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L a g
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om ändring av lagen om fastighetsfonder

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 1 § 3 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 5, 6 och 8 §,

13 § 1 mom., 14, 15 a, 18 e och 19 §,
av dem 1 § 3 mom. och 8 § sådana de lyder i lag 350/2007, 2 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 766/2012, 4 § 1 mom. och 6, 14, 15 a och 18 e § sådana de lyder i lag 651/2009
och 19 § sådan den lyder i lag 766/2012, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 651/2009, ett nytt 3 mom., och till 9 §, sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 350/2007, 651/2009 och 1366/2010, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om sådana specialplacerings-

fonder som avses i lagen om placeringsfonder
(48/1999) och som investerar sina tillgångar
huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvär-
depapper finns i i lagen om placeringsfonder
och i lagen om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder (162/2014). Bestämmelser om
fastighetsfonder i aktiebolagsform och där-
med jämställbara kommanditbolag finns i dels
i denna lag, dels i lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

2 §

Fastighetsfond

I denna lag avses med fastighetsfond ett
publikt aktiebolag som enligt sin bolagsord-
ning uteslutande eller huvudsakligen bedriver
fastighetsfondsverksamhet. En fastighetsfond
är en sådan AIF-fond som avses i lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ett kommanditbolag vars andelar är sådana
värdepapper som avses i värdepappersmark-
nadslagen (746/2012) och som erbjuder all-
mänheten möjlighet att delta i gemensamma
fastighetsplaceringar på det sätt som före-
skrivs i 1 § 1 mom. i denna lag jämställs med
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en fastighetsfond, med undantag för vad som
föreskrivs i 11 §. Vad som i denna lag före-
skrivs om fastighetsfonder, dessas aktiekapi-
tal, stiftelseurkund, aktier, ägare och bolag-
sordning gäller, med undantag för vad som
föreskrivs i 11 §, kommanditbolag, det sam-
manlagda antalet andelar i bolagen, andelar-
nas art, bolagsmän och bolagsavtal. Ett kom-
manditbolag som avses i detta moment är en
sådan AIF-fond som avses i lagen om förval-
tare av alternativa investeringsfonder.

4 §

Tillämpning av annan lagstiftning

På fastighetsfonder och deras aktieägare
samt på kommanditbolag som bedriver fast-
ighetsfondsverksamhet och deras bolagsmän
tillämpas vad som i lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder föreskrivs om
AIF-fonder, AIF-förvaltare och deras aktieä-
gare. På fastighetsfonder i aktiebolagsform
och deras aktieägare tillämpas aktiebolagsla-
gen (624/2006), värdepappersmarknadslagen,
bokföringslagen (1336/1997) och revisionsla-
gen (459/2007), om inte något annat före-
skrivs i denna lag. På kommanditbolag som
bedriver fastighetsfondsverksamhet och deras
bolagsmän ska i stället för aktiebolagslagen
tillämpas lagen om öppna bolag och kom-
manditbolag (389/1988).
— — — — — — — — — — — — —

På fastighetsfonder som är sådana internt
förvaltade AIF-fonder som avses i lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder
tillämpas inte 1 § 2 mom., 4 § 2 mom. 2
punkten, 8 § 3 mom., 15 § 5 mom. och 23 § i
denna lag.

5 §

Firma

En fastighetsfonds firma ska innehålla or-
det fastighetsfond antingen som sådant eller
som sammansättningsled. En fastighetsfond
som endast investerar i hyresbostäder kan i
sin firma alternativt använda ordet bostads-
fond antingen som sådant eller som samman-
sättningsled. I beskrivningen av varje fastig-
hetsfonds verksamhetsområde ska ingå ordet

fastighetsfond. Endast en fastighetsfond som
uppfyller kraven i denna lag har rätt att i sin
firma eller annars för att ange sin verksamhet
använda benämningen fastighetsfond.

6 §

Tillsyn

Iakttagandet av 13, 14, 19, 20, 22 och 23 §,
av bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av dem och av informations-
skyldigheten enligt 15, 15 a och 16—18 §
övervakas av Finansinspektionen som avses i
lagen om Finansinspektionen (878/2008) i
enlighet med den lagen och denna lag. Fi-
nansinspektionen övervakar efterlevnaden av
de bestämmelser i lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder som gäller
fastighetsfonder enligt vad som föreskrivs i
lagen om Finansinspektionen och lagen om
förvaltare av alternativa investeringsfonder.

