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Finansministeriets förordning

318/2012

om ändring av finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i
värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2012

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras i finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i

värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder (818/2007) 1 och 6 §, samt
fogas till förordningen en ny 6 a § och till 30 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller minimikraven på
innehållet i sådana prospekt som avses i 2
kap. 3 a § 4 mom. i värdepappersmarknadsla-
gen (495/1989), som inte hör till tillämp-
ningsområdet för Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/71/EG om de prospekt
som skall offentliggöras när värdepapper er-
bjuds till allmänheten eller tas upp till handel
och om ändring av direktiv 2001/34/EG (pro-
spektdirektivet), och sådana fastighetsfonds-
prospekt som avses i lagen om fastighetsfon-
der (1173/1997), undantag från skyldigheten
att utarbeta sådana prospekt, undantag som
avser innehållet samt informationssättet.

6 §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra
prospekt i fråga om vissa värdepapper

Prospekt behöver inte offentliggöras om:
1) andelar erbjuds i placeringsfonder som

avses i lagen om placeringsfonder (48/1999)
eller i öppna fondföretag;

2) skuldförbindelser erbjuds som förfaller
till betalning inom 12 månader efter att de
emitterats;

3) antalet aktier eller andelar som är före-

mål för offentlig handel eller antalet värde-
papper som enligt lagen om aktiebolag eller
lagen om andelslag berättigar till sådana upp-
går till mindre än en tiondedel av det ifråga-
varande aktie- eller andelsslagets samman-
lagda antal.

Prospekt behöver inte heller offentliggöras
när andra än aktierelaterade värdepapper som
fortlöpande eller vid upprepade tillfällen
emitteras av ett kreditinstitut erbjuds till all-
mänheten, om det sammanlagda motvärdet
för de erbjudanden inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet beräknat för en 12
månaders period understiger 75 000 000
euro. Dessutom krävs det att värdepappren
inte är efterställda, konvertibla eller utbytbara
och att de inte ger rätt att teckna eller för-
värva andra slag av värdepapper och att de
inte är kopplade till derivatinstrument.

Den som erbjuder värdepapper har dock
rätt att offentliggöra ett prospekt. Om ett
prospekt offentliggörs, tillämpas värdepap-
persmarknadslagen och bestämmelser som
utfärdats med stöd av den på prospektet.

6 a §

Undantag från skyldigheten att offentliggöra
prospekt då värdepapper erbjuds till allmän-

heten

Prospekt behöver inte offentliggöras om
värdepapper erbjuds



1) uteslutande till professionella kunder
enligt 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadsla-
gen eller till godtagbara motparter enligt 4 b
§ i den lagen,

2) till färre än 150 investerare som inte är
professionella investerare som avses i 1
punkten, beräknat per stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

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

5) inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet för ett sammanlagt vederlag på
mindre än 5 000 000 euro och värdepappren
ansöks bli upptagna till handel på en multila-
teral handelsplattform i Finland och om ett
bolagsprospekt enligt handelsplattformens
regler hålls tillgängligt för investerarna
medan 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
någon annan som ansvarar för offentliggö-
randet 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 pengar,
i form av aktier av samma slag som de aktier,
som avkastade vinstutdelningen, förutsatt att
anbudsbudgivaren offentliggör ett dokument
med information om hur många aktier erbju-
dandet avser och av vilket slag de är samt om
grunderna och villkoren för erbjudandet,

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 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.

30 §

Upplysningar om garantigivare i fråga om
masskuldebrevslån

— — — — — — — — — — — — —
Prospektet behöver inte innehålla informa-

tion om garanterna, om finska staten eller
någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet är garant.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2012.

Helsingfors den 19 juni 2012

Näringsminister Jyri Häkämies

Specialrådgivare Marianna Uotinen
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