid tillämpningen av detta mo-
ment beaktas inte aktier och andelar som den 
anmälningsskyldige för högst ett år har för-
värvat i samband med en värdepappersemis-
sion eller med stöd av sin verksamhet som 
marknadsgarant och utifrån vilka den anmäl-
ningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i 
ett företag eller i övrigt påverka verksamhe-
ten i företagets ledning. 

 
En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 

också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 
2 mom. eller om kreditinstitutet upphör att 
vara dotterföretag till den anmälningsskyldi-



 RP 32/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

621

dige. 
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska 

minst en gång om året underrätta Finansin-
spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

Bestämmelser om de uppgifter som ska fo-
gas till de anmälningar som avses i denna pa-
ragraf utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

ge. 
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska 

minst en gång om året underrätta Finansin-
spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska inne-
hålla uppgifter och utredningar om 

 
 
1) den anmälningsskyldige och dennes till-

förlitlighet och finansiella situation, 
2) den anmälningsskyldiges ägande och öv-

riga bindningar i kreditinstitutet, 
3) avtal om och finansiering av förvärv 

samt, i sådana fall som avses i 2 mom., om 
innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 
2 mom. utfärdas genom förordning av stats-
rådet.  
 

 
90 §  

Samarbete vid tillsynen över tillsynsobjektens 
finansiella ställning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med ett reglerat företag avses i 2 mom. ett 

sådant i en annan EES-stat auktoriserat före-
tag som motsvarar ett kreditinstitut enligt 
denna lag, ett värdepappersföretag enligt la-
gen om värdepappersföretag, ett fondbolag 
enligt lagen om placeringsfonder, ett försäk-
ringsbolag enligt försäkringsbolagslagen eller 
ett betalningsinstitut enligt lagen om betal-
ningsinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

90 § 

Samarbete vid tillsynen över tillsynsobjektens 
finansiella ställning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med reglerat företag avses i 2 mom. ett så-

dant i en annan EES-stat auktoriserat  företag 
som motsvarar ett kreditinstitut enligt denna 
lag, ett värdepappersföretag enligt lagen om 
investeringstjänster, ett fondbolag enligt la-
gen om placeringsfonder, ett försäkringsbo-
lag enligt försäkringsbolagslagen eller ett be-
talningsinstitut enligt lagen om betalningsin-
stitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
105 §  

Fordringar som skall ersättas 

Av insättningsgarantifondens medel ersätts 
en insättares på konto registrerade tillgodoha-
vanden i en inlåningsbank och andra än på 
konto registrerade tillgodohavanden i samma 
bank som är föremål för betalningsförmed-

105 §

Fordringar som skall ersättas 

Av insättningsgarantifondens medel ersätts 
en insättares på konto registrerade tillgodo-
havanden i en inlåningsbank och andra än på 
konto registrerade tillgodohavanden i samma 
bank som är föremål för betalningsförmed-
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ling, dock högst upp till 100 000 euro. Om ett 
konto används för investeringstjänster i en-
lighet med 55 § 2 mom. i lagen om värdepap-
persföretag, ska ersättningen dock i enlighet 
med 6 kap. i den lagen betalas ur den ersätt-
ningsfond som avses i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Insättningsgarantifonden ersätter dock inte 
fordringar på andra kreditinstitut eller finan-
siella institut och inte heller poster som skall 
räknas till inlåningsbankens kapitalbas enligt 
45—48 §. Fonden ersätter inte heller ford-
ringar baserade på medel som åtkommits ge-
nom brott som avses i 32 kap. i strafflagen. 
Om en förundersökning eller rättegång som 
gäller ovan nämnda brott pågår, kan insätt-
ningsgarantifonden skjuta fram betalningen 
av ersättningen tills domstolens beslut har 
vunnit laga kraft. Fonden ersätter inte heller 
fordringar på ett sådant kundmedelskonto en-
ligt 4 kap. 5 a § 1 mom. i värdepappersmark-
nadslagen som har öppnats i en i värdepap-
persmarknadslagen avsedd värdepappersför-
medlares namn. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ling, dock högst upp till 100 000 euro. Be-
stämmelser om betalning av ersättning ur 
den ersättningsfond som avses i lagen om in-
vesteringstjänster finns i 11 kap. i den lagen.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifonden ersätter dock inte 

andra kreditinstituts eller finansiella instituts 
fordringar och inte heller poster som ska räk-
nas till inlåningsbankens kapitalbas enligt 
45—48 §. Fonden ersätter inte heller ford-
ringar baserade på medel som åtkommits ge-
nom brott som avses i 32 kap. i strafflagen. 
Om en förundersökning eller rättegång som 
gäller ovan nämnda brott pågår, kan insätt-
ningsgarantifonden skjuta fram betalningen 
av ersättningen tills domstolens beslut har 
vunnit laga kraft. Fonden ersätter inte heller 
fordringar på ett i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen 
om investeringstjänster avsett kundmedels-
konto som har öppnats i en tillhandahållare 
av investeringstjänsters namn. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
111 §  

Återkallande av koncession samt insättares 
och investerares fordringar 

När Finansinspektionen med stöd av 28 § 
beslutar återkalla en inlåningsbanks konces-
sion kan den samtidigt bestämma att insättar-
nas fordringar skall betalas ur insättningsga-
rantifonden. När Finansinspektionen med 
stöd av 28 § beslutar återkalla ett kreditinsti-
tuts koncession kan den samtidigt bestämma 
att investerarnas fordringar skall betalas ur 
ersättningsfonden för investerarskydd, i en-
lighet med 6 kap. i lagen om värdepappersfö-
retag. 
 

111 § 

Återkallande av koncession samt insättares 
och investerares fordringar 

När Finansinspektionen med stöd av 28 § 
beslutar återkalla en inlåningsbanks konces-
sion kan den samtidigt bestämma att insättar-
nas fordringar ska betalas ur insättningsga-
rantifonden. När Finansinspektionen med 
stöd av 28 § beslutar återkalla ett kreditinsti-
tuts koncession kan den samtidigt bestämma 
att investerarnas fordringar ska betalas ur er-
sättningsfonden för investerarskydd, i enlig-
het med 11 kap. i lagen om investeringstjäns-
ter. 
 
 

 
141 §  

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kreditinstitut har rätt att lämna upplysning-

141 

Tystnadsplikt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kreditinstitut har rätt att lämna informa-
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ar som avses i 1 mom. till sådana marknads-
platser för offentlig handel som avses i vär-
depappersmarknadslagen och till sådana op-
tionsföretag som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), om upplysningarna är nödvändi-
ga för att trygga den tillsynsuppgift som 
ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt 
att lämna upplysningar till sådana företag 
med verksamhet i en EES-stat som ordnar 
handel som motsvarar offentlig handel och 
till sådana företag i en EES-stat som motsva-
rar optionsföretag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tion som avses i 1 mom. till en sådan börs 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument, om informationen är nödvändig 
för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts 
börsen. Ett kreditinstitut har samma rätt att 
lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen 
om handel med finansiella instrument avsedd 
marknadsplatsoperatör som motsvarar en 
börs och är verksam i en annan EES-stat. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
157 §  

Delårsrapport och årsrapport 

En inlåningsbank skall för varje räken-
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för de sex första el-
ler för de tre, sex och nio första månaderna, 
om inte annat följer av 2 kap. 5 § 1 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. På delårsrappor-
terna skall i övrigt tillämpas 2 och 3 om. samt 
2 kap. 5 § 2—4 mom. i värdepappersmark-
nadslagen. På motsvarande sätt skall en inlå-
ningsbank upprätta en årsrapport i tillämpli-
ga delar med iakttagande av 2 kap. 5 a § i 
värdepappersmarknadslagen. Om inte annat 
följer av den här paragrafen gäller i fråga om 
en sådan inlåningsbanks delårsrapport och 
årsrapport på vilken tillämpas 2 kap. 5 § i 
värdepappersmarknadslagen dessutom vad 
som i den nämnda lagen föreskrivs om års-
rapport och delårsrapport. 

En inlåningsbanks delårsrapport skall inne-
hålla en för den aktuella perioden upprättad 
resultaträkning och balansräkning eller, ifall 
inlåningsbanken är moderföretag i en kon-
cern, en koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning samt en redogörelse för ban-
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i tillgång-
arna och skulderna samt åtagandena utanför 
balansräkningen och i verksamhetsmiljön 
som inträffat under rapportperioden, för ex-
ceptionella omständigheter som påverkat re-
sultatutvecklingen, för väsentliga händelser 
som inträffat efter rapportperioden samt för 

157 § 

Delårsrapport 

En inlåningsbank ska för varje räkenskaps-
period som är längre än sex månader upprätta 
en delårsrapport för de sex första eller för de 
tre, sex och nio första månaderna, om inte 
annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värde-
pappersmarknadslagen. På delårsrapporterna 
ska i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 2 
och 3 mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i 
värdepappersmarknadslagen. Om inte annat 
följer av den här paragrafen gäller i fråga om 
en sådan inlåningsbanks delårsrapport på vil-
ken tillämpas 7 kap. 10 § i värdepappers-
marknadslagen dessutom vad som i den 
nämnda lagen föreskrivs om delårsrapport. 

 
 
 
 
En inlåningsbanks delårsrapport ska inne-

hålla en för den aktuella perioden upprättad 
resultaträkning och balansräkning eller, om 
inlåningsbanken är moderföretag i en kon-
cern, en koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning samt en redogörelse för ban-
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i tillgång-
arna och skulderna samt åtagandena utanför 
balansräkningen och i verksamhetsmiljön 
som inträffat under rapportperioden, för ex-
ceptionella omständigheter som påverkat re-
sultatutvecklingen, för väsentliga händelser 
som inträffat efter rapportperioden samt för 
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bankens eller koncernens sannolika utveck-
ling under räkenskapsperioden. Delårsrappor-
tens uppgifter skall dessutom vara jämförbara 
med uppgifterna för motsvarande period un-
der den föregående rapportperioden. 

Delårsrapporten skall offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Offentliggörandet skall i tillämpliga delar ske 
i enlighet med 156 § 2 och 4 mom. samt en-
ligt bestämmelserna om offentliggörande av 
delårsrapporter någon annanstans i lag. 

I lagen om en sammanslutning av inlå-
ningsbanker föreskrivs om den skyldighet 
som centralinstitutet för sammanslutningen 
av inlåningsbanker har att upprätta och of-
fentliggöra delårsrapporter och årsrapporter 
för sammanslutningen.  

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 
moderföretag skall på dess delårsrapporter 
tillämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank 
vars moderföretag i enlighet med denna para-
graf offentliggör en delårsrapport skall inte 
tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna pa-
ragraf, om inte annat föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
delårsrapporter skall på motsvarande sätt i 
tillämpliga delar gälla årsrapporter, med 
iakttagande av 2 kap. 5 a § i värdepappers-
marknadslagen. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och yttranden 
om upprättande av rapporter som avses i den-
na paragraf samt av särskilda skäl för viss tid 
bevilja undantag från bestämmelserna i denna 
paragraf, om detta inte äventyrar investerar-
nas eller insättarnas ställning. I fråga om fö-
reskrifter, anvisningar, yttranden och undan-
tag skall i tillämpliga delar 147 § 2—4 mom. 
följas. I rapporten skall nämnas om undantag 
har beviljats. 

bankens eller koncernens sannolika utveck-
ling under räkenskapsperioden. Delårsrap-
portens uppgifter ska dessutom vara jämför-
bara med uppgifterna för motsvarande rap-
portperiod under den föregående räkenskaps-
perioden. 

Delårsrapporten ska offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Offentliggörandet ska i tillämpliga delar ske i 
enlighet med 156 § 2 och 4 mom. samt enligt 
bestämmelserna om offentliggörande av del-
årsrapporter någon annanstans i lag. 

Bestämmelser om den skyldighet som cen-
tralinstitutet för sammanslutningen av inlå-
ningsbanker har att upprätta och offentliggö-
ra delårsrapporter och årsrapporter för sam-
manslutningen finns i lagen om en sam-
manslutning av inlåningsbanker.  

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 
moderföretag ska på dess delårsrapporter till-
lämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank vars 
moderföretag i enlighet med denna paragraf 
offentliggör en delårsrapport ska inte tilläm-
pas vad som föreskrivs ovan i denna para-
graf, om inte annat föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

 
 
 
 
 
Finansinspektionen kan meddela närmare 

föreskrifter samt ge anvisningar och yttran-
den om upprättande av delårsrapporter som 
avses i denna paragraf samt av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från bestämmel-
serna i denna paragraf, om detta inte äventy-
rar investerarnas eller insättarnas ställning. I 
fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden 
och undantag ska i tillämpliga delar 147 § 
2—4 mom. följas. I delårsrapporten ska 
nämnas om undantag har beviljats. 
 

 
160 §  

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
och deras holdingföretag förordna en revisor 

160 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och grans-

kare 

Finansinspektionen ska för kreditinstitut 
och deras holdingföretag förordna en revisor 
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enligt 9 § i revisionslagen, 7 kap. 5 § i aktie-
bolagslagen och 7 kap. 5 § i lagen om andels-
lag samt förordna om särskild granskning och 
granskare enligt 7 kap. 7—10 § i aktiebolags-
lagen och 7 kap. 7—10 § i lagen om andels-
lag. När det gäller förordnande av revisor 
samt särskild granskare i de ovan angivna fal-
len skall i övrigt tillämpas revisionslagen, ak-
tiebolagslagen och lagen om andelslag. Fi-
nansinspektionen skall dessutom förordna en 
behörig revisor för ett kreditinstitut och dess 
holdingföretag, om institutet eller företaget 
inte har en revisor som uppfyller de i 159 § 
angivna kraven. 

Revisorn för ett kreditinstitut som tillhan-
dahåller investeringstjänster ska minst en 
gång om året ge och till Finansinspektionen 
lämna ett yttrande om huruvida kreditinstitu-
tets åtgärder vid förvaringen av kundmedel 
uppfyller de krav som föreskrivs i 4 kap. 14 
och 15 § i värdepappersmarknadslagen.  
 

enligt 9 § i revisionslagen, 7 kap. 5 § i aktie-
bolagslagen och 7 kap. 5 § i lagen om andels-
lag samt förordna om särskild granskning 
och granskare enligt 7 kap. 7—10 § i aktie-
bolagslagen och 7 kap. 7—10 § i lagen om 
andelslag. När det gäller förordnande av revi-
sor samt särskild granskare i de ovan angivna 
fallen ska i övrigt tillämpas revisionslagen, 
aktiebolagslagen och lagen om andelslag. Fi-
nansinspektionen ska dessutom förordna en 
behörig revisor för ett kreditinstitut och dess 
holdingföretag, om institutet eller företaget 
inte har en revisor som uppfyller de i 159 § 
angivna kraven. 

Ett kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster ska för varje kalenderår läm-
na Finansinspektionen ett revisorsyttrande 
om huruvida kreditinstitutets åtgärder vid 
förvaringen och hanteringen av kundmedel 
uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. 1—
4 § i lagen om investeringstjänster och i fö-
reskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 
5 § i den lagen. 
 

 
166 j §  

Tillhandahållande av investeringstjänster vid 
ett utländskt EES-kreditinstitut 

På ett utländskt EES-kreditinstitut som i en-
lighet med sin koncession tillhandahåller in-
vesteringstjänster och som har en filial i Fin-
land tillämpas dessutom det som i värdepap-
persmarknadslagen, med undantag för dess 4 
kap. 7, 12, 14 och 15 §, och i 36 och 37 § i 
lagen om värdepappersföretag föreskrivs om 
värdepappersförmedlares skyldigheter vid 
tillhandahållandet av investeringstjänster och 
det som i 4 c § 2 mom. i lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland (580/1996) fö-
reskrivs om tillhandahållande av sidotjänster. 

På ett utländskt EES-kreditinstitut tillämpas 
dessutom det som i lagen om utländska vär-
depappersföretags rätt att tillhandahålla in-
vesteringstjänster i Finland föreskrivs om an-
litande av utländska anknutna ombud. 

På ett utländskt EES-kreditinstitut som er-
bjuder parter som etablerat sig i Finland di-
rekt möjlighet att bedriva handel inom ett sy-
stem som motsvarar sådan multilateral han-

166 j § 

Utländska EES-kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster 

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på utländska EES-
kreditinstitut som tillhandahåller invester-
ingstjänster finns i 1 kap. 5 § 1 och 2 mom. i 
lagen om investeringstjänster. 
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del som avses i lagen om värdepappersföre-
tag, tillämpas 5 § 4 mom. i lagen om utländs-
ka värdepappersföretags rätt att tillhandahål-
la investeringstjänster i Finland. 
 
 

166 k §  

Tillhandahållande av investeringstjänster vid 
ett utländskt kreditinstitut från tredjeland 

På ett utländskt kreditinstitut från tredjeland 
som har en finländsk filial och som tillhanda-
håller investeringstjänster i Finland tillämpas 
dessutom det som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om tillhandahållande av investerings-
tjänster som affärsverksamhet och om sådana 
värdepappersförmedlares skyldigheter som 
avses i värdepappersmarknadslagen. 

166 k § 

Tredjeländers kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster 

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på tredjeländers kre-
ditinstitut som tillhandahåller investeringst-
jänsterfinns i 1 kap. 5 § 3 mom. i lagen om 
investeringstjänster. 
 

 
166 l §  

Ett utländskt kreditinstituts medlemskap i er-
sättningsfonden för investerarskydd 

I fråga om utländska kreditinstituts filialers 
medlemskap i den ersättningsfond för inve-
sterarskydd som avses i lagen om värdepap-
persföretag gäller på motsvarande sätt be-
stämmelserna om utländska värdepappersfö-
retag i 4 a, 4 b, 7, 8 a, 8 b och 13 a § i lagen 
om utländska värdepappersföretags rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i Finland. 
 

166 l § 

Utländska kreditinstituts medlemskap i er-
sättningsfonden för investerarskydd 

Bestämmelser om utländska kreditinstituts 
filialers medlemskap i ersättningsfonden för 
investerarskydd finns i 11 kap. 18—25 § i la-
gen om investeringstjänster. 
 

 
172 §  

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds-
löshet 

1) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med 9 kap. eller i strid med en förord-
ning eller Finansinspektionens föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av det kapitlet, 

2) bryter mot vad som i 156 § föreskrivs om 
anmälan av bokslut för registrering eller 
framläggande av bokslut, 

3) bryter mot vad som i 157 § föreskrivs om 
upprättande av delårsrapport eller årsrapport, 
eller 

4) bryter mot bestämmelserna om slutredo-

172 §

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  

1) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med bestämmelserna i 9 kap. eller i strid 
med en förordning eller Finansinspektionens 
föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, 

2) bryter mot vad som i 156 § föreskrivs 
om att anmäla bokslut för registrering och 
hålla bokslut framlagda för allmänheten, 

3) bryter mot vad som i 157 § föreskrivs 
om upprättande av delårsrapport, eller 

 
4) bryter mot bestämmelserna om slutredo-
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visning över ett kreditinstituts fusion, delning 
eller likvidation 

skall, om inte gärningen enligt 30 kap. 9 el-
ler 10 § i strafflagen är straffbar som ett bok-
föringsbrott eller som ett bokföringsbrott av 
oaktsamhet eller om inte strängare straff före-
skrivs någon annanstans i lag, för kreditinsti-
tuts bokföringsförseelse dömas till böter. 

visning över ett kreditinstituts fusion, delning 
eller likvidation 

ska, om inte gärningen utgör bokförings-
brott eller bokföringsbrott av oaktsamhet en-
ligt 30 kap. 9 § eller 10 § i strafflagen eller 
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för kreditinstituts bok-
föringsförseelse dömas till böter. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den 20  . 

 
 
 

15. 

Lag 

om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 9 § 

4 mom. och 14 §, sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 642/2006 och 14 § delvis ändrad i lag 
589/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om det ursprungliga bo-
lagets skulder tillämpas inte på sådana skul-
der eller delar av skulder som kan ersättas ur 
den i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda 
insättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i 
lagen om värdepappersföretag (579/1966) av-
sedda ersättningsfonden. 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebo-
lagslagen föreskrivs om det ursprungliga bo-
lagets skulder tillämpas inte på sådana skul-
der eller delar av skulder som kan ersättas ur 
den i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda in-
sättningsgarantifonden eller den i 11 kap. i 
lagen om investeringstjänster (   /   ) avsedda 
ersättningsfonden. 
 

 
14 §  

Finansinspektionen kan i enlighet med detta 
kapitel på ansökan av ett kreditinstitut åter-
kalla dess koncession utan att kreditinstitutet 
behöver försättas i likvidation.  

Till ansökan skall fogas 
1) en kopia av kreditinstitutets bolagsstäm-

mas beslut om att kreditinstitutet har beslutat 
avstå från sin koncession, 

14 § 
Finansinspektionen kan i enlighet med det-

ta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut 
återkalla dess koncession utan att kreditinsti-
tutet behöver försättas i likvidation. 

Till ansökan ska fogas 
1) en kopia av kreditinstitutets bolags-

stämmas beslut om att kreditinstitutet har be-
slutat avstå från sin koncession, 
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2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har några insättningar eller affärsmäs-
sigt bedriver någon annan verksamhet som 
enligt kreditinstitutslagen eller lagen om vär-
depappersföretag förutsätter tillstånd, 

3) revisors utlåtande om den utredning som 
avses i 2 punkten, och 

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 
 

2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har några insättningar eller affärsmäs-
sigt bedriver någon annan verksamhet som 
enligt kreditinstitutslagen eller lagen om in-
vesteringstjänster förutsätter tillstånd, 

3) ett revisorsyttrande om den utredning 
som avses i 2 punkten,  

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den      20  . 
 
 

16. 

Lag 

om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 27 § 

3 mom. och 33 §, sådana de lyder, 27 § 3 mom. i lag 1422/2007 och 33 § delvis ändrad i lag 
591/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

27 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 14 § 6 mom. i lagen om 
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 6 a kap. i kreditinstitutslagen avsedda in-
sättningsgarantifonden eller den i 6 kap. i la-
gen om värdepappersföretag (579/1996) av-
sedda ersättningsfonden. 
 

27 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 17 kap. 15 § 6 mom. i lagen om 
andelslag föreskrivs om det ursprungliga an-
delslagets skulder tillämpas inte på skulder 
eller delar av skulder som kan ersättas ur den 
i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insätt-
ningsgarantifonden eller den i 11 kap. i lagen 
om investeringstjänster (   /   ) avsedda er-
sättningsfonden. 
 

 
33 §  

Finansinspektionen kan i enlighet med detta 
kapitel på ansökan av ett kreditinstitut åter-
kalla dess koncession utan att kreditinstitutet 
behöver försättas i likvidation. 

Till ansökan skall fogas 
1) en kopia av kreditinstitutets andelsstäm-

mas beslut om att kreditinstitutet har beslutat 
avstå från sin koncession, 

33 § 
Finansinspektionen kan i enlighet med det-

ta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut 
återkalla dess koncession utan att kreditinsti-
tutet behöver försättas i likvidation. 

Till ansökan ska fogas 
1) en kopia av kreditinstitutets andels-

stämmas beslut om att kreditinstitutet har be-
slutat avstå från sin koncession, 
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2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har insättningar och inte längre bedri-
ver någon annan verksamhet som enligt kre-
ditinstitutslagen eller lagen om värdepappers-
företag förutsätter tillstånd, 

3) en revisors utlåtande om den utredning 
som avses i 2 punkten, och 

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses i 
31 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverk-
samhet, behöver inte foga de utredningar till 
ansökan som avses i 2 mom. 

2) en utredning om att kreditinstitutet inte 
längre har insättningar och inte längre bedri-
ver någon annan verksamhet som enligt kre-
ditinstitutslagen eller lagen om investerings-
tjänster förutsätter tillstånd, 

3) ett revisorsyttrande om den utredning 
som avses i 2 punkten, och 

4) registermyndighetens tillstånd att avstå 
från koncessionen. 

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses 
i 31 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverk-
samhet, behöver inte foga de utredningar till 
ansökan som avses i 2 mom. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den           20  . 

 
 
 

17. 

Lag 

om ändring av sparbankslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen (1502/2001) 33 och 40 g § samt 87 i § 6 mom., av dem 40 g § så-

dan den lyder i lag 1066/2006 och 87 i § 6 mom. sådant det lyder i lag 1423/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

33 §  
Om den som på grund av en fondemission 

har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte 
inom fem år efter att ökningsbeslutet registre-
rades har gjort anspråk på beviset, kan spar-
banken uppmana honom eller henne att ta 
emot det vid äventyr att han eller hon mister 
det. Uppmaningen skall sändas till den som 
har rätt till grundfondsbeviset om banken 
känner till hans eller hennes namn och adress, 
samt publiceras i en tidning med spridning på 
bankens hemort. Om den som har rätt till 
grundfondsbeviset inte anmäler sig inom ett 
år från uppmaningen, kan det nya grund-
fondsbeviset säljas för hans eller hennes räk-
ning på offentlig auktion eller genom fond-
börsens förmedling. Efter försäljningen har 

33 § 
Om den som på grund av en fondemission 

har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte 
inom fem år efter att ökningsbeslutet regi-
strerades har gjort anspråk på beviset, kan 
sparbanken uppmana honom eller henne att 
ta emot det vid äventyr att han eller hon mis-
ter det. Uppmaningen ska sändas till den som 
har rätt till grundfondsbeviset, om banken 
känner till hans eller hennes namn och 
adress, samt publiceras i en tidning med 
spridning på bankens hemort. Om den som 
har rätt till grundfondsbeviset inte anmäler 
sig inom ett år från uppmaningen, kan det 
nya grundfondsbeviset säljas för hans eller 
hennes räkning på offentlig auktion eller ge-
nom börsens förmedling. Efter försäljningen 
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den som har rätt till grundfondsbeviset endast 
rätt till de genom försäljningen influtna med-
len, efter att kostnaderna för uppmaningen 
och försäljningen har dragits av. Medel som 
inte har lyfts inom fyra år från försäljningen 
tillfaller banken. 
 

har den som har rätt till grundfondsbeviset 
endast rätt till de genom försäljningen influt-
na medlen, efter att kostnaderna för uppma-
ningen och försäljningen har dragits av. Me-
del som inte har lyfts inom fyra år från för-
säljningen tillfaller banken. 
 

 
40 g §  

Grundfondsandelsägare som enligt ett för-
värvsbeslut har rätt att sälja sin andel till 
sparbanken skall innan den tid som utsatts för 
erbjudande av andelen till banken börjar löpa 
informeras om beslutet på samma sätt som en 
kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt 
skall det ges information om hur och inom 
vilken tid grundfondsandelsägarna kan utnytt-
ja sin rätt. 

Sådan information som avses i 1 mom. be-
höver inte ges om 

1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till det principalmöte som skall besluta 
om förvärvet eller finns tillgänglig på ett 
principalmöte som grundfondsandelsägaren 
deltagit i och som beslutar om förvärvet, eller 
om 

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i värdepappersmark-
nadslagen (495/1989). 

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 5 
mom. avsedda handlingarna om sparbankens 
ekonomiska ställning skall hållas tillgängliga 
för grundfondsandelsägare som avses i 1 
mom. i denna paragraf under den tid inom 
vilken andelarna skall erbjudas banken. Den-
na skyldighet finns dock inte, om banken har 
offentliggjort en i 6 kap. i värdepappersmark-
nadslagen avsedd anbudshandling av vilken 
motsvarande information framgår. 
 

40 g § 
Grundfondsandelsägare som enligt ett för-

värvsbeslut har rätt att sälja sin andel till 
sparbanken ska innan den tid som utsatts för 
erbjudande av andelen till banken börjar löpa 
informeras om beslutet på samma sätt som en 
kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt 
ska det ges information om hur och inom vil-
ken tid grundfondsandelsägarna kan utnyttja 
sin rätt. 

Sådan information som avses i 1 mom. be-
höver inte ges om 

1) motsvarande information ingår i kallel-
sen till det principalmöte som ska besluta om 
förvärvet eller finns tillgänglig på ett princi-
palmöte som grundfondsandelsägaren delta-
git i och som beslutar om förvärvet, eller  

2) motsvarande information offentliggörs 
på det sätt som avses i värdepappersmark-
nadslagen (   /   ). 

 
Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 

5 mom. avsedda handlingarna om sparban-
kens finansiella ställning ska hållas tillgäng-
liga för grundfondsandelsägare som avses i 
1 mom. i denna paragraf under den tid inom 
vilken andelarna ska erbjudas banken. Denna 
skyldighet finns dock inte, om banken har of-
fentliggjort en i 11 kap. 11 § i värdepappers-
marknadslagen avsedd anbudshandling av 
vilken motsvarande information framgår. 

 
 

 
87 i § 

— — — — — — — — — — — — — —  
De i delningen deltagande sparbankerna är 

solidariskt ansvariga för de av den ursprung-
liga sparbankens skulder som har uppkommit 
innan verkställandet av delningen registrerats. 
Om den ursprungliga sparbanken har skulder 
som en annan sparbank svarar för enligt del-
ningsplanen, uppgår sparbankens samman-
lagda ansvar dock högst till värdet av de net-

i § 
— — — — — — — — — — — — — —  

De i delningen deltagande sparbankerna är 
solidariskt ansvariga för de av den ursprung-
liga sparbankens skulder som har uppkommit 
innan verkställandet av delningen registre-
rats. Om den ursprungliga sparbanken har 
skulder som en annan sparbank svarar för en-
ligt delningsplanen, uppgår sparbankens 
sammanlagda ansvar dock högst till värdet av 
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totillgångar som återstår för den eller övergår 
till den. En borgenär kan med åberopande av 
det solidariska ansvaret kräva betalning för en 
skuld som nämns i delningsplanen först när 
det har konstaterats att borgenären inte får be-
talning av gäldenären eller ur en säkerhet. I 
87 f § 5 mom. föreskrivs om ansvaret för be-
talning av lösenbeloppet. Vad som föreskrivs 
ovan i detta moment om skulder tillämpas 
inte på sådana skulder eller delar av skulder 
som kan ersättas ur den insättningsgaranti-
fond som avses i 7 kap. i kreditinstitutslagen 
eller den ersättningsfond som avses i 6 kap. i 
lagen om värdepappersföretag (922/2007). 
 

de nettotillgångar som återstår för den eller 
övergår till den. En borgenär kan med åbero-
pande av det solidariska ansvaret kräva be-
talning för en skuld som nämns i delnings-
planen först när det har konstaterats att bor-
genären inte får betalning av gäldenären eller 
ur en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om 
ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad 
som föreskrivs ovan i detta moment om skul-
der tillämpas inte på sådana skulder eller de-
lar av skulder som kan ersättas ur den insätt-
ningsgarantifond som avses i 7 kap. i kredit-
institutslagen eller den ersättningsfond som 
avses i 11 kap. i lagen om investeringstjäns-
ter (   /   ). 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 

18. 

Lag 

om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 

och 6 punkten, 3 § 3 mom. 1 punkten, 11 och 14 §, 18 § b punkten och 35 § 1 mom., av dem 
3 § 3 mom. 1 punkten sådant det lyder i lag 886/2008, 11 § sådan den lyder i lag 210/2009, 14 
§ sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2008 och 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1246/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) värdepappersföretag värdepappersföretag 
som avses i 4 § i lagen om värdepappersföre-
tag (579/1996) och motsvarande utländska 
värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 9 § i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ) och motsvarande ut-
ländska värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, 
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värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen 
och i lagen om värdepappersföretag avsedda 
tjänsteföretag och finansiella institut, fondbo-
lag och förvaringsinstitut samt med dem jäm-
förbara utländska företag, med undantag för 
sådana fondbolag och förvaringsinstitut som 
avses i 7 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen 
och i lagen om investeringstjänster avsedda 
tjänsteföretag och finansiella institut, fondbo-
lag och förvaringsinstitut samt med dem jäm-
förbara utländska företag, dock inte sådana 
fondbolag och förvaringsinstitut som avses i 
7 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 §  

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 37 § i kreditinstitutslagen, 27 § i lagen 
om värdepappersföretag eller 1 kap. 10 § i 
försäkringsbolagslagen avsedd annan bety-
dande bindning än en sådan som avses ovan i 
denna paragraf samt av dylika företags dotter-
företag och ägarintresseföretag, förutsatt att 
minst ett av de reglerade företagen är ett före-
tag i finansbranschen och minst ett är ett före-
tag i försäkringsbranschen och förutsatt att 
den sammanräknade andel som företagen i fi-
nans- och försäkringsbranschen samt den an-
del som företagen i båda branscherna var för 
sig innehar är betydande vid beräkning enligt 
4 §,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Finans- och försäkringskonglomerat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 37 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 2 § i 
lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 
10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan 
betydande bindning än en sådan som avses 
ovan i denna paragraf samt av dylika företags 
dotterföretag och ägarintresseföretag, förut-
satt att minst ett av de reglerade företagen är 
ett företag i finansbranschen, att minst ett är 
ett företag i försäkringsbranschen och att den 
sammanräknade andel som företagen i fi-
nans- och försäkringsbranschen samt den an-
del som företagen i båda branscherna var för 
sig innehar är betydande vid beräkning enligt 
4 §,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 §  

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
överlåtelse av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier eller andelar i ett kon-
glomerats holdingsammanslutning ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på förhand, 
om 

1) han på grund av förvärvet kommer att 
inneha minst 10 procent av holdingsammans-
lutningens aktie- eller andelskapital, 

2) hans innehav kommer att vara så stort att 
det motsvarar minst 10 procent av röstetalet 
för samtliga aktier eller andelar, eller om 

3) hans innehav annars berättigar till att ut-

11 §

Anmälningsskyldighet som gäller förvärv och 
avyttring av aktier och andelar 

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier eller andelar i ett kon-
glomerats holdingsammanslutning ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på för-
hand, om 

1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av holding-
sammanslutningens aktie- eller andelskapital, 

2) förvärvarens innehav blir så stort att det 
motsvarar minst 10 procent av röstetalet för 
samtliga aktier eller andelar, eller 

3) förvärvarens innehav annars ger rätt att 
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öva inflytande som är jämförbart med inne-
hav som avses i 2 punkten eller annars bety-
dande inflytande i holdingsammanslutningens 
förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet 
kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 
procent av holdingsammanslutningens aktie- 
eller andelskapital eller så att innehavet 
kommer att medföra en lika stor andel av det 
röstetal som samtliga aktier eller andelar 
medför eller så att holdingsammanslutningen 
blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv 
anmälas på förhand till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och röstan-
del som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 
5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepap-
persmarknadslagen. Vid tillämpningen av 
detta moment beaktas inte sådana aktier och 
andelar som den anmälningsskyldige för 
högst ett år har förvärvat i samband med en 
emission av värdepapper eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka verksamheten i sammanslutning-
ens ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 2 
mom. eller om holdingsammanslutningen 
upphör att vara ett dotterföretag till den an-
mälningsskyldige. 

Holdingsammanslutningen ska minst en 
gång om året underrätta Finansinspektionen 
om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och 
om innehavens storlek samt utan dröjsmål 
anmäla sådana förändringar i ägarandelarna 
som har kommit till dess kännedom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestämmelser om de uppgifter som ska fo-

utöva ett inflytande som är jämförbart med 
innehav som avses i 2 punkten eller att an-
nars betydande inflytande i holdingsammas-
lutningens förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent 
av holdingsammanslutningens aktie- eller 
andelskapital eller så att innehavet kommer 
att medföra en lika stor andel av det röstetal 
som samtliga aktier eller andelar medför eller 
så att holdingsammanslutningen blir ett dot-
terföretag, ska också detta förvärv anmälas 
på förhand till Finansinspektionen. 

 
Vid beräkning av den ägarandel och rös-

tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen (  /  ). Vid tillämpningen av 
detta moment beaktas inte sådana aktier och 
andelar som den anmälningsskyldige för 
högst ett år har förvärvat i samband med en 
värdepappersemission eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka verksamheten i sammanslut-
ningens ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier eller andelar sjunker under någon av de 
gränser för innehav som anges i 1 eller 
2 mom. eller om holdingsammanslutningen 
upphör att vara ett dotterföretag till den an-
mälningsskyldige. 

Holdingsammanslutningen ska minst en 
gång om året underrätta Finansinspektionen 
om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och 
om innehavens storlek samt utan dröjsmål 
anmäla sådana förändringar i ägarandelarna 
som har kommit till dess kännedom. 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska inne-
hålla behövliga uppgifter och utredningar 
om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och ekonomiska situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
övriga bindningar till holdingsammanslut-
ningen, 

3) med förvärvet förknippade avtal, finan-
sieringen av förvärvet samt, i sådana fall 
som avses i 2 mom., om innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
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gas till de anmälningar som avses i denna pa-
ragraf utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
 

som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 
2 mom. utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

 
14 §  

Ledningen av ett konglomerats holdingsam-
manslutning 

Styrelsen och verkställande direktören för 
ett konglomerats holdingsammanslutning 
skall leda konglomeratets holdingsammans-
lutning med yrkesskicklighet samt enligt sun-
da och försiktiga affärsprinciper. Styrelse-
medlemmarna och suppleanterna samt verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare skall vara tillförlitliga personer som inte 
är försatta i konkurs och vars handlingsbehö-
righet inte har begränsats. De skall dessutom 
ha sådan allmän kännedom om finans- och 
försäkringsverksamhet som kan anses vara 
behövlig med beaktande av arten och omfatt-
ningen av konglomeratets 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 har 
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 styrelsemed-
lem eller suppleant eller som verkställande 
direktör eller dennes ställföreträdare i ett 
konglomerats holdingsammanslutning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knglomeratets holdingsammanslutning ska 

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

14 § 

Ledningen av ett konglomerats holdingsam-
manslutning 

Styrelsen och verkställande direktören för 
ett konglomerats holdingsammanslutning ska 
leda konglomeratets holdingsammanslutning 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlem-
marna och suppleanterna samt verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. De ska dessutom ha sådan 
allmän kännedom om finans- och försäk-
ringsverksamhet som kan anses vara behöv-
lig med beaktande av arten och omfattningen 
av konglomeratets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som  
1) under de senaste fem åren har dömts till 

fängelsestraff eller under de senaste tre åren 
till bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara med-
lem eller suppleant i holdingsammanslut-
ningens styrelse eller verkställande direktör 
eller ställföreträdare för verkställande direk-
tören, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av 
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra omständig-
heter som inverkar på saken. 

Konglomeratets holdingsammanslutning 
ska utan dröjsmål underrätta Finansinspek-
tionen om förändringar som gäller den le-
dande personalen enligt 1 mom. 
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18 §  

Beräkning av kapitalbasen och minimibelop-
pet av kapitalbasen i företag som hör till ett 

konglomerat 

Med kapitalbas och minimibeloppet av ka-
pitalbasen i ett företag som hör till ett kon-
glomerat avses vid tillämpningen av bestäm-
melserna i detta kapitel 
— — — — — — — — — — — — — —  

b) den kapitalbas och det minimibelopp av 
kapitalbasen som avses i 31 § lagen om vär-
depappersföretag, när det är fråga om ett 
finskt eller ett annat än i d-punkten avsett ut-
ländskt värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Beräkning av kapitalbasen och minimibelop-
pet av kapitalbasen i företag som hör till ett 

konglomerat 

Med kapitalbas och minimibeloppet av ka-
pitalbasen i ett företag som hör till ett kon-
glomerat avses vid tillämpningen av be-
stämmelserna i detta kapitel 
— — — — — — — — — — — — — —  

b) den kapitalbas och det minimibelopp av 
kapitalbasen som avses i 6 kap. 2 § i lagen 
om investeringstjänster, när det är fråga om 
ett finländskt eller ett annat än i d-punkten 
avsett utländskt värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
35 §  

Tillhörighet tills finans- och försäkringskon-
glomerat i tredjeland 

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 
39 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller 40 § 2 
mom. i lagen om värdepappersföretag, om ett 
kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör 
till ett finans- och försäkringskonglomerat 
vars yttersta moderföretag har sitt säte i nå-
gon annan stat än en EES-stat och det regle-
rade företagets yttersta moderföretag som har 
sitt säte i en EES-stat uppfyller villkoren i 6 § 
1 eller 2 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Tillhörighet till finans- och försäkringskon-
glomerat i tredjeland 

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 
39 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller 7 kap. 
13 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 
om ett kreditinstitut eller ett värdepappersfö-
retag hör till ett finans- och försäkringskon-
glomerat vars yttersta moderföretag har sitt 
säte i någon annan stat än en EES-stat och 
det reglerade företagets yttersta moderföretag 
som har sitt säte i en EES-stat uppfyller vill-
koren i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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19. 

Lag 

om ändring av lagen om betalningsinstitut 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 13 §, 21 a § 3 mom., 25 § och 38 § 1 mom., 

av dem 21 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 899/2011, samt 
fogas till lagen en ny 13 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 §  

Förutsättningar för beviljande av auktorisa-
tion 

Auktorisation ska beviljas om det på basis 
av den utredning som kommit in kan säker-
ställas att sökanden uppfyller förutsättningar-
na enligt 2 mom. samt de förutsättningar i 
fråga om verksamhet och finansiell ställning 
som föreskrivs i denna lag. Auktorisation kan 
endast beviljas sökande som har säte i Fin-
land. 

 
Beviljande av auktorisation förutsätter att 

det har utretts att betalningsinstitutets grun-
dare och aktieägare, andelsägare eller bo-
lagsmän som äger minst en tiondedel av be-
talningsinstitutets aktier, andelar eller bo-
lagsinsats i pengar eller en andel som medför 
minst tio procent av rösträtten i bolaget är 
tillförlitliga. 

Den anses inte vara tillförlitlig som under 
de fem senaste åren före bedömningen genom 
en dom som vunnit laga kraft har dömts till 
fängelsestraff eller under de tre senaste åren 
före bedömningen till bötesstraff för ett brott 
som kan anses visa att personen i fråga är 
uppenbart olämplig att grunda eller äga ett 
betalningsinstitut eller om denne annars ge-
nom sin tidigare verksamhet har visat sig 
vara uppenbart olämplig att grunda eller äga 
ett betalningsinstitut. 

Auktorisation kan också beviljas för ett nytt 
betalningsinstitut innan det registreras. 

13 § 

Förutsättningar för beviljande av auktorisa-
tion 

Auktorisation ska beviljas om det på basis 
av utredning som kommit in kan säkerställas 
att betalningsinstitutets ägare och grundare 
uppfyller de krav som ställs i 13 a § och be-
talningsinstitutet uppfyller de krav gällande 
betalningsinstitutets verksamhet och finansi-
ella ställning som ställs i denna lag. Auktori-
sation kan endast beviljas sökande som har 
säte i Finland. 
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 13 a § 

Tillförlitligheten hos betydande ägare samt 
grundare i ett betalningsinstitut 

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
procent av ett betalningsinstituts aktiekapital, 
andelar eller bolagsinsats i pengar eller en 
andel som medför minst tio procent av den 
rösträtt som samtliga aktier eller andelar 
medför eller av rösträtten i bolaget, samt be-
talningsinstitutets grundare måste vara till-
förlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att grunda 
eller äga ett betalningsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att 
grunda eller äga ett betalningsinstitut. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som äga-
re i betalningsinstitutet, om det kan anses 
vara uppenbart motiverat med hänsyn till en 
helhetsbedömning av dennes tidigare verk-
samhet, de omständigheter som lett till do-
men och andra omständigheter som inverkar 
på saken. 
 

 
21 a §  

Anmälningsplikt som gäller förvärv och över-
låtelse av aktier och andelar i institut för 

elektroniska pengar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av den ägar- och röstandel 

som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § 
och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepappers-
marknadslagen (495/1989). Sådana aktier och 
andelar som den anmälningsskyldige har för-
värvat för högst ett år i samband med en 
emission av värdepapper eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 

21 a §

Anmälningsplikt som gäller förvärv och över-
låtelse av aktier och andelar i institut för 

elektroniska pengar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av den ägarandel och rös-

tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen (   /   ). Sådana aktier och an-
delar som den anmälningsskyldige har för-
värvat för högst ett år i samband med en vär-
depappersemission eller med stöd av sin 
verksamhet som marknadsgarant och utifrån 
vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att 
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utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka verksamheten i sammanslutning-
ens ledning, ska dock inte beaktas 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

utöva rösträtt i ett institut eller i övrigt påver-
ka verksamheten i institutets ledning, ska 
dock inte beaktas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 §  

Ledning av betalningsinstitut 

Ett betalningsinstituts styrelse, verkställan-
de direktör och övriga högsta ledning ska leda 
betalningsinstitutet med yrkesskicklighet och 
enlig sunda och försiktiga affärsprinciper. 
Styrelsemedlemmarna och suppleanterna, 
verkställande direktören och dennes ställföre-
trädare samt andra som hör till den högsta 
ledningen ska vara tillförlitliga personer, de 
får inte vara försatta i konkurs och deras 
handlingsbehörighet får inte vara begränsad. 
De ska dessutom ha sådan allmän kännedom 
om betaltjänstverksamhet som är nödvändig 
med beaktande av arten och omfattningen av 
betalningsinstitutets verksamhet. 

Med andra som hör till den högsta ledning-
en för ett betalningsinstitut som bedriver an-
nan affärsverksamhet enligt 9 § 2 mom. avses 
i 1 mom. personer som de facto svarar för be-
talningsinstitutets betaltjänstverksamhet. 

 
Den anses inte vara tillförlitlig som under 

de fem senaste åren före bedömningen genom 
en dom som vunnit laga kraft har dömts till 
fängelsestraff eller under de tre senaste åren 
före bedömningen till bötesstraff för ett brott 
som kan anses visa att personen i fråga är up-
penbart olämplig som styrelsemedlem eller 
suppleant, som verkställande direktör eller 
ställföreträdare för denne eller som medlem 
av den högsta ledningen i övrigt eller om per-
sonen i fråga annars genom sin tidigare verk-
samhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
för uppdraget. 

25 § 

Ledning av betalningsinstitut 

Ett betalningsinstituts styrelse, verkställan-
de direktör och övriga högsta ledning ska 
leda betalningsinstitutet med yrkesskicklighet 
och enlig sunda och försiktiga affärsprinci-
per. Styrelsemedlemmarna och suppleanter-
na, verkställande direktören och dennes ställ-
företrädare samt andra som hör till den högs-
ta ledningen ska vara tillförlitliga personer, 
de får inte vara försatta i konkurs och deras 
handlingsbehörighet får inte vara begränsad. 
De ska dessutom ha sådan allmän kännedom 
om betaltjänstverksamhet som är nödvändig 
med beaktande av arten och omfattningen av 
betalningsinstitutets verksamhet. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om den högsta 
ledningen ska i ett betalningsinstitut som be-
driver sådan annan affärsverksamhet som 
avses i 9 § 2 mom. tillämpas på dem som an-
svarar för betalningsinstitutets betaltjänst-
verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett be-
talningsinstitut, eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 3 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av den-
nes tidigare verksamhet, de omständigheter 
som lett till domen och andra omständigheter 
som inverkar på saken. 
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38 §  

Information till företag inom samma finansi-
ella företagsgrupp eller finans- och försäk-

ringskonglomerat 

Ett betalningsinstitut och ett företag som hör 
till samma finansiella företagsgrupp enligt 
kreditinstitutslagen eller lagen om värdepap-
persföretag har trots vad som föreskrivs om 
tystnadsplikt rätt att lämna uppgifter som av-
ses i 37 § till företag som hör till samma kon-
cern, samma finansiella företagsgrupp eller 
samma finans- och försäkringskonglomerat 
enligt lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, för kundbetjäning och 
annan skötsel av kundförhållanden, för mark-
nadsföring samt för koncernens, gruppens el-
ler finans- och försäkringskonglomeratets 
riskhantering, om mottagaren omfattas av 
tystnadsplikten enligt denna lag eller av mot-
svarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i 
detta moment om utlämnande av uppgifter 
gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter 
enligt 11 § i personuppgiftslagen (523/1999) 
och inte heller information som baserar sig på 
registrering av betalningsuppgifter mellan en 
kund och ett företag som inte hör till konglo-
meratet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Information till företag inom samma finansi-
ella företagsgrupp eller finans- och försäk-

ringskonglomerat 

Ett betalningsinstitut och ett företag som 
hör till samma finansiella företagsgrupp en-
ligt kreditinstitutslagen eller lagen om inve-
steringstjänster har trots vad som föreskrivs 
om tystnadsplikt rätt att lämna uppgifter som 
avses i 37 § till företag som hör till samma 
koncern, samma finansiella företagsgrupp el-
ler samma finans- och försäkringskonglome-
rat enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, för kundbetjäning 
och annan skötsel av kundförhållanden, för 
marknadsföring samt för koncernens, grup-
pens eller finans- och försäkringskonglomera-
tets riskhantering, om mottagaren omfattas av 
tystnadsplikten enligt denna lag eller av mot-
svarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i 
detta moment om utlämnande av uppgifter 
gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter 
enligt 11 § i personuppgiftslagen (523/1999) 
och inte heller information som baserar sig på 
registrering av betalningsuppgifter mellan en 
kund och ett företag som inte hör till konglo-
meratet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 



 RP 32/2012 rd  
  

 

640 

20. 

Lag  

om ändring av lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 8, 12 och 

14 punkten, 5 §, 5 b § 1 mom., 5 e och 5 f §, 6 § 5 mom., 8 b § 3 mom., 8 c §, 9 a § 1 mom., 
9 d, 9 e, 11 och 16 §, 26 a § 8 mom., 29 c §, 41 § 4 mom., 57 b §, 63 § 1 mom., 64 § 2 mom., 
65 § 1 mom. 3 punkten, 69 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom., 80 §, 81 § 
1 och 2 mom., 14 kap., 117 a § 2 mom. samt 132 b, 132 c och 132 d §, av dem 1 § 2 och 
3 mom., 2 § 1 mom. 14 punkten, 8 b § 3 mom., 8 c, 16 och 80 §, 117 a § 2 mom. samt 132 b, 
132 c och 132 d § sådana de lyder i lag 1490/ 2011, 2 § 1 mom. 8 punkten, 5 b § 1 mom., 9 a § 
1 mom., 41 § 4 mom., 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom. och 81 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i 
lag 224/2004, 2 § 1 mom. 12 punkten, 9 e §, 26 a § 8 mom. och 69 § 1 mom. 1 punkten sådana 
de lyder i lag 928/2007, 5 § sådan den lyder i lagarna 224/2004 och 928/2007, 5 e och 9 d § 
sådana de lyder i lagarna 928/2007 och 889/2008, 5 f § sådan den lyder i lagarna 928/2007 
och 1490/2011, 6 § 5 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 1365/2010, 29 c § sådan den lyder i 
lag 1426/2007 och 57 b § sådan den lyder i lag 559/2010, samt 

fogas till 8 b § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring 
av andelar i andra fondföretag än sådana som 
avses i fondföretagsdirektivet, om andelarna 
marknadsförs endast till professionella inve-
sterare. Som professionella investerare ska 
betraktas de sammanslutningar som avses i 
1 kap. 4 § 4 mom. 1—4 punkten i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) och de institu-
tionella investerare som avses i 1 kap. 4 § 
4 mom. 5 punkten i den lagen samt andra in-
vesterare, om de skriftligen har meddelat ett 
annat fondföretag än ett sådant som avses i 
fondföretagsdirektivet eller dess ombud att de 
på grundval av sin yrkesskicklighet och inve-
steringserfarenhet är professionella investera-
re och om de uppfyller minst två av följande 
krav: 

1) investeraren har på marknaden i fråga 
gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de när-
mast föregående fyra kvartalen, 

2) värdet av investerarens placeringstill-
gångar överstiger 500 000 euro, 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring 
av andelar i andra fondföretag än sådana som 
avses i fondföretagsdirektivet, om andelarna 
marknadsförs endast till professionella inve-
sterare. Som professionella investerare ska 
betraktas företag som avses i 1 kap. 18 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om invester-
ingstjänster (   /   ) och institutionella investe-
rare som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 
5 punkten i den lagen samt andra investerare, 
om de skriftligen har meddelat ett fondföre-
tag eller ett annat fondföretag än ett sådant 
som avses i fondföretagsdirektivet eller dess 
ombud att de på grundval av sin yrkesskick-
lighet och investeringserfarenhet är profes-
sionella investerare och om de uppfyller 
minst två av följande krav: 

1) investeraren har på marknaden i fråga 
gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de när-
mast föregående fyra kvartalen, 

2) värdet av investerarens placeringstill-
gångar överstiger 500 000 euro, 
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3) investeraren arbetar eller har arbetat pro-
fessionellt inom finanssektorn minst ett år i 
uppgifter som kräver kunskap om de planera-
de transaktionerna. 

På fondbolag tillämpas lagen om värdepap-
persföretag (922/2007) enligt vad som före-
skrivs i denna lag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3) investeraren arbetar eller har arbetat pro-
fessionellt inom finanssektorn minst ett år i 
uppgifter som kräver kunskap om de plane-
rade transaktionerna. 

På fondbolag tillämpas lagen om invester-
ingstjänster enligt vad som föreskrivs i denna 
lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investerings-
tjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 § 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) värdepapper bevis enligt definitionen i 1 
kap. 2 § värdepappersmarknadslagen, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) finansiella instrument de finansiella in-
strument som avses i 4 § i lagen om värde-
pappersföretag, penningmarknadsinstrument 
och inlåningar i kreditinstitut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) icke-standardiserade derivatinstrument 
andra derivatinstrument än standardiserade 
derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § i la-
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer (772/1988) eller derivatinstru-
ment enligt 10 kap. 1 a § i värdepappers-
marknadslagen som jämställs med standardi-
serade optioner och terminer, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) värdepapper värdepapper som avses i 

2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (   / 
), 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster, penningmarknadsinstrument 
och inlåning i kreditinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) OTC-derivatinstrument andra derivat-
instrument än sådana som är föremål för 
handel på en sådan reglerad marknad som 
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument (   /   ) eller på någon annan regle-
rad marknadsplats som fungerar fortlöpande 
samt är erkänd och öppen för allmänheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 §  

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet 
och till fondverksamheten väsentligen höran-
de verksamhet, om denna inte är ägnad att 
skada fondandelsägarnas intressen. 

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning som avses i 5 § 

4 punkten i lagen om värdepappersföretag, 
2) investeringsrådgivning som avses i 5 § 

5 punkten i lagen om värdepappersföretag, 
3) förvarings- och förvaltningstjänster för 

andelar i placeringsfonder och fondföretag, 
enligt vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. 
1 punkten i lagen om värdepappersföretag. 

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd en-
bart för sådan verksamhet som avses i 
2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas 
tillstånd enbart för verksamhet som avses i 

5 §
Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet 

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

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 

4 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 

5 punkten i lagen om investeringstjänster, 
3) förvaring av finansiella instrument som 

är andelar i placeringsfonder och fondföre-
tag, enligt 1 kap. 11 § 1 mom. 9 punkten i la-
gen om investeringstjänster. 

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd en-
bart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett 
fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd för 
verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 
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2 mom. 2 eller 3 punkten, om verksamhets-
tillstånd inte har beviljats eller samtidigt inte 
söks också för verksamhet som avses i 
2 mom. 1 punkten. 

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

På fondbolag som tillhandahåller tjänster 
som avses i 2 mom. tillämpas 29—31 och 
33—38 § samt 71 § 2 mom. i lagen om vär-
depappersföretag samt vad som i värdepap-
persmarknadslagen föreskrivs om värdepap-
persförmedlares skyldigheter. 

3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har 
beviljats eller samtidigt söks också för verk-
samhet som avses i 2 mom. 1 punkten. 

Bestämmelser om skyldigheten för ett 
fondbolag som bedriver verksamhet som av-
ses i 2 mom. att höra till ersättningsfonden 
för investerarskydd finns i lagen om invester-
ingstjänster 
 

På fondbolag som tillhandahåller tjänster 
som avses i 2 mom. ska tillämpas 1 kap. 4 § i 
lagen om investeringstjänster.  
 

 
5 b §  

Verksamhetstillstånd skall beviljas fin-
ländska aktiebolag om det med ledning av ut-
redning om aktieägarnas, med dessa enligt 
2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jäm-
förbara personers samt de inom förvaltningen 
verksamma personernas tillförlitlighet, van-
del, erfarenhet och övriga lämplighet samt 
med beaktande av den tilltänkta omfattningen 
av sökandens affärsverksamhet kan säkerstäl-
las att fondbolaget kommer att ledas med yr-
kesskicklighet samt enligt sunda och försikti-
ga affärsprinciper. En förutsättning för bevil-
jande av verksamhetstillstånd är dessutom att 
bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillför-
litlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar och att det upp-
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 fondbolaget hindras av en bety-
dande bindning mellan fondbolaget och nå-
gon annan juridisk eller fysisk person eller av 
bestämmelser och administrativa föreskrifter i 
en stat som inte hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet vilka tillämpas på en 
fysisk eller juridisk person som har en sådan 
bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas 
också ett nytt fondbolag innan det registreras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 b § 
Verksamhetstillstånd för fondbolag ska be-

viljas ett finländskt aktiebolag om det enligt 
utredning om aktieägarnas och den högsta 
ledningens tillförlitlighet, anseende, erfaren-
het och övriga lämplighet samt med beaktan-
de av den tilltänkta omfattningen av bolagets 
affärsverksamhet kan säkerställas att fondbo-
laget kommer att ledas med yrkesskicklighet 
samt enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. En förutsättning för beviljande av verk-
samhetstillstånd är dessutom att bolaget har 
sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig för-
valtning och tillräckliga finansiella verksam-
hetsförutsättningar och att det uppfyller de 
övriga krav som ställs i denna lag. Dessutom 
krävs det att det inte utgående från den ut-
redning 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 sådana bestämmelser och administra-
tiva föreskrifter i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som tillämpas 
på fysiska och juridiska personer med sådan 
bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas 
också ett nytt fondbolag innan det registreras. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 e §  

Ett fondbolags styrelse, verkställande direk-
tör och högsta ledning i övrigt ska leda fond-
bolaget med yrkesskicklighet samt enligt sun-

5 e § 
Ett fondbolags styrelse, verkställande di-

rektör och högsta ledning i övrigt ska leda 
fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt 
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da och försiktiga affärsprinciper. Styrelse-
medlemmarna och deras suppleanter, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt övriga som hör till den högsta led-
ningen ska vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats. De ska dess-
utom ha sådan allmän kännedom om fond-
verksamhet som är nödvändig med beaktande 
av arten och omfattningen av fondbolagets 
verksamhet. Om fondbolaget har beviljats 
tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 5 § 
2 mom. ska styrelsemedlemmarna och deras 
suppleanter, verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare samt övriga i den 
högsta ledningen dessutom ha sådan allmän 
kännedom om investeringsverksamhet som är 
nödvändig med beaktande av arten och om-
fattningen av fondbolagets verksamhet. De 
styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 
2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts 
inte ha kännedom om fondverksamhet eller 
investeringsverksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig, om personen under de fem år 
som föregår bedömningen genom en dom som 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre år som föregår bedömning-
en till bötesstraff för ett brott som kan anses 
visa att personen är uppenbart olämplig som 
styrelsemedlem, suppleant för en styrelse-
medlem, verkställande direktör eller ställföre-
trädare för denne i fondbolaget eller för att i 
övrigt höra till bolagets högsta ledning. En 
person anses inte heller vara tillförlitlig om 
denne annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdraget i fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
Fondbolaget ska omedelbart underrätta Fi-

nansinspektionen om utbyte av de personer 
som avses i 1 mom. 
 

sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och deras suppleanter, verk-
ställande direktören och dennes ställföreträ-
dare samt övriga som hör till den högsta led-
ningen ska vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats. De ska dess-
utom ha sådan allmän kännedom om fond-
verksamhet som är nödvändig med beaktande 
av arten och omfattningen av fondbolagets 
verksamhet. Om fondbolaget har beviljats 
tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 
5 § 2 mom. ska styrelsemedlemmarna och 
deras suppleanter, verkställande direktören 
och dennes ställföreträdare samt övriga i den 
högsta ledningen dessutom ha sådan allmän 
kännedom om investeringsverksamhet som 
är nödvändig med beaktande av arten och 
omfattningen av fondbolagets verksamhet. 
De styrelsemedlemmar som i enlighet med 
8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förut-
sätts inte ha kännedom om fondverksamhet 
eller investeringsverksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett 
fondbolag, eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., 
om det kan anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av den-
nes tidigare verksamhet, de omständigheter 
som lett till domen och andra omständigheter 
som inverkar på saken. 

Fondbolaget ska omedelbart underrätta Fi-
nansinspektionen om förändringar i fråga 
om personer i ledande ställning enligt 1 
mom. 
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5 f §  
En förutsättning för verksamhetstillstånd 

enligt 5 b § är att det har utretts att en sådan 
inrättare av fondbolaget och en sådan aktie-
ägare som innehar minst tio procent av bola-
gets aktier eller en andel som medför minst 
tio procent av rösträtten i bolaget är tillförlit-
liga.  

En person anses inte vara tillförlitlig, om 
personen under de fem år som föregår be-
dömningen genom en dom som vunnit laga 
kraft har dömts till fängelsestraff eller under 
de tre år som föregår bedömningen till bötes-
straff för ett brott som kan anses visa att per-
sonen är uppenbart olämplig att bilda eller 
äga ett fondbolag eller om personen i fråga 
annars genom sin tidigare verksamhet har vi-
sat sig vara uppenbart olämplig att bilda eller 
äga ett fondbolag. 

5 f § 
Den som direkt eller indirekt äger minst tio 

procent av ett fondbolags aktiekapital eller 
en andel som medför minst tio procent av 
den rösträtt som samtliga aktier i bolaget 
medför måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att äga ett 
fondbolag, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
ett fondbolag. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som äga-
re i fondbolaget, om detta ska anses vara up-
penbart motiverat med hänsyn till en hel-
hetsbedömning av dennes tidigare verksam-
het, de omständigheter som lett till domen 
och andra omständigheter som inverkar på 
saken. 
 
 

 
6 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om fondbolaget bedriver verksamhet som 

avses i 5 § 2 mom., ska det alltid, oberoende 
av vad som föreskrivs i 1—4 mom., dessutom 
uppfylla kraven enligt 46 § 1 mom. i lagen 
om värdepappersföretag. På ett sådant fond-
bolag tillämpas det som föreskrivs i 4 mom. i 
den paragrafen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett fondbolag som bedriver verksamhet 
som avses i 5 § 2 mom. ska alltid, oberoende 
av vad som föreskrivs i 1—4 mom., uppfylla 
kraven enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om 
investeringstjänster. På ett sådant fondbolag 
tillämpas vad som föreskrivs i 4 mom. i den 
paragrafen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansinspektionen meddelar de närmare 

8 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett fondbolag ska bevara information om 
privata transaktioner. Fondbolaget ska varje 
år rapportera till Finansinspektionen hur 
fondbolaget har övervakat efterlevnaden av 
bestämmelserna, föreskrifterna och bolagets 
interna anvisningar om privata transaktioner 
och vilka åtgärder fondbolaget har vidtagit 
ifall bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte iakttagits. 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
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föreskrifter om privata transaktioner som be-
hövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. 
 

föreskrifter om privata transaktioner som be-
hövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. Dessutom kan Finans-
inspektionen meddela närmare föreskrifter 
om rapporter som avses i 3 mom. och om 
rapportering till Finansinspektionen. 
 

 
8 c §  

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara 
uppgifter om varje transaktion som en placer-
ingsfond eller specialplaceringsfond är delak-
tig i. I 36 § i lagen om värdepappersföretag 
föreskrivs det om bevarandet av uppgifter 
som gäller transaktioner och tjänster som in-
går i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om bevarande av uppgifter som 
behövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. 
 

8 c § 
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara 

uppgifter om varje transaktion som en placer-
ingsfond eller specialplaceringsfond är delak-
tig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgif-
ter om transaktioner och tjänster som ingår i 
verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 
10 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster. 

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om bevarande av uppgifter som 
behövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. 

 
 

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 personer-
nas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och öv-
riga lämplighet samt med beaktande av den 
tilltänkta omfattningen av sökandens affärs-
verksamhet kan säkerställas att förvaringsin-
stitutet kommer att ledas med yrkesskicklig-
het samt enligt sunda och försiktiga affärs-
principer. En förutsättning för beviljande av 
verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget 
har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig för-
valtning och tillräckliga ekonomiska verk-
samhetsförutsättningar och att det uppfyller 
de övriga krav som ställs i denna lag, om det 
inte utgående från den utredning som motta-
gits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn 
över förvaringsinstitutet hindras av en bety-
dande bindning mellan förvaringsinstitutet 
och någon annan juridisk eller fysisk person 
eller av bestämmelser och administrativa fö-
reskrifter i en stat som inte hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet vilka tilläm-
pas på en fysisk eller juridisk person som har 
en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan 
beviljas också ett nytt förvaringsinstitut innan 

9 a § 
Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut 

ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det 
enligt utredning om aktieägarnas och den 
högsta ledningens tillförlitlighet, anseende, 
erfarenhet och övriga lämplighet samt med 
beaktande av den tilltänkta omfattningen av 
bolagets affärsverksamhet kan säkerställas 
att förvaringsinstitutet kommer att ledas med 
yrkesskicklighet samt enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper. En förutsättning för 
beviljande av verksamhetstillstånd är dessut-
om att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, 
tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finan-
siella verksamhetsförutsättningar och att det 
uppfyller de övriga krav som ställs i denna 
lag. Dessutom krävs det att det inte utgående 
från utredningen kan anses sannolikt att en 
effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hind-
ras av en betydande bindning mellan förva-
ringsinstitutet och någon annan juridisk eller 
fysisk person eller av sådana bestämmelser 
och administrativa föreskrifter i en stat utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det som tillämpas på fysiska och juridiska 
personer med sådan bindning. Verksamhets-
tillstånd kan beviljas också ett nytt förva-
ringsinstitut innan det registreras. 
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det registreras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 d §  

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkstäl-
lande direktör ska leda förvaringsinstitutet 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlem-
marna och deras suppleanter, verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare samt 
övriga som hör till den högsta ledningen ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. Styrelsemedlemmarna och de-
ras suppleanter, verkställande direktören och 
dennes ställföreträdare samt övriga som hör 
till den högsta ledningen ska dessutom ha så-
dan allmän kännedom om förvaringsinstituts-
verksamhet som är nödvändig med beaktande 
av arten och omfattningen av förvaringsinsti-
tutets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig, om personen under de fem år 
som föregår bedömningen genom en dom som 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre år som föregår bedömning-
en till bötesstraff för ett brott som kan anses 
visa att personen är uppenbart olämplig som 
styrelsemedlem, suppleant för en styrelse-
medlem, verkställande direktör eller ställföre-
trädare för denne i förvaringsinstitutet eller 
för att i övrigt höra till institutets högsta led-
ning. En person anses inte heller vara tillför-
litlig, om denne annars genom sin tidigare 
verksamhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig för uppdraget i fråga. 
 
 
 
 
 
 
 

Ett förvaringsinstitut ska omedelbart under-
rätta Finansinspektionen om förändringar 
som gäller de personer som avses i 1 mom. 
 
 

9 d § 
Ett förvaringsinstituts styrelse och verkstäl-

lande direktör ska leda förvaringsinstitutet 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlem-
marna och deras suppleanter, verkställande 
direktören och dennes ställföreträdare samt 
övriga som hör till den högsta ledningen ska 
vara tillförlitliga personer som inte är försatta 
i konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. Styrelsemedlemmarna och 
deras suppleanter, verkställande direktören 
och dennes ställföreträdare samt övriga som 
hör till den högsta ledningen ska dessutom ha 
sådan allmän kännedom om förvaringsinsti-
tutsverksamhet som är nödvändig med beak-
tande av arten och omfattningen av förva-
ringsinstitutets verksamhet. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att vara sty-
relsemedlem, ersättare för en styrelsemed-
lem, verkställande direktör eller ställföreträ-
dare för verkställande direktören eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen i ett för-
varingsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig för 
uppdrag som avses i 1 punkten. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft får den dömde dock 
fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om 
detta ska anses vara uppenbart motiverat 
med hänsyn till en helhetsbedömning av den-
nes tidigare verksamhet, de omständigheter 
som lett till domen och andra omständigheter 
som inverkar på saken. 

Förvaringsinstitutet ska omedelbart under-
rätta Finansinspektionen om förändringar 
som gäller den högsta ledningen enligt 
1 mom. 
 

 
9 e §  

En förutsättning för verksamhetstillstånd 
9 e §

Den som direkt eller indirekt äger minst tio 
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enligt 9 a § är att det har utretts att förvarings-
institutets grundare samt aktieägare som in-
nehar minst en tiondel av förvaringsinstitutets 
aktier är tillförlitliga. En person anses inte 
vara tillförlitlig, om personen under de fem år 
som föregår bedömningen genom en dom 
som vunnit laga kraft har dömts till fängelse-
straff eller under de tre år som föregår be-
dömningen till bötesstraff för ett brott som 
kan anses visa att personen är uppenbart 
olämplig att bilda eller äga ett fondbolag eller 
om personen i fråga annars genom sin tidiga-
re verksamhet har visat sig vara uppenbart 
olämplig att grunda eller äga ett förvaringsin-
stitut. 
 

procent av ett förvaringsinstituts aktiekapital 
eller en andel som medför minst tio procent 
av den rösträtt som samtliga aktier i institu-
tet medför måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till 
bötesstraff för brott som kan anses visa att 
personen är uppenbart olämplig att äga ett 
förvaringsinstitut, eller som  

2) annars genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att äga 
ett förvaringsinstitut. 

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten 
inte har vunnit laga kraft kan den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som äga-
re i förvaringsinstitutet, om detta ska anses 
vara uppenbart motiverat med hänsyn till en 
helhetsbedömning av dennes tidigare verk-
samhet, de omständigheter som lett till do-
men och andra omständigheter som inverkar 
på saken. 
 

 
11 §  

Trots 9 § kan ett värdepappersföretag som 
avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag el-
ler ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i 
kreditinstitutslagen vara verksamt som förva-
ringsinstitut. 

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka 
ett sådant i en till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet hörande stat auktoriserat 
värdepappersföretag som avses i 2 § 1 punk-
ten i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
i Finland (580/1996) eller ett sådant utländskt 
EES-kreditinstitut som avses i 8 § 3 mom. i 
kreditinstitutslagen och som 

1) har en filial i Finland, 
2) uppfyller de ekonomiska verksamhets-

förutsättningar som avses i 10 §, och 
3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva 

förvaringsinstitutsverksamhet av det slag som 
avses i fondföretagsdirektivet. 
 

11 § 
Trots 9 § kan ett värdepappersföretag som 

avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen 
om investeringstjänster eller ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
vara verksamt som förvaringsinstitut. 

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka 
ett utländskt EES-värdepappersföretag enligt 
1 kap 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om inve-
steringstjänster eller ett sådant utländskt 
EES-kreditinstitut enligt 8 § 3 mom. i kredit-
institutslagen och som 
 
 
 

1) har en filial i Finland, 
2) uppfyller de finansiella verksamhetsför-

utsättningar som avses i 10 §,  
3) i sin hemstat har auktorisation att bedri-

va förvaringsinstitutsverksamhet enligt fond-
företagsdirektivet.  
 

 
16 §  

Den som har för avsikt att direkt eller indi-
rekt förvärva aktier i ett fondbolag ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på förhand, 

16 §
Den som har för avsikt att direkt eller indi-

rekt förvärva aktier i ett fondbolag ska under-
rätta Finansinspektionen om detta på för-
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om 
1) han på grund av förvärvet kommer att 

inneha minst 10 procent av fondbolagets ak-
tiekapital, 

2) hans innehav kommer att vara så stort att 
det motsvarar minst 10 procent av röstetalet 
för samtliga aktier, eller 

3) hans innehav annars berättigar till att ut-
öva inflytande som är jämförbart med inne-
hav som avses i 2 punkten eller annars bety-
dande inflytande i fondbolagets förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. så att det på grund av förvärvet 
kommer att uppgå till minst 20, 30 eller 50 
procent av fondbolagets aktiekapital, så att 
innehavet kommer att medföra en lika stor 
andel av det röstetal som samtliga aktier med-
för eller så att fondbolaget blir ett dotterföre-
tag, ska också detta förvärv anmälas på för-
hand till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och röstan-
del som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 
5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. i värdepap-
persmarknadslagen. Vid tillämpningen av det 
här momentet beaktas inte sådana aktier som 
den anmälningsskyldige har förvärvat för 
högst ett år i samband med en emission av 
värdepapper eller med stöd av sin verksamhet 
som marknadsgarant och på grundval av vil-
ken den anmälningsskyldige inte har rätt att 
utöva rösträtt i en sammanslutning eller i öv-
rigt påverka ledningens verksamhet i sam-
manslutningen. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras 
också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier sjunker under någon av de gränser för in-
nehav som anges i de momenten eller om 
fondbolaget upphör att vara ett dotterföretag 
till den anmälningsskyldige. 

Fondbolaget och dess holdingföretag ska 
minst en gång om året till Finansinspektionen 
anmäla ägarna till andelar enligt 1 och 
2 mom. och innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

 
 
 
 
 
 

hand, om
1) förvärvaren på grund av förvärvet kom-

mer att inneha minst 10 procent av fondbola-
gets aktiekapital, 

2) förvärvarens innehav kommer att vara så 
stort att det motsvarar minst 10 procent av 
röstetalet för samtliga aktier, eller om 

3) förvärvarens innehav annars berättigar 
till att utöva inflytande som är jämförbart 
med innehav som avses i 2 punkten eller att 
annars utöva betydande inflytande i fondbo-
lagets förvaltning. 

Om avsikten är att öka ett innehav som av-
ses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent 
av fondbolagets aktiekapital eller så att inne-
havet kommer att motsvara en lika stor andel 
av det röstetal som samtliga aktier medför el-
ler så att fondbolaget blir ett dotterföretag, 
ska också detta förvärv förhandsanmälas till 
Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och rös-
tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 
2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen. Vid tillämpningen av det här 
momentet beaktas inte aktier som den an-
mälningsskyldige har förvärvat för högst ett 
år i samband med en värdepappersemission 
eller med stöd av sin verksamhet som mark-
nadsgarant och på grund av vilka den anmäl-
ningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i 
en sammanslutning eller i övrigt påverka led-
ningens verksamhet i sammanslutningen. 

 
En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras 

också när det i innehavet ingående antalet ak-
tier sjunker under någon av de gränser som 
anges i 1 eller 2 mom. eller om fondbolaget 
upphör att vara ett dotterföretag till den an-
mälningsskyldige. 

Fondbolaget och dess holdingföretag ska 
minst en gång om året underrätta Finansin-
spektionen om ägarna till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska 
innehålla behövliga uppgifter och utredning-
ar om 

1) den anmälningsskyldige och dennes till-
förlitlighet och ekonomiska situation, 

2) den anmälningsskyldiges innehav i och 
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Bestämmelser om de uppgifter som ska fo-

gas till de anmälningar som avses i denna pa-
ragraf utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Bestämmelserna i 1—6 mom. gäller på 
motsvarande sätt förvärv och överlåtelse av 
aktier i förvaringsinstitut. 
 

övriga bindningar till fondbolaget, 
3) med förvärvet förknippade avtal, finan-

sieringen av förvärvet samt, i sådana fall 
som avses i 2 mom., om innehavets mål. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 
mom. utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Bestämmelserna i 1—7 mom. om förvärv 
och avyttring av aktier i fondbolag ska på 
motsvarande sätt tillämpas på förvärv och 
avyttring av aktier i förvaringsinstitut. 
 

 
26 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
På utläggande av sådana investeringstjäns-

ter på entreprenad som tillhandahålls av fond-
bolag tillämpas, med avvikelse från 1—7 
mom., 29—31 § i lagen om värdepappersfö-
retag (922/2007). 

26 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På utläggande av sådana investeringstjäns-
ter på entreprenad som tillhandahålls av 
fondbolag ska, med avvikelse från 1—
7 mom., tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om inve-
steringstjänster. 
 

 
29 c §  

När ett fondbolag som bedriver verksamhet 
som avses i 5 § 2 mom. flyttar sin hemort till 
en annan stat eller när det övertagande bola-
get vid fusion eller delning är registrerat eller 
registreras i någon annan stat, gäller för fond-
bolagets skyldighet att göra en ersättnings-
fondutredning och för en investerares upp-
sägningsrätt på motsvarande sätt vad som be-
stäms i 79 § i lagen om värdepappersföretag 
(922/2007). 

29 c § 
När ett fondbolag som bedriver verksamhet 

enligt 5 § 2 mom. flyttar sitt säte till en annan 
stat eller när det övertagande bolaget vid fu-
sion eller delning är registrerat eller registre-
ras i någon annan stat, tillämpas 13 kap. 9 § i 
lagen om investeringstjänster på fondbola-
gets skyldighet att göra en ersättningsfondut-
redning och på investerares uppsägningsrätt 

 
41 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om derivatinstrument används i placerings-

fondens investeringsverksamhet, skall i fon-
dens stadgar nämnas 

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

2) motparterna i icke-standardiserade deri-
vatinstrument, samt 

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

41 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

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

2) motparterna i OTC-derivatinstrument,  
3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget 

har för avsikt att tillämpa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
57 b §  

Som fondandelsförvaltare kan verka sådana 
57 b § 

Som fondandelsförvaltare kan verka sådana 
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kreditinstitut och värdepappersföretag enligt 
kreditinstitutslagen och lagen om värdepap-
persföretag och sådana fondbolag som har 
rätt att tillhandahålla förvarings- och förvalt-
ningstjänster för värdepapper, och sam-
manslutningar som har motsvarande auktori-
sation i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Den värdepap-
perscentral som avses i lagen om värdean-
delssystemet (826/1991) och motsvarande 
värdepapperscentraler och depositionsinstitut 
som verkar inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet kan också verka som fond-
andelsförvaltare. 
 

fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kredit-
institutslagen och sådana värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten 
i lagen om investeringstjänster, samt företag 
som har fått motsvarande auktorisation i en 
annan EES-stat. En värdepapperscentral som 
avses i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet (   /   ) samt motsva-
rande värdepapperscentraler och depositions-
institut för värdepapper inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet kan också 
verka som fondandelsförvaltare. 
 

 
63 § 

Över de fondandelar som hör till värdean-
delssystemet och dessas ägare skall med au-
tomatisk databehandling föras en fondandels-
ägarförteckning så som bestäms i 4 § lagen 
om värdeandelssystemet (826/1991). I fråga 
om notering av fondandelar på värdeandels-
konton samt i fråga om fondandelsägarför-
teckningen skall tillämpas 53 § 2 mom. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

63 § 
Över de fondandelar som hör till värdean-

delssystemet och dessas ägare ska med au-
tomatisk databehandling föras en fondan-
delsägarförteckning enligt vad som före-
skrivs i 6 kap. 3 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingsverksamhet. I fråga 
om notering av fondandelar på värdeandels-
konton samt i fråga om fondandelsägarför-
teckningen ska tillämpas 53 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
64 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som har förvärvat en fondandel som 

hör till värdeandelssystemet får inte utöva de 
rättigheter som tillkommer fondandelsägare i 
placeringsfonden förrän han har införts i 
fondandelsägarförteckningen, om inte något 
annat följer av 62 § 2 mom. eller av 28 § 
2 mom. lagen om värdeandelssystemet. 
 

64 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som har förvärvat en fondandel som 
hör till värdeandelssystemet får inte utöva de 
rättigheter som tillkommer fondandelsägare i 
placeringsfonden förrän han har införts i fon-
dandelsägarförteckningen, om inte något an-
nat följer av 62 § 2 mom. eller av 8 kap. 1 § 
2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet. 
 

 
65 § 

I en placeringsfonds stadgar skall tas in en 
bestämmelse enligt vilken rätt att efter an-
mälningsdagen få avkastning som placerings-
fonden delar ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, 
om den är förvaltarregistrerad, på avstäm-
ningsdagen har noterats och för vilken med 
stöd av 28 § lagen om värdeandelssystemet 

65 §
I en placeringsfonds stadgar skall tas in en 

bestämmelse enligt vilken rätt att efter an-
mälningsdagen få avkastning som placerings-
fonden delar ut endast tillkommer den 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, 
om den är förvaltarregistrerad, på avstäm-
ningsdagen har noterats och för vilken med 
stöd av 8 kap. 1 § lagen om värdeandelssy-
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fondandelsförvaltaren har införts som fond-
andelsförvaltare i fondandelsägarförteckning-
en. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

stemet och om clearingverksamhet fondan-
delsförvaltaren har införts som fondandels-
förvaltare i fondandelsägarförteckningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
69 §  

Ett fondbolag får placera en placerings-
fonds tillgångar i  

1) värdepapper och penningmarknadsin-
strument som är föremål för offentlig handel 
enligt värdepappersmarknadslagen eller för 
motsvarande handel i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
som är föremål för handel på någon annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten, och  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 
Ett fondbolag får placera en placerings-

fonds tillgångar i  
1) värdepapper och penningmarknadsin-

strument som är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument eller på någon annan 
reglerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten,  
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
73 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Riskexponeringen mot samma motpart får 

vid investering i icke-standardiserade derivat-
instrument inte överstiga en tiondedel av pla-
ceringsfondens tillgångar, om motparten är 
ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i 
andra fall, en tjugondedel av placeringsfon-
dens tillgångar. 

Sådana investeringar i en och samma emit-
tents värdepapper eller penningmarknadsin-
strument som överstiger en tjugondedel av 
placeringsfondens tillgångar får sammanlagt 
uppgå till högst två femtedelar av placerings-
fondens tillgångar. Denna begränsning till-
lämpas inte på inlåning och inte heller på in-
vestering i sådana icke-standardiserade deri-
vatinstrument i vilka motparten är ett kredit-
institut som avses i 71 a §. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riskexponeringen mot samma motpart får 
vid investering i OTC-derivatinstrument inte 
överstiga en tiondel av placeringsfondens till-
gångar, om motparten är ett kreditinstitut 
som avses i 71 a § och, i andra fall, en tju-
gondel av placeringsfondens tillgångar.  

Sådana investeringar i en och samma emit-
tents värdepapper eller penningmarknadsin-
strument som överstiger en tjugondel av pla-
ceringsfondens tillgångar får sammanlagt 
uppgå till högst två femtedelar av placerings-
fondens tillgångar. Denna begränsning till-
lämpas inte på inlåning och inte heller på in-
vestering i sådana OTC-derivatinstrument i 
vilka motparten är ett kreditinstitut som avses 
i 71 a §. 

Sammanlagt högst en femtedel av en pla-
ceringsfonds tillgångar får investeras i en och 
samma emittents värdepapper och penning-
marknadsinstrument, i inlåning som motta-
gits av företaget eller i sådana OTC-
derivatinstrument som för placeringsfonden 
innebär en riskexponering mot företaget i frå-
ga. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
77 §  

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

Ovan i 73 § 1—4 mom., 75 § och 76 § 
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1 mom. avsedda investeringar i en och sam-
ma emittents värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument eller i inlåning som den mot-
tagit eller i icke-standardiserade derivatin-
strument i vilka sammanslutningen är mot-
part, får inte överstiga ett belopp som motsva-
rar 35 hundradedelar av placeringsfondens 
tillgångar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 mom. avsedda investeringar i en och sam-
ma emittents värdepapper eller penning-
marknadsinstrument eller i inlåning som den 
mottagit eller i OTC-derivatinstrument i vilka 
företaget är motpart, får inte överstiga ett be-
lopp som motsvarar 35 hundradelar av pla-
ceringsfondens tillgångar. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

80 § 
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i sådana standardiserade de-
rivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer, i de derivatinstrument enligt 10 kap. 
1 a § i värdepappersmarknadslagen som är 
jämförbara med dem, inklusive motsvarande 
kontantavräknade instrument, och i icke-
standardiserade derivatinstrument, förutsatt 
att 

1) derivatinstrumentet avser finansiella in-
strument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, deri-
vatinstrument som avser finansiella instru-
ment eller underliggande egendom enligt 
denna paragraf, finansiella index, räntesatser, 
växelkurser eller utländska valutor som mot-
svarar de investeringsmål som anges i placer-
ingsfondens stadgar, 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) motparten vid affärer med icke-
standardiserade derivatinstrument är en sam-
manslutning som omfattas av tillsyn i enlig-
het med Europeiska unionens lagstiftning el-
ler en sammanslutning på vilken tillämpas 
och som iakttar tillsynsregler som motsvarar 
Europeiska unionens lagstiftning, och 
 

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt 
och verifierat kan värdera de icke-
standardiserade derivatinstrumenten och att 
de vid varje tidpunkt på fondbolagets initiativ 
kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas 

80 §
Ett fondbolag får investera en placerings-

fonds tillgångar i derivatinstrument som är 
föremål för handel på en sådan reglerad 
marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument eller på en annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten, inklusive motsvarande kontantavräk-
nade instrument, samt i OTC-derivat-
instrument, förutsatt att 

1) derivatinstrumentet avser finansiella in-
strument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, deri-
vatinstrument som avser finansiella instru-
ment eller underliggande tillgångar enligt 
denna paragraf, finansiella index, räntesatser, 
växelkurser eller utländska valutor, som mot-
svarar de investeringsmål som anges i placer-
ingsfondens stadgar,  

a) finansiella instrument enligt 69, 71, 71 a 
eller 72 §,  

b) derivatinstrument som avser finansiella 
instrument som avses i denna paragraf,  

c) underliggande tillgångar, finansiella in-
dex, räntesatser, växelkurser eller utländska 
valutor, som motsvarar de investeringsmål 
som anges i placeringsfondens stadgar, 

2) motparten vid transaktioner med OTC-
derivatinstrument är ett företag vars verk-
samhet med tanke på stabiliteten omfattas av 
tillsyn i enlighet med grunder som anges i 
Europeiska unionens lagstiftning eller ett fö-
retag på vilket tillämpas och som iakttar sta-
bilitetsregler som motsvarar Europeiska uni-
onens lagstiftning, och att 

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt 
och verifierat kan värdera OTC-derivat-
instrumenten samt att de vid varje tidpunkt, 
på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvand-
las i pengar eller avslutas genom en utjäm-
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genom en utjämnande transaktion till verkligt 
värde. 

 

nande transaktion till gängse värde. 
 

 
81 §  

I syfte att främja en effektiv förmögenhets-
förvaltning får ett fondbolag ingå låne- och 
återköpsavtal avseende värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument som hör till en pla-
ceringsfonds tillgångar, om de clearas av en 
clearingorganisation som avses i värdepap-
persmarknadslagen eller av ett optionsföretag 
som avses i lagen om handel med standardi-
serade optioner och terminer eller i en mot-
svarande utländsk sammanslutning eller, om 
clearingen sker någon annanstans, om mot-
parten är en i värdepappersmarknadslagen av-
sedd 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 sä-
kerhet. 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.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

81 § 
I syfte att främja en effektiv kapitalförvalt-

ning får ett fondbolag ingå låne- och åter-
köpsavtal avseende värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument som hör till en pla-
ceringsfonds tillgångar, om de clearas av en 
clearingorganisation som avses i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet eller av en utländsk clearingorgani-
sation eller, om clearingen sker någon annan-
stans, om motparten är ett värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster eller 
en annan tillhandahållare av investerings-
tjänster och villkoren är sedvanliga och all-
mänt 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 sä-
kerhet. Fondbolaget ska dagligen se till att 
säkerhetens värde är tillräckligt under hela 
giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. 
Clearingorganisationen eller en annan sam-
manslutning som står under Finansinspektio-
nens eller en motsvarande behörig myndig-
hets tillsyn ska förvara säkerheten för placer-
ingsfondens räkning till utgången av låne- el-
ler återköpsavtalet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 kap  

Insiderbestämmelser 

99 §  
Innehav av andelar i placeringsfonder är of-

fentliga, om fondandelsägaren (den anmäl-
ningsskyldige) är 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) en av fondbolagets bolagsstämma vald 

14 kap. 

Insiderbestämmelser 

99 § 
En insider i ett fondbolag ska till fondbola-

gets insiderregister som avses i 101 a § an-
mäla uppgifter om fondandelar i sådana pla-
ceringsfonder som förvaltas av fondbolaget 
och om aktier och sådana finansiella instru-
ment vilkas värde bestäms på basis av akti-
erna i fråga och som är föremål för handel 
på en reglerad marknad eller på en multila-
teral handelsplattform i Finland, nedan insi-
deranmälan. 

Med insider i ett fondbolag avses 
1) styrelsemedlemmar och suppleanter som 
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medlem eller suppleant i styrelsen, verkstäl-
lande direktör eller dennes ställföreträdare, 
revisor eller en för revisionen av fondbolaget 
huvudansvarig anställd i en revisionssam-
manslutning,  
 

2) en annan anställd hos fondbolaget eller 
en person som handlar på fondbolagets väg-
nar eller för fondbolagets räkning med möj-
lighet att påverka de beslut som gäller inve-
stering av placeringsfondens tillgångar, 

4) en omyndig vars intressebevakare en 
person som avses i 1 eller 2 punkten är, 

5) en sammanslutning eller stiftelse där en 
person som avses i denna paragraf direkt eller 
indirekt har bestämmande inflytande på det 
sätt som avses i 1 kap. 5 § i värdepappers-
marknadslagen, 

6) aktieägare i fondbolaget eller en person 
som enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmark-
nadslagen kan jämställas med en sådan. 

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. 
1 och 2 punkten ska underrätta fondbolaget 

1) om att det föreligger ett sådant föhållan-
de som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten, 

3) om sådana i sin ägo samt i en i 1 mom. 
4 och 5 punkten avsedd persons ägo varande 
aktier eller enligt aktiebolagslagen till aktier 
berättigande värdepapper som är föremål för 
offentlig handel i Finland, om avtal och åta-
ganden som avser förvärv eller avyttring av 
sådana värdepapper samt om sådana föränd-
ringar i avtalsförhållanden som gäller inne-
hav, förvärv och avyttring av sådana värde-
papper och som uppgår till minst 5 000 euro 
inom sju dagar efter förändringen. 

En anmälan som avses i 2 mom. ska göras 
inom 14 dagar efter det att 

1) personen tog emot ett uppdrag enligt 
1 mom. 1 eller 2 punkten, 

2) ett sådant förhållande som avses i 
1 mom. 4 eller 5 punkten uppkom, eller 

3) det skedde en förändring i de förhållan-
den som avses i 1 mom. eller i 2 mom. 
1 punkten. 

Om det totala beloppet av transaktioner och 
överlåtelser under ett kalenderår inte uppgår 
till 5 000 euro, skall anmälan trots detta göras 
senast den 31 januari det följande kalender-
året. 

Anmälningsskyldigheten gäller inte uppgif-
ter om bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebo-

valts av fondbolagets bolagsstämma, fondbo-
lagets verkställande direktör och dennes 
ställföreträdare samt fondbolagets revisorer 
och revisorssuppleanter och de för revisio-
nen av bolaget huvudansvariga anställda hos 
en revisionssammanslutning, 

2) andra anställda hos fondbolaget eller 
personer som agerar på fondbolagets vägnar 
eller för dess räkning och har möjlighet att 
påverka beslut om placering av placerings-
fondens tillgångar.  
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lag, ideella föreningar eller ekonomiska före-
ningar. Om en sammanslutning bedriver re-
gelbunden handel med värdepapper, skall 
emellertid även uppgifter om dem lämnas. 

Om värdepapperen har överförts till värde-
andelssystemet, kan fondbolaget organisera 
ett förfarande som innebär att uppgifterna kan 
fås ur värdeandelssystemet. Någon särskild 
anmälan behöver då inte göras till denna del. 
 
 

100 § 
Ett fondbolag skall föra ett register av vilket 

i fråga om varje anmälningsskyldig framgår 
sådana innehav och avtalsförhållanden som 
avses i 99 § samt transaktioner och andra 
överlåtelser specificerade (insiderregister). 

Uppgifterna i insiderregistret skall anteck-
nas så att de inte i efterhand kan ändras eller 
utplånas. Registerföringen skall ordnas så att 
endast de som har rätt att föra registret kan 
ändra uppgifterna. Registeranteckningar skall 
göras utan obefogat dröjsmål. Uppgifterna i 
registret skall sparas minst fem år efter att de 
förts in i registret. 

Var och en har rätt att obehindrat ta del av 
insiderregistret och mot kostnadsersättning få 
registerutdrag och kopior. Fysiska personers 
personbeteckning och adress samt namnet på 
personer som avses i 99 § 1 mom. 4 punkten 
är dock inte offentliga. 
 

100 § 
En insider i ett fondbolag ska göra insider-

anmälan inom fjorton dagar efter sin utnäm-
ning till ett uppdrag som avses i 99 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig, vars intressebevakare insidern 

är, 
2) organisationer och stiftelser där insi-

dern eller en omyndig som avses i 1 punkten 
direkt eller indirekt har bestämmanderätt, 

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd 
omyndigs och en i 2 punkten avsedd organi-
sations eller stiftelses innehav av fondande-
lar i placeringsfonder som förvaltas av fond-
bolaget samt aktier och sådana finansiella 
instrument vilkas värde bestäms på basis av 
aktierna i fråga och i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad eller på en 
multilateral handelsplattform. 

En insider ska medan uppdraget pågår 
inom sju dagar underrätta fondbolaget om  

1) förvärv och avyttringar av aktier och fi-
nansiella instrument som avses i 2 mom. 
3 punkten, då förändringen i ägandet uppgår 
till minst 5 000 euro, 

2) andra förändringar i uppgifter som av-
ses i denna paragraf. 

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 
3 punkten behöver inte uppges till den del de 
gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastig-
hetsaktiebolag enligt 28 kap. 2 § i lagen om 
bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella före-
ningar, ekonomiska föreningar eller sådana 
organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om 
en organisation bedriver regelbunden handel 
med finansiella instrument, ska emellertid 
uppgifter om denna organisation lämnas. 

I anmälan ska ingå uppgifter som behövs 
för att identifiera personen, organisationen 
eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om akti-
erna och om andra finansiella instrument. 
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Om aktier eller finansiella instrument som 
avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till 
värdeandelssystemet kan fondbolaget organi-
sera ett förfarande som gör det möjligt att 
hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I 
så fall behövs inga separata anmälningar. 
 

 
101 § 

I anmälan skall ingå de uppgifter som be-
hövs för att specificera personen eller sam-
manslutningen eller stiftelsen i fråga samt 
uppgifter om värdepapperen. Finansinspek-
tionen kan meddela närmare föreskrifter om 
innehållet i anmälan och om anmälningssät-
tet. 
 

101 § 
Den som äger aktier i ett fondbolag ska till 

det insiderregister som avses i 101 a § göra 
anmälan om sitt innehav av fondandelar i en 
placeringsfond som förvaltas av fondbolaget 
i fråga. 

Om fondandelar har överförts till värdean-
delssystemet kan fondbolaget organisera ett 
förfarande för att hämta informationen ur 
värdeandelssystemet. I så fall behöver inga 
separata anmälningar göras. 
 

 
 101 a § 

Ett fondbolag ska föra register över insi-
deranmälningar som avses i 100 och 101 § 
(fondbolagets insiderregister), varav  

1) för varje insider framgår de fondande-
lar, aktier och finansiella instrument som ägs 
av insidern, omyndiga som avses i 100 § 
2 mom. 1 punkten och av organisationer eller 
stiftelser som avses i 2 punkten och som är av 
det slag som nämns i momentet, samt specifi-
cerade förvärv och avyttringar, 

2) framgår de fondandelar som ägs av ak-
tieägare som avses i 101 § och förändringar 
i ägandet. 

Om anmälningar görs i enlighet med 100 § 
6 mom. kan fondbolagets insiderregister till 
denna del bildas av uppgifter från värdean-
delssystemet. 

Upprätthållandet av fondbolagets insider-
register ska organiseras på ett tillförlitligt 
sätt. De uppgifter som registrerats i registret 
ska bevaras i fem år efter registreringen. Var 
och en har rätt att mot ersättning av kostna-
derna få utdrag och kopior ur registret. Fy-
siska personers personbeteckning och adress 
och andra fysiska personers än insiders och 
fondbolagets aktieägares namn är dock inte 
offentliga. 

Fondbolaget ska varje år rapportera till 
Finansinspektionen hur upprätthållandet av 
insiderregistret organiserats, om övervak-
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ningen av fondbolagets insiders anmälnings-
skyldighet och vilka åtgärder fondbolaget 
har vidtagit i sådana fall då bestämmelserna, 
föreskrifterna eller fondbolagets interna an-
visningar inte har iakttagits. 
 

 
 101 b § 

Finansinspektionen kan utfärda närmare 
föreskrifter om innehållet i rapporter som 
avses i 100 och 101 § och om hur rapporte-
ringen ska ske, om innehållet i fondbolagets 
insiderregister som avses i 101 a § och hur 
uppgifterna ska registreras samt om rappor-
ter som avses i 101 a § 4 mom. och om rap-
porteringen till Finansinspektionen. 
 

 
102 § 

Den som enligt 99 § 1 mom. är anmälnings-
skyldig får inte utan tillstånd av finansinspek-
tionen mot vederlag förvärva värdepapper el-
ler derivatinstrument som ingår i en av fond-
bolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar 
eller överlåta sådana tillgångar till placerings-
fonden, om inte förvärvet eller överlåtelsen 
sker genom handel som avses i 69 § 1 mom. 1 
punkten eller om det inte är fråga om stan-
dardiserade derivatinstrument. 
 

102 § 
Den som är insider i ett fondbolag och den 

som är aktieägare i ett fondbolag får inte 
utan Finansinspektionens tillstånd mot veder-
lag förvärva värdepapper eller derivatinstru-
ment som ingår i en av fondbolaget förvaltad 
placeringsfonds tillgångar eller överlåta så-
dana tillgångar till placeringsfonden, om inte 
förvärvet eller avyttringen sker genom handel 
som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten. 

 
 

 
117 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samtidigt som Finansinspektionen beslutar 

återkalla verksamhetstillståndet för ett fond-
bolag som har beviljats tillstånd för verksam-
het som avses i 5 § 2 mom., kan den bestäm-
ma att investerarnas fordringar i enlighet med 
6 kap. i lagen om värdepappersföretag ska be-
talas ur ersättningsfonden för investerar-
skydd. 
 

117 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 be-
stämma att investerarnas fordringar i enlighet 
med 11 kap. i lagen om investeringstjänster 
ska betalas ur ersättningsfonden för investe-
rarskydd. 
 

 
132 b §  

På ett utländskt EES-fondbolag som i en-
lighet med sin auktorisation bedriver verk-
samhet enligt 5 § 2 mom. genom filial tilläm-
pas dessutom det som i värdepappersmark-
nadslagen, med undantag för dess 4 kap. 7, 
12, 14 och 15 § och 5 kap. 5, 5 a och 7 §, och 
i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag 
föreskrivs om värdepappersförmedlares skyl-

132 b § 
I 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om invester-

ingstjänster föreskrivs också vilka bestäm-
melser som ska tillämpas på ett utländskt 
EES-fondbolag som bedriver verksamhet en-
ligt 5 § 2 mom. genom filial. 
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digheter vid tillhandahållandet av invester-
ingstjänster. 
 
 

132 c §  
På ett fondbolag från tredjeland som bedri-

ver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i Finland 
tillämpas dessutom det som i lag föreskrivs 
om tillhandahållande av investeringstjänster 
som affärsverksamhet och om sådana värde-
pappersförmedlares skyldigheter som avses i 
värdepappersmarknadslagen. 
 

132 c § 
I 1 kap. 6 § 2 mom. i lagen om invester-

ingstjänster föreskrivs också vilka bestäm-
melser som ska tillämpas på ett fondbolag 
från tredjeland som bedriver verksamhet en-
ligt 5 § 2 mom.  
 

 
132 d §  

I fråga om medlemskap för en filial till ett 
utländskt fondbolag enligt 132 b och 132 c § i 
den ersättningsfond för investerarskydd som 
avses i lagen om värdepappersföretag tilläm-
pas bestämmelserna i 4 a, 4 b, 8 a, 8 b och 
13 a § i lagen om utländska värdepappersfö-
retags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland. 
 

132 d § 
I 11 kap. 18—25 § i lagen om investerings-

tjänster föreskrivs vilka bestämmelser som 
ska tillämpas i fråga om medlemskap för en 
filial till ett utländskt fondbolag enligt 132 b 
och 132 c § i ersättningsfonden för investe-
rarskydd. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 

21. 

Lag 

om ändring av lagen om fastighetsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 2—4 punkten, 11 § 

1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 §, 20 § 2 mom. och 22 §, sådana de lyder, 2 § 
2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 22 § i lag 350/2007 samt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 11 § 
1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 § och 20 § 2 mom. i lag 651/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Fastighetsfond 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kommanditbolag vars andelar är sådana 

värdepapper som avses i värdepappersmark-

2 § 

Fastighetsfond 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett kommanditbolag vars andelar är sådana 

värdepapper som avses i värdepappersmark-
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nadslagen (495/1989) och som erbjuder all-
mänheten möjlighet att delta i gemensamma 
fastighetsplaceringar på det sätt som före-
skrivs i 1 § 1 mom. jämställs med en fastig-
hetsfond, med undantag för vad som före-
skrivs i 11 §. Vad som i denna lag föreskrivs 
om fastighetsfonder, dessas aktiekapital, stif-
telseurkund, aktier, ägare och bolagsordning 
gäller, med undantag för vad som föreskrivs i 
11 §, kommanditbolag, dessas sammanlagda 
antal andelar, andelarnas art, bolagsmän och 
bolagsavtal.  
 

nadslagen (   /   ) och som erbjuder allmänhe-
ten möjlighet att delta i gemensamma fastig-
hetsplaceringar på det sätt som föreskrivs i 
1 § 1 mom. jämställs med en fastighetsfond, 
med undantag för vad som föreskrivs i 11 §. 
Vad som i denna lag föreskrivs om fastig-
hetsfonder, dessas aktiekapital, stiftelseur-
kund, aktier, ägare och bolagsordning gäller, 
med undantag för vad som föreskrivs i 11 §, 
kommanditbolag, det sammanlagda antalet 
andelar i bolagen, andelarnas art, bolagsmän 
och bolagsavtal. 
 

 
3 §  

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) fastighetsvärdepapper en aktie eller ett 

annat värdepapper eller ett sådant finansiellt 
instrument som avses i lagen om värdepap-
persföretag (922/2007) och som ensamt för 
sig eller tillsammans med andra värdepapper 
eller finansiella instrument medför rätt att be-
sitta en viss bostad, en annan lägenhet eller 
fastighet eller en del av en fastighet,  

3) värdepapper ett bevis av det slag som de-
finieras i 1 kap. 2 § 1 mom. i värdepappers-
marknadslagen,  

4) derivatinstrument standardiserade optio-
ner och terminer av det slag som avses i 
1 kap. 2 § i lagen om handel med standardise-
rade optioner och terminer (772/1988) samt 
andra derivatinstrument vilkas underliggande 
tillgångar är värdepapper, valuta, ränta, deri-
vatkontrakt, fastigheter, fastighetsvärdepap-
per, annan egendom eller ett index som be-
skriver prisutvecklingen för de underliggande 
tillgångarna,  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) fastighetsvärdepapper aktier eller andra 
värdepapper eller sådana finansiella instru-
ment som avses i lagen om investeringstjäns-
ter (   /   ) och som ensamma för sig eller till-
sammans med andra värdepapper eller finan-
siella instrument medför rätt att besitta en 
viss bostad, en annan lägenhet eller fastighet 
eller en del av en fastighet, 

3) värdepapper värdepapper som avses i 
2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,  

4) derivatinstrument derivatinstrument som 
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad enligt lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ) eller på någon annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten, samt andra derivatinstrument vilkas 
underliggande tillgångar är värdepapper, va-
lutor, räntesatser, derivatinstrumet, fastighe-
ter, fastighetsvärdepapper, annan egendom 
eller index som beskriver prisutvecklingen 
för de underliggande tillgångarna, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 §  

Handel med en fastighetsfonds aktier 

En fastighetsfond ska ansöka om att dess 
aktier upptas till offentlig handel enligt 3 kap. 
i värdepappersmarknadslagen, till multilateral 

11 § 

Handel med en fastighetsfonds aktier 

En fastighetsfond ska ansöka om att dess 
aktier tas upp till handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finan-
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handel enligt 3 a kap. i samma lag eller till 
handel inom ett i någon annan stat etablerat 
eller fungerande omsättningssystem som kan 
jämställas med offentlig handel eller multila-
teral handel inom tre år från inledandet av 
fastighetsfondsverksamheten, om inte Finans-
inspektionen av särskilda skäl beviljar undan-
tag från detta krav för högst två år. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

siella instrument eller på en multilateral 
handelsplattform enligt den nämnda lagen el-
ler till handel inom ett i någon annan stat eta-
blerat eller fungerande omsättningssystem 
som kan jämställas med en reglerad marknad 
eller en multilateral handelsplattform inom 
tre år från inledandet av fastighetsfondsverk-
samheten, om inte Finansinspektionen av sär-
skilda skäl beviljar undantag från detta krav 
för högst två år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 §  

Placering av medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fastighetsfondens medel skall utan oskäligt 

dröjsmål, så som närmare föreskrivs i stad-
garna för fastighetsplaceringsverksamheten, 
placeras i följande objekt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper som i Finland är föremål för 
offentlig handel eller multilateral handel en-
ligt värdepappersmarknadslagen,  

 
 
4) värdepapper som är föremål för handel 

inom ett i någon annan stat etablerat eller fun-
gerande omsättningssystem, då detta kan jäm-
ställas med sådan offentlig handel eller multi-
lateral handel som avses i 3 punkten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Placering av medel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fastighetsfondens medel skall utan oskäligt 

dröjsmål, så som närmare föreskrivs i stad-
garna för fastighetsplaceringsverksamheten, 
placeras i följande objekt: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepapper som är föremål för handel 
på en reglerad marknad enligt lagen om 
handel med finansiella instrument eller på en 
multilateral handelsplattform enligt den la-
gen, 

4) värdepapper som är föremål för handel 
inom ett i någon annan stat etablerat eller 
fungerande omsättningssystem, då detta kan 
jämställas med en sådan reglerad marknad 
eller multilateral handelsplattform som avses 
i 3 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

19 §  

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas 2 kap. i värdepappers-
marknadslagen, om inte något annat före-
skrivs nedan i detta kapitel eller om inte annat 
följer av det som föreskrivs i 2 och 11 § i 
denna lag eller i 3 a kap. i värdepappersmark-
nadslagen. 
 

19 § 

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen 

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmark-
nadslagen, om inte något annat föreskrivs i 
detta kapitel, i 2 eller 11 § i denna lag eller i 
4 kap. i lagen om handel med finansiella in-
strument. 
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20 §  

Delårsrapport, halvårsrapport, ledningens 
delårsredogörelse och bokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delårsrapport, halvårsrapport eller ledning-

ens delårsredogörelse och bokslut för en fas-
tighetsfond i kommanditbolagsform vars an-
delar inte är föremål för offentlig handel eller 
multilateral handel ska upprättas och offent-
liggöras i enlighet med 2 kap. 5, 5 a—5 d och 
6 § i värdepappersmarknadslagen. En delårs-
rapport eller ledningens delårsredogörelse ska 
upprättas i form av en halvårsrapport eller för 
räkenskapsperiodens sex första månader, och 
den ska redogöra för sådana i kommanditbo-
lagets bolagsavtal intagna bestämmelser som 
påverkar placerarnas ställning. 
 

20 § 

Delårsrapport, halvårsrapport, ledningens 
delårsredogörelse och bokslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delårsrapport, halvårsrapport eller ledning-

ens delårsredogörelse och bokslut för en fas-
tighetsfond i kommanditbolagsform vars an-
delar inte är föremål för handel på en regle-
rad marknad eller på multilateral handel ska 
upprättas och offentliggöras i enlighet med 
7 kap. 5—8 och 10—15 § i värdepappers-
marknadslagen. En delårsrapport eller led-
ningens delårsredogörelse ska upprättas i 
form av en halvårsrapport eller för räken-
skapsperiodens sex första månader, och den 
ska redogöra för sådana i kommanditbolagets 
bolagsavtal intagna bestämmelser som på-
verkar placerarnas ställning. 
 

 
22 §  

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om de särdrag i fastighetsfondernas 
informationsskyldighet som gäller grunderna 
för placeringsverksamheten och placerings-
förfarandena, begränsningarna av placerings-
verksamheten och kredittagningsfullmakter-
na, värderingsgrunderna för egendom samt 
fastighetsfondernas viktigaste egenskaper, 
med iakttagande i tillämpliga delar av 2 kap. 
3, 3 a–3 d, 4, 4 a—4 f, 5, 5 a, 6 och 6 a § i 
värdepappersmarknadslagen och med beak-
tande av att uppgifterna också kan tas in i 
stadgarna för fastighetsplaceringsverksamhe-
ten. 

 

22 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om den informationsskyldighet som 
gäller grunderna för placeringsverksamheten 
och placeringsförfarandena, begränsningarna 
av placeringsverksamheten och kredittag-
ningsfullmakterna, värderingsgrunderna för 
egendom, fastighetsfondernas viktigaste 
egenskaper samt andra för riskhanteringen 
betydelsefulla omständigheter med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 4 kap. och 7 kap. 
5, 6 och 9 §, 10 § 1—3 mom. samt 11 och 
12 § i värdepappersmarknadslagen och med 
beaktande av att uppgifterna också kan tas in 
i stadgarna för fastighetsplaceringsverksam-
heten. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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22. 

Lag  

om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom., 5 § 3 mom. och 6 § 

1 mom., av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1495/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  

Rätt att tillhandahålla sparavtal 

Sparavtal kan tillhandahållas av 
1) inlåningsbanker och utländska kreditin-

stitut som avses i kreditinstitutslagen 
(121/2007), 

2) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007), 

 
3) fondbolag, fondföretag, utländska EES-

fondbolag och fondbolag från tredjeland som 
avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), 

4) utländska värdepappersföretag som av-
ses i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjäns-
ter i Finland (580/1996). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Rätt att tillhandahålla sparavtal 

Sparavtal kan tillhandahållas av 
1) inlåningsbanker och utländska kreditin-

stitut som avses i kreditinstitutslagen 
(121/2007), 

2) värdepappersföretag och utländska vär-
depappersföretag som avses i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ), 

3) fondbolag, fondföretag, utländska EES-
fondbolag och fondbolag från tredjeland som 
avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 §  

Inbetalningar på sparkonto och uttag av 
sparmedel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna om förvaring av kundme-

del i 4 kap. 14 § 3 mom. i värdepappersmark-
nadslagen (495/1989) och i 38 § i lagen om 
värdepappersföretag tillämpas inte på medel 
som tas emot på grundval av ett sparavtal. 
 

5 § 

Inbetalningar på sparkonto och uttag av 
sparmedel 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om in-

vesteringstjänster föreskrivs om förvaring av 
kundmedel tillämpas inte på medel som tas 
emot på grundval av sparavtal. 
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6 §  

Placering av sparmedel 

Till den del det inte har avtalats att spar-
medlen ska ligga kvar på sparkontot, ska de 
placeras för den som har rätt till sparmedlen 
och i dennes namn samt på det sätt som det 
har avtalats närmare om i sparavtalet i ett el-
ler flera av följande placeringsobjekt: 

1) konto i en inlåningsbank eller ett därmed 
jämförligt utländskt kreditinstitut, 

2) värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. i värdepappersmarknadslagen och är 
föremål för offentlig handel enligt 3 kap. i 
den lagen eller multilateral handel enligt 3 a 
kap. eller därmed jämförlig utländsk handel 
och där emittenten är skyldig att följa infor-
mationsskyldigheten enligt 2 kap. eller 3 a 
kap. 11 § i den lagen eller därmed jämförlig 
informationsskyldighet, 

 
 
 
 
3) värdepapper som emitteras eller garante-

ras av ett offentligt samfund som avses i 2 
kap. 3 § 2 mom. i värdepappersmarknadsla-
gen, 

4) fondandel som avses i lagen om placer-
ingsfonder och andel i fondföretag som avses 
i 128 och 129 § i nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Placering av sparmedel 

Till den del som det inte har avtalats att 
sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska 
de placeras för den som har rätt till sparmed-
len och i dennes namn samt på det sätt som 
närmare framgår av sparavtalet, i ett eller fle-
ra av följande placeringsobjekt: 

1) konto i en inlåningsbank eller ett därmed 
jämförligt utländskt kreditinstitut, 

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (   /   ) och är fö-
remål för handel på en reglerad marknad en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment (   /   ) eller på en multilateral handels-
plattform enligt den nämnda lagen eller där-
med jämförlig handel utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och där emit-
tenten ska iaktta informationsskyldigheten 
enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknads-
lagen eller 4 kap. 2 § i lagen om handel med 
finansiella instrument eller därmed jämförlig 
informationsskyldighet, 

3) värdepapper som enligt 4 kap. 2 § 
1 mom. i värdepappersmarknadslagen emitte-
ras eller garanteras av ett offentligt samfund, 

 
4) fondandelar enligt lagen om placerings-

fonder och andelar i fondföretag som avses i 
128 och 129 § i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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23. 

Lag 

om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklings-
system 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

(1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom. 1 punkten och 6 mom. samt 11 § 3 mom., av 
dem 1 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 927/2007 och 2 § 1 mom. 1 punkten sådan 
den lyder i lag 146/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförpliktel-
ser som är förknippade med 

1) handel med finansiella instrument som 
avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag 
(922/2007) samt andra därmed jämförbara 
värdepapper och derivatinstrument, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförplik-
telser som är förknippade med 

1) handel med finansiella instrument enligt 
1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (  
/   ) samt andra därmed jämförbara värdepap-
per och derivatinstrument, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 §  

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut som 
avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
(121/2007), en clearingorganisation som av-
ses i 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989), ett optionsfö-
retag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988) eller en utländsk sammanslutning 
som motsvarar något av de ovan nämnda upp-
rätthåller ensam eller tillsammans med andra 
i denna punkt avsedda sammanslutningar, el-

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

1) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen 
(121/2007), en clearingorganisation som av-
ses i 1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet (  
/   ) eller en motsvarande utländsk sam-
manslutning upprätthåller ensam eller till-
sammans med andra i denna punkt avsedda 
sammanslutningar, eller 
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ler 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med ett avvecklingskonto avses ett i 16 § 
lagen om värdeandelskonton (827/1991) av-
sett kommissionskonto och ett i 4 a kap. 9 § 2 
mom. värdepappersmarknadslagen avsett 
clearingkonto som en deltagare i ett avveck-
lingssystem öppnat för en sammanslutning 
som deltar i avvecklingssystemets verksam-
het. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvecklingskonto avses ett kommis-
sionskonto enligt 16 § i lagen om värdean-
delskonton (827/1991) och ett clearingkonto 
enligt 5 kap. 4 § 2 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet, 
som en deltagare i ett avvecklingssystem 
öppnat för en sammanslutning som deltar i 
avvecklingssystemets verksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 §  

Användning av kreditfacilitet och avveck-
lingskonto efter att insolvensförfarande in-

letts 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om panträtt i värdeandelar 

som noteras på kommissionskonton som av-
ses i 16 § lagen om värdeandelskonton finns i 
4 a kap. 11 § värdepappersmarknadslagen. 
 

11 § 

Användning av kreditfacilitet och avveck-
lingskonto efter att insolvensförfarande in-

letts 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om panträtt i värdeandelar 

som registreras på kommissionskonton som 
avses i 16 § i lagen om värdeandelskonton 
finns i 5 kap. 6 § i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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24. 

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 1 mom. 1 punkten samt 2 mom. 3 och 

4 punkten, av dem 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag 925/2007, som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) värdepapper sådana värdepapper och de-

rivatavtal som enligt 1 kap. 2 § värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) omfattas av 
tillämpningsområdet för lagen i fråga samt 
andra med dem jämförbara värdepapper och 
derivatavtal som i regel är föremål för handel 
på finansmarknaden, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med institut avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kreditinstitut enligt 8 § och finansiella 
institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007)), värdepappersföretag enligt 3 § i 
lagen om värdepappersföretag (922/2007), 
fondbolag enligt 2 § 3 punkten och förva-
ringsinstitut enligt 2 § 5 punkten i lagen om 
placeringsfonder (48/1999), försäkringsbolag 
enligt 1 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979), arbetspensionsförsäkringsbolag 
enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997) och försäkringsföre-
ningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
försäkringsföreningar (1250/1987),  
 

4) clearingorganisationer och clearingmed-
lemmar enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten i 
värdepappersmarknadslagen samt optionsfö-
retag enligt 1 kap. 3 §, förmedlare enligt 1 
kap. 4 § 1 mom. och andra i ett optionsföretag 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) värdepapper sådana värdepapper och 

derivatinstrument som enligt 2 kap. 1 § i vär-
depappersmarknadslagen (   /   ) omfattas av 
tillämpningsområdet för den lagen samt 
andra med dem jämförbara värdepapper och 
derivatinstrument som i regel är föremål för 
handel på finansmarknaden, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med institut avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kreditinstitut enligt 8 § och finansiella 
institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen 
(121/2007), värdepappersföretag enligt 
1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om inve-
steringstjänster (   /   ), fondbolag enligt 2 § 1 
mom. 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 
2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om placerings-
fonder (48/1999), försäkringsbolag enligt 1 
kap. 1 § i försäkringsbolagslagen 
(521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag 
enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997) och försäkringsföre-
ningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
försäkringsföreningar (1250/1987),  

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 
7 punkten och clearingorganisationer enligt 
1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värdeandels-
systemet och om clearingverksamhet (   /   ), 
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verksamma enligt 2 kap. 10 § 2 mom., och  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 

25. 

Lag  

om ändring av 84 § i betaltjänstlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 84 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

84 §  

Fullgörande av Finansinspektionens tillsyns-
uppgifter 

Bestämmelser om hur Finansinspektionen 
ska fullgöra sina tillsynsuppgifter, om dess 
rätt att bestämma om påföljder och om att 
föra ärenden till marknadsdomstolen finns i 5 
kap. i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008). 

84 § 

Fullgörande av Finansinspektionens tillsyns-
uppgifter 

Bestämmelser om hur Finansinspektionen 
ska fullgöra sina tillsynsuppgifter, om dess 
rätt att bestämma om påföljder och om över-
klagande av Finansinspektionens beslut finns 
i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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26. 

Lag  

om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992) 19 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 

567/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 b §  

Begränsning av verksamheten 

Statsrådet kan, om det på grund av allvarli-
ga internationella störningar på finansmark-
naden eller på grund av åtgärder av andra sta-
ters myndigheter är nödvändigt för att trygga 
stabiliteten och en störningsfri verksamhet på 
den finländska finansmarknaden och hos fi-
nansmarknadsaktörerna, för högst sex måna-
der 

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, 
förvaringsinstitutens, värdepappersföretagens, 
fondbörsernas, optionsföretagens, clearing-
organisationernas och värdepapperscentralens 
koncessionsenliga eller regelmässiga verk-
samhet, 

2) besluta om begränsningar och förbud 
som gäller de förfaringssätt som iakttas i of-
fentlig handel eller multilateral handel eller 
optionsbörsverksamhet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 b § 

Begränsning av verksamheten 

Statsrådet kan, om det på grund av allvarli-
ga internationella störningar på finansmark-
naden eller på grund av åtgärder av andra sta-
ters myndigheter är nödvändigt för att trygga 
stabiliteten och en störningsfri verksamhet på 
den finländska finansmarknaden och hos fi-
nansmarknadsaktörerna, för högst sex måna-
der 

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, 
förvaringsinstitutens, värdepappersföreta-
gens, börsernas, clearingorganisationernas 
och värdepapperscentralens koncessionsenli-
ga eller regelmässiga verksamhet, 

2) besluta om begränsningar och förbud 
som gäller de förfaringssätt som ska iakttas 
på en reglerad marknad som avses lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ) och 
på en multilateral handelsplattform i Fin-
land. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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27. 

Lag  

om ändring av 1 och 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) 1 § 2 mom. 

4 punkten och 2 § 7 punkten, av dem 2 § 7 punkten sådan den lyder i lag 936/2007, som föl-
jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Förbjudna och tillåtna villkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Såsom tillåtet med stöd av denna lag skall 

likväl anses ett villkor enligt vilket 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) räntefotens storlek bestäms i förhållande 
till en annan räntefot eller till prisutveckling-
en för aktier som är föremål för handel på en 
fondbörs som avses i värdepappersmarknads-
lagen (495/1989) eller som är föremål för an-
nan offentlig handel eller som är föremål för 
handel på en fondbörs som kan jämställas 
med dessa och som bedriver verksamhet i en 
annan stat och har erhållit koncession av en 
myndighet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Förbjudna och tillåtna villkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Såsom tillåtet med stöd av denna lag skall 

likväl anses ett villkor enligt vilket 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) räntefotens storlek bestäms i förhållande 
till en annan räntefot eller till prisutvecklingen 
för aktier som är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument (   /   ) eller på en annan 
reglerad och myndighetsövervakad marknad, 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 §  

Undantag 

Denna lag tillämpas inte på 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) de värdepapper som avses i 1 kap. 2 § i 
värdepappersmarknadslagen (495/1989), de 
options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 
2 § i lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988) eller andra 
derivatinstrument som avser underliggande 
instrument enligt 4 § 1 mom. 2 punkten i la-
gen om värdepappersföretag (922/2007) eller 

2 § 

Undantag 

Denna lag tillämpas inte på 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (   /   ), på deri-
vatinstrument som är föremål för handel på 
en reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument eller på en annan 
reglerad och myndighetsövervakad marknad 
och inte heller på andra derivatinstrument 
som har sådana underliggande tillgångar 
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som avser index i enlighet med 8 punkten i 
samma moment,  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

som avses i 1 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten i 
lagen om investeringstjänster (   /   ) eller 
som i enlighet med 9 punkten i det momentet 
avser index,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20   

 
 

28. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terro-

rism (503/2008) 2 § 4 punkten och 
ändras 2 § 3 och 8 punkten som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007) samt på 
andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhan-
dahåller tjänster som avses i 15 § i lagen om 
värdepappersföretag, 

4) utländska värdepappersföretags filialer 
som avses i lagen om utländska värdepap-
persföretags rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland (580/1996), 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) värdepapperscentralen och kontoförande 

institut som avses i lagen om värdeandelssy-
stemet (826/1991) och i den lagen avsedda, 
som kontoförande institut auktoriserade ut-
ländska sammanslutningars verksamhetsstäl-
len i Finland, 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) värdepappersföretag och utländska vär-
depappersföretags filialer som avses i lagen 
om investeringstjänster (   /   ) samt på andra 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
tjänster som avses i 2 kap. 3 § i den lagen, 
(4 punkten upphävs) 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) sådana värdepapperscentraler och kon-
toförvaltare samt på sådana utländska som 
kontoförvaltare auktoriserade företags verk-
samhetsställen i Finland som avses i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 

29. 

Lag 

om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 4—6 mom., 16 § 9 mom. samt 

17 § 10 och 12 mom., sådana de lyder, 15 § 4—6 mom. och 17 § 12 mom. i lag 520/2010, 
16 § 9 mom. i lag 1498/2011 och 17 § 10 mom. i lag 1370/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

15 §  

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepappersförmedlare som avses i vär-

depappersmarknadslagen (495/1989), försäk-
ringsbolag som avses i försäkringsbolagsla-
gen (521/2008), filialer och generalagenter 
som avses i lagen om utländska försäkrings-
bolag (398/1995) samt försäkringsföreningar 
som avses i lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987) ska för beskattningen tillställa 
Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om 
gjorda eller förmedlade värdepappersköp, om 
handelsparterna samt om de betalda köpe-
summorna, samt om teckning och inlösen av 
andelar i fondföretag som de gjort eller för-
medlat till den del uppgifterna inte har läm-
nats med stöd av 17 § 1 mom.  

 
 
En i 4 mom. avsedd uppgiftsskyldig ska 

också tillställa Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om standardiserade options- och 
terminsavtal enligt lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), om sådana derivatavtal enligt 10 
kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som 
ska jämställas med standardiserade optioner 

15 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepappersföretag, utländska värdepap-

persföretag och sådana andra tillhandahål-
lare av investeringstjänster som avses i lagen 
om investeringstjänster (   /   ), försäkrings-
bolag som avses i försäkringsbolagslagen 
(521/2008), filialer och generalagenter som 
avses i lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) samt försäkringsföreningar som 
avses i lagen om försäkringsföreningar 
(1250/1987) ska för beskattningen lämna 
Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om 
gjorda och förmedlade värdepappersköp, om 
handelsparterna samt om de betalda köpe-
summorna, samt om teckning och inlösen av 
andelar i fondföretag som de gjort eller för-
medlat till den del som uppgifterna inte har 
lämnats med stöd av 17 § 1 mom.  

Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska 
också lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om derivatinstrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment (   /   ) eller på en annan reglerad och 
myndighetsövervakad marknad och om så-
dana derivatinstrument som avses i 1 kap. 10 
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eller terminer samt om övriga derivatavtal en-
ligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadsla-
gen och om avtalsparterna.  

En clearingorganisation som avses i värde-
pappersmarknadslagen och ett optionsföretag 
som avses i lagen om handel med standardi-
serade optioner och terminer ska tillställa 
Skatteförvaltningen för beskattningen behöv-
liga uppgifter om avtal som gäller återköp el-
ler lån av värdepapper i eget kapital och som 
organisationen eller företaget har clearat, di-
videndersättningar som avses i 31 § 5 mom. i 
inkomstskattelagen och som betalas med stöd 
av dylika avtal samt om utbetalare och motta-
gare av sådana dividendersättningar. Värde-
pappersförmedlare ska lämna uppgifter som 
avses i detta moment angående återköps- och 
låneavtal som de har ingått för sina kunders 
räkning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

§ 1 mom. 3—9 punkten i lagen om invester-
ingstjänster och om andra derivatsinstrument 
samt om avtalsparterna. 
 

En clearingorganisation som avses i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet (   /   ) ska för beskattningen läm-
na Skatteförvaltningen behövliga uppgifter 
om avtal som gäller återköp eller lån av vär-
depapper i eget kapital och som organisatio-
nen har clearat, om dividendersättningar som 
avses i 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen och 
som betalas med stöd av dylika avtal samt 
om utbetalare och mottagare av dividender-
sättningarna. Värdepappersföretag, utländska 
värdepappersföretag och andra tillhandhålla-
re av investeringstjänster ska lämna de upp-
gifter som avses i detta moment om återköps- 
och låneavtal som de har ingått för sina kun-
ders räkning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 §  

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
uppgifter om utgifter och avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepappersföretag som avses i lagen om 

värdepappersföretag (922/2007), filialer till 
och representationer för utländska värdepap-
persföretag som avses i lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland (580/1996), 
värdepapperscentralen och kontoförande in-
stitut och deras underinstitut som avses i la-
gen om värdeandelssystemet (826/1991), kre-
ditinstitut och filialer till och representationer 
för utländska kreditinstitut som avses i kredit-
institutslagen (121/2007) och fondbolag, i 
Finland etablerade filialer till utländska fond-
bolag och utländska fondbolag som förvaltar i 
Finland inrättade placeringsfonder som avses 
i lagen om placeringsfonder (48/1999) ska för 
beskattningen till Skatteförvaltningen ge in 
behövliga uppgifter om avgifter som de tagit 
ut för förvaltning eller förvaring av egendom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
uppgifter om utgifter och avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Värdepappersföretag och filialer till ut-

ländska värdepappersföretag som avses i la-
gen om investeringstjänster, värdepappers-
centraler och kontoförvaltare som avses i la-
gen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet, kreditinstitut och filialer till 
utländska kreditinstitut som avses i kreditin-
stitutslagen och i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) avsedda fondbolag, i Finland eta-
blerade filialer till utländska fondbolag och 
utländska fondbolag som förvaltar i Finland 
inrättade placeringsfonder ska för beskatt-
ningen lämna Skatteförvaltningen behövliga 
uppgifter om avgifter som de tagit ut för för-
valtning eller förvaring av egendom. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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17 §  

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kreditinstitut, filialer till och representatio-

ner för utländska kreditinstitut som avses i 
kreditinstitutslagen, värdepappersföretag, fili-
aler till och representationer för utländska 
värdepappersföretag som avses i lagen om ut-
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland, konto-
förande institut och deras underinstitut och 
andra förvarare av värdepapper ska för be-
skattningen tillställa Skatteförvaltningen för 
beräkning av den skattskyldiges överlåtelse-
vinst eller överlåtelseförlust behövliga upp-
gifter om försäljning eller annan överlåtelse 
av värdepapper till den del som den uppgifts-
skyldige innehar dessa uppgifter.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-
sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en sådan reglerad marknad i 
Finland eller utomlands som står under myn-
dighetstillsyn ska meddela Skatteförvaltning-
en att värdepapperen tagits upp till handel 
samt om handeln flyttats från en marknad till 
en annan och om värdepapperen inte längre är 
föremål för handel på marknaden. Detsamma 
gäller när värdepapperen på bolagets ansökan 
eller med dess samtycke tas upp till sådan 
multilateral handel i Finland eller Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella in-
strument och om ändring av rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/12/EG 
samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kreditinstitut, filialer till utländska kredit-

institut som avses i kreditinstitutslagen, vär-
depappersföretag, filialer till utländska vär-
depappersföretag som avses i lagen om inve-
steringstjänster, kontoförvaltare som avses i 
lagen om värdeandelssystemet och om clear-
ingverksamhet samt andra värdepappersför-
varare ska för beskattningen lämna Skatte-
förvaltningen för beräkning av den skattskyl-
diges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust 
behövliga uppgifter om försäljning eller an-
nan avyttring av värdepapper till den del som 
den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-
sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en reglerad och myndighets-
övervakad marknad i Finland eller utomlands 
ska meddela Skatteförvaltningen att värde-
papperen tagits upp till handel samt om han-
deln flyttats från en marknad till en annan 
och om värdepapperen inte längre är föremål 
för handel på marknaden. Detsamma gäller 
när värdepapperen på bolagets ansökan eller 
med dess samtycke tas upp till handel på en 
multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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30. 

Lag  

om ändring av inkomstskattelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 a § 2 mom., 45 § 3 mom., 50 § 3 mom. och 

122 § 2 mom., sådana de lyder, 33 a § 2 mom. i lag 716/2004, 45 § 3 mom. och 50 § 3 mom. i 
lag 980/1999 samt 122 § 2 mom. i lag 955/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

33 a §  

Dividender från offentligt noterade bolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med dividender från offentligt noterade bo-

lag avses dividender från ett sådant bolag vars 
aktier, när beslut om dividendutdelning fattas, 
är föremål för 

1) sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 
3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 
eller handel på en annan reglerad marknad 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets di-
rektiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG, 

2) handel på en annan reglerad marknad 
som står under myndighetstillsyn och finns 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området, eller 

3) multilateral handel enligt direktiv 
2004/39/EG inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, under förutsättning att ak-
tien har tagits upp till handel på bolagets an-
sökan eller med dess samtycke. 
 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag  

— — — — — — — — — — — — — —  
Med dividender från offentligt noterade bo-

lag avses vinstutdelning från bolag vars akti-
er, när beslutet om vinstutdelning fattas, är 
föremål för 

1) handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (  
/   ), 

 
 
 
 
 
 
 
2) handel på en annan reglerad och myn-

dighetsövervakad marknad utanför Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, eller 

 
3) handel på en multilateral handelsplatt-

form enligt lagen om handel med finansiella 
instrument, under förutsättning att aktien har 
tagits upp till handel på bolagets ansökan el-
ler med dess samtycke. 
 

 
45 §  

Skatteplikt för överlåtelsevinst 

— — — — — — — — — — — — — —  

45 § 

Skatteplikt för överlåtelsevinst 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Med vinst vid överlåtelse av egendom jäm-
ställs vinst av ett sådant terminsavtal som av-
ses i 50 § 3 mom. 1 och 2 punkten. Vinsten 
beräknas dock utan att överlåtelsepriset mins-
kas med det minimibelopp som avses i 46 § 1 
mom.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

Med vinst vid överlåtelse av egendom jäm-
ställs vinst av terminsavtal som är föremål 
för handel på en reglerad marknad enligt la-
gen om handel med finansiella instrument. 
Vinsten beräknas dock utan att överlåtelse-
priset minskas med det minimibelopp som 
avses i 46 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
50 §  

Överlåtelseförlust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med överlåtelseförlust jämställs också 
1) förfall av standardiserad option och för-

lust av standardiserat terminsavtal enligt la-
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer (772/1988), 

2) förfall av sådana derivatavtal enligt 10 
kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som 
skall jämställas med standardiserade optio-
ner eller terminer eller därav föranledd för-
lust, om avtalet är föremål för handel och 
clearing på en sådan marknad inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet som har 
tillkännagivits Europeiska gemenskapernas 
kommission i enlighet med artikel 16 i rådets 
direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster 
inom värdepappersområdet, och 

3) sådan värdeminskning på värdepapper 
som på grund av konkurs eller av någon an-
nan därmed jämförbar orsak kan anses slutlig. 
 

50 § 

Överlåtelseförlust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med överlåtelseförlust jämställs också 
1) förfall av derivatinstrument som är fö-

remål för handel på en reglerad marknad en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment, samt förlust som föranletts av detta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) sådan värdeminskning på värdepapper 

som på grund av konkurs eller av någon an-
nan därmed jämförbar orsak kan anses slut-
lig. 
 

 
122 §  

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av 
förluster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. avdras ett börsnote-

rat bolags förlust, om mer än hälften av de 
aktier i bolaget vilka inte är föremål för of-
fentlig handel inte har bytt ägare på det sätt 
som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier 
som bolaget äger inte ha bytt ägare vid till-
lämpningen av sista meningen i 1 mom. 
 

122 § 

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av 
förluster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. avdras 

ett börsnoterat bolags förlust, om mer än 
hälften av de aktier i bolaget som inte är fö-
remål för handel på en reglerad marknad inte 
har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. 
I detta fall anses de aktier som bolaget äger 
inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista 
meningen i 1 mom. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
 
 Denna lag träder i kraft den     20   
 
 

31. 

Lag  

om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) rubriken för 15 a § samt paragrafens 1 och 

2 mom., sådana de lyder i lag 956/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 a §  

Överlåtelse av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel 

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett 
fast penningvederlag av värdepapper som har 
tagits upp till regelbunden handel som är öp-
pen för allmänheten 

1) vid sådan offentlig handel som avses i 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en annan reglerad mark-
nad inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området som avses i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG, 

2) på en annan reglerad marknad som står 
under myndighetstillsyn och som finns i en 
sådan stat utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet som har godkänt konven-
tionen om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden, eller 

3) vid sådan multilateral handel som avses i 
1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en motsvarande multilate-
ral handelsplattform enligt direktiv 

15 a § 

Överlåtelse av värdepapper som är föremål 
för handel på en reglerad marknad och på 

en multilateral handelsplattform 

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett 
fast penningvederlag av värdepapper som har 
tagits upp till regelbunden handel som är öp-
pen för allmänheten 

1) på en reglerad marknad enligt lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) på en annan reglerad och myndighets-

övervakad marknad som finns i en sådan stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som har godkänt konventionen om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden, eller 

 
3) på en multilateral handelsplattform en-

ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment, under förutsättning att de värdepapper 
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2004/39/EG inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, under förutsättning att de 
värdepapper som bolaget emitterat har tagits 
upp till handel på bolagets ansökan eller med 
dess samtycke och att värdepapperen har 
överförts till ett sådant värdeandelssystem 
som avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) eller ett motsvarande utländskt 
registersystem. 

För skattefrihet krävs att förmedlare av eller 
part i överlåtelsen är en sådan värdepappers-
förmedlare som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. 4 
punkten i värdepappersmarknadslagen eller 
att förvärvaren är godkänd som handelspart 
på den marknad där överlåtelsen sker. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

som bolaget emitterat har tagits upp till han-
del på bolagets ansökan eller med dess sam-
tycke och att värdepapperen har överförts till 
ett värdeandelssystem enligt lagen om värde-
andelssystem och clearingverksamhet (   /   ) 
eller ett motsvarande utländskt registersy-
stem. 

 
 
 
För skattefrihet krävs att förmedlare av el-

ler part i överlåtelsen är ett värdepappersföre-
tag eller ett utländskt värdepappersföretag 
eller en annan tillhandahållare av invester-
ingstjänster enligt lagen om investerings-
tjänster (   /   ) eller att förvärvaren är god-
känd som handelspart på den marknad där 
överlåtelsen sker. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 

32. 

Lag  

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 6 mom., 8 § 

1 mom. 11 punkten, 18 § 3 mom. och 27 d § 2 mom., sådana de lyder, 6 § 6 mom. i lag 
957/2007, 8 § 1 mom. 11 punkten i lag 147/2007, 18 § 3 mom. i lag 1077/2008 och 27 d § 
2 mom. i lag 1160/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

En överlåtelse av värdepapper mellan par-
terna i ett avtal om återköp eller lån av värde-
papper ska inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas såsom över-
låtelse, om 

1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital 
som har tagits upp till handel vid sådan of-

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En överlåtelse av värdepapper mellan par-
terna i ett avtal om återköp eller lån av vär-
depapper ska inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas som över-
låtelse, om 

1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital 
som har tagits upp till handel på en reglerad 
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fentlig handel som avses i 3 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) eller på en 
annan reglerad marknad som står under myn-
dighetstillsyn eller till värdeandelssystemet 
överfört masskuldebrevslån eller därmed jäm-
förliga gäldenärsförbindelser som avses i 1 
kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepappers-
marknadslagen och som erbjuds allmänheten 
för teckning, 

2) den ursprungliga ägaren enligt avtalsvill-
koren ska få ersättning för värdepapperets 
avkastning under avtalstiden, 

3) beloppet av det vederlag som ska erläg-
gas inte är beroende av värdeutvecklingen på 
de värdepapper som avtalet gäller, 

4) värdepapperen avtalsenligt återställs till 
den ursprunglige ägaren inom ett år efter den 
första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion som inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet bedriver clearingverksamhet i 
fråga om värdepapper eller hos ett optionsfö-
retag som avses i lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer (772/1988) 
eller hos ett motsvarande utländskt företag 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, och 

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 
behandlat transaktionen såsom överlåtelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

marknad enligt lagen om handel med finansi-
ella instrument (   /   ) eller på en annan re-
glerad och myndighetsövervakad marknad, 
eller ett obligationslån eller en jämförbar 
gäldenärsförbindelse som avses i 2 kap. 1 § 
1 mom. 2 punkten i värdepappersmarknads-
lagen (   /   ) och som överförts till värdean-
delssystemet och erbjudits till allmänheten 
för teckning, 

2) den ursprunglige ägaren enligt avtals-
villkoren ska få ersättning för värdepappe-
rens avkastning under avtalstiden, 

3) det vederlag som ska betalas inte är be-
roende av värdeutvecklingen på de värde-
papper som avtalet gäller, 

4) värdepapperen avtalsenligt ska återstäl-
las till den ursprunglige ägaren inom ett år 
efter den första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion eller en utländsk clearingorganisation 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet (   /   ) eller hos någon 
annan clearingorganisation som bedriver 
clearingverksamhet inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, och 
 
 

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 
behandlat transaktionen som en överlåtelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §  

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 
bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) de lagbestämda överföringar som inlå-
ningsbanker och utländska kreditinstituts fili-
aler i Finland gör till den insättningsgaranti-
fond och de säkerhetsfonder som avses i kre-
ditinstitutslagen liksom även de lagbestämda 
inbetalningar som värdepappersföretag, kre-
ditinstitut och fondbolag samt utländska vär-
depappersföretags, kreditinstituts och fondbo-
lags filialer i Finland gör till den ersättnings-
fond som avses i lagen om värdepappersföre-
tag (579/1996),  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 

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

11) de lagstadgade överföringar som inlå-
ningsbanker och utländska kreditinstituts fili-
aler i Finland gör till den insättningsgaranti-
fond och de säkerhetsfonder som avses i kre-
ditinstitutslagen liksom även de lagstadgade 
inbetalningar som värdepappersföretag, kre-
ditinstitut och fondbolag samt utländska vär-
depappersföretags, kreditinstituts och fond-
bolags filialer i Finland gör till den ersätt-
ningsfond för investerarskydd som avses i 
lagen om investeringstjänster (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —  
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18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 16 § 9 punkten är det 
belopp avdragbart som ett aktiebolag har be-
talat för egna aktier som det överlåtit till an-
ställda, likväl högst aktiernas verkliga värde 
vid emissions- eller teckningstidpunkten, ef-
ter det att teckningspris som betalats av mot-
tagarna har dragits av, om aktiebolaget har 
förvärvat aktierna vid offentlig handel enligt 
3 § i värdepappersmarknadslagen eller vid 
motsvarande offentlig handel utanför Finland. 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från 16 § 9 punkten är det 
belopp avdragbart som ett aktiebolag har be-
talat för egna aktier som det överlåtit till an-
ställda, likväl högst aktiernas verkliga värde 
vid emissions- eller teckningstidpunkten, ef-
ter att teckningspris som betalats av motta-
garna har dragits av, om aktiebolaget har för-
värvat aktierna på en reglerad marknad en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-
ment eller på en annan reglerad och myndig-
hetsövervakad marknad. 
 

 
27 d §  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 
mom. är den premie som utställaren av en så-
dan option med en löptid om högst 18 måna-
der som är föremål för offentlig handel erhål-
ler, intäkt för det skatteår under vilket avtalet 
stängs, utnyttjas eller förfaller. Om utställaren 
av en säljoption till följd av att optionen ut-
nyttjas köper den underliggande egendomen, 
anses det belopp som motsvarar anskaff-
ningspriset för den avtalsenliga underliggan-
de egendomen minskat med ett belopp som 
motsvarar premien utgöra den anskaffnings-
utgift som är avdragbar vid beskattningen av 
den förvärvade egendomen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 d §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 
mom. är den premie som utställaren av en 
sådan option med en löptid om högst 18 må-
nader som är föremål för handel på en regle-
rad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument eller på en annan regle-
rad och myndighetsövervakad marknad er-
håller, intäkt för det skatteår under vilket av-
talet stängs, utnyttjas eller förfaller. Om ut-
ställaren av en säljoption till följd av att op-
tionen utnyttjas köper den underliggande 
egendomen, anses det belopp som motsvarar 
anskaffningspriset för den avtalsenliga un-
derliggande egendomen minskat med ett be-
lopp som motsvarar premien utgöra den an-
skaffningsutgift som är avdragbar vid be-
skattningen av den förvärvade egendomen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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33. 

Lag  

om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 4 § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 958/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses i 

denna paragraf 
1) värdepapper som är föremål för sådan of-

fentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) eller fö-
remål för handel på en annan reglerad mark-
nad inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området som avses i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG eller på en annan reglerad 
marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet som står under myndig-
hetstillsyn, och 

2) derivatavtal som standardiserats i sådana 
optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) och sådana i 10 kap. 1 a 
§ i värdepappersmarknadslagen avsedda deri-
vatinstrument som jämställs med standardise-
rade optioner och terminer. 
 

4 § 

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses 

i denna paragraf värdepapper och derivatin-
strument som är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument (   /   ) eller på en an-
nan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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34.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1519/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

1) ränta på depositioner på ett konto för 
mottagande av depositioner från allmänheten 
i en inhemsk depositionsbank eller i en ut-
ländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland 
eller på ett motsvarande konto i ett andelslags 
sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerö-
relse enligt 21 kap. 21 § i lagen om andelslag 
(1488/2001) eller i ett intressekontor som har 
inrättats av arbetsgivaren, 

 
 
 
 
2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 

lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet 
har bjudits ut till allmänheten för teckning 
och ett prospekt rörande lånet ska lämnas till 
Finansinspektionen eller annan behörig myn-
dighet i en stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet för godkännande, 
samt  

3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 
lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut 
till allmänheten för teckning och lånet har 
emitterats av finska staten, Finlands Bank, en 
finsk kommun eller samkommun eller för vil-
ket finska staten, Finlands Bank, en finsk 

3 §

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

1) ränta på insättningar på ett konto för 
mottagande av insättningar från allmänheten 
i en inhemsk inlåningsbank eller i ett ut-
ländskt kreditinstituts filial i Finland eller i 
ett intressekontor som har inrättats av ar-
betsgivaren eller ränta på medel som tagits 
emot på ett betalkonto enligt betaltjänstlagen 
(290/2010) i ett betalningsinstitut som avses i 
lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller i 
en finländsk filial till ett utländskt betalnings-
institut som avses i lagen om utländska be-
talningsinstituts verksamhet i Finland 
(298/2010), 

2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 
lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet 
har bjudits ut till allmänheten för teckning. 
Källskatt ska dock inte betalas om för lånet 
med stöd av 4 kap. 3 § 1 mom. 1—3 punkten i 
värdepappersmarknadslagen (   /   ) inte be-
höver upprättas prospekt, 

 
3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i 

lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut 
till allmänheten för teckning och lånet har 
emitterats av finska staten, Finlands Bank, en 
finsk kommun eller samkommun eller för 
vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk 



 RP 32/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

682 

kommun eller samkommun har ställt proprie-
borgen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kommun eller samkommun har ställt propri-
eborgen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten 
tillämpas på ränta som har betalats på mass-
skuldebrevslån som emitterats efter lagens 
ikraftträdande. 
 

 

35. 

Lag  

om ändring av 2 § i handelskammarlagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen (878/2002) 2 § 3 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 

652/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Handelskamrarnas och Centralhandelskam-
marens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift att 

— — — — — — — — — — — — — —  
4)sköta de uppgifter som den har ålagts i 

denna lag, i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) och i lagen om fastighetsfonder 
(1173/1997). 
 

2 § 

Handelskamrarnas och Centralhandelskam-
marens offentliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Centralhandelskammaren har till uppgift att 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) sköta de uppgifter som den har ålagts i 

denna lag och i lagen om fastighetsfonder 
(1173/1997). 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 
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