8 §

Annan tillåten verksamhet

En fastighetsfond får bedriva endast fastig-
hetsfondsverksamhet. En fastighetsfond som
är en internt förvaltad AIF-fond får inte utö-
ver förvaltning av AIF-fonder bedriva någon
annan verksamhet.

En fastighetsfond får bedriva till fastig-
hetsfondsverksamheten väsentligen hörande
verksamhet om verksamheten är ägnad att
främja samtliga ägares intressen.

En fastighetsfond får med de begräns-
ningar som föreskrivs i 15 § 5 mom. bedriva
byggnads- och fastighetsförädlingsverksam-
het.

9 §

Aktiekapital

— — — — — — — — — — — — —
Trots vad som föreskrivs i 4 mom. ska på

en fastighetsfond som är en internt förvaltad
AIF-fond och auktoriserad som AIF-förval-
tare dessutom tillämpas de begränsningar
som enligt 6 kap. 2 § 6 mom. i lagen om
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förvaltare av alternativa investeringsfonder
gäller för investering av kapitalbasen. På en
fastighetsfond som är en internt förvaltad
AIF-fond och som är auktoriserad som AIF-
förvaltare tillämpas dessutom 6 kap. 2 § 2—6
mom. i lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

13 §

Stadgar för fastighetsplacerings-
verksamheten

Utöver sin bolagsordning ska en fastig-
hetsfond för fastighetsplaceringsverksam-
heten upprätta stadgar som tryggar tillförlit-
ligheten i fastighetsfondens verksamhet.
Stadgarna ska inte reglera omständigheter
som enligt aktiebolagslagen ska anges i bo-
lagsordningen. Fastighetsfonden ska hålla
stadgarna uppdaterade. Stadgarna för fastig-
hetsplaceringsverksamheten ska delges inves-
terarna och huvudpunkterna i stadgarna ska
anges i prospektet.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Ingivande av stadgarna för kännedom

Stadgarna för fastighetsplaceringsverksam-
heten ska vara förenliga med lagen och tyd-
liga. Stadgarna ska ges in till Finansinspek-
tionen för kännedom.

Finansinspektionen kan uppställa begräns-
ningar och villkor för sådana särskilda skäl
som avses i 15 § 3 mom., 16 § 2 och 4 mom.
och 17 § 4 mom. Finansinspektionen kan
kräva att det görs ändringar i stadgarna för
fastighetsplaceringsverksamheten eller upp-
ställa begränsningar och villkor som är nöd-
vändiga för tillsynen, om det kan anses san-
nolikt att

1) finansmarknadens stabilitet eller funk-
tion eller förtroendet för verksamheten på
finansmarknaden kan äventyras,

2) de bestämmelser i stadgarna som gäller
placeringsverksamheten är otillräckliga med
avseende på riskhanteringen och investerar-
skyddet,

3) stadgarna i övrigt måste anses strida
mot aktieägarnas intressen.

En ändring av stadgarna för fastighetspla-
ceringsverksamheten träder i kraft en månad
efter det att ändringen har delgetts aktieä-
garna på det sätt som föreskrivs i stadgarna.
Ändringar av stadgarna ska ges in till Finans-
inspektionen för kännedom.

Fastighetsfonden ska meddela Finansin-
spektionen när den inleder verksamheten.

Genom förordning av finansministeriet får
närmare bestämmelser utfärdas om omstän-
digheter som ska beaktas vid bedömningen
av fas-tighetsfondens inverkan på finans-
marknadens stabilitet och funktion och på
förtroendet för verksamheten på finansmark-
naden.

15 a §

Utbetalning av vinst

Fastighetsfonder i aktiebolagsform som
uteslutande eller huvudsakligen placerar
medel i hyresbostäder ska varje år till alla
aktier, med beaktande av aktieinnehavets
längd eller på någon annan grund, i samma
förhållande dela ut minst åtta tiondelar av
räkenskapsperiodens vinst, med undantag för
icke-realiserade värdeförändringar, om inte
något annat följer av lagen om skattelättnad
för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.

18 e §

Att begära omprövning och söka ändring i
fastighetsvärderingsnämndens beslut

I ett beslut som gäller ett fastighetsvärde-
rarprov får omprövning begäras hos fastig-
hetsvärderingsnämnden på det sätt som före-
skrivs i förvaltningslagen (434/2003). Till be-
slutet ska fogas anvisningar om hur man be-
gär omprövning.

I ett beslut som fastighetsvärderingsnämn-
den har fattat i ett ärende som gäller begäran
om omprövning får ändring sökas hos för-
valtningsdomstolen, om domstolen beviljar
besvärstillstånd i enlighet med förvaltnings-
processlagen (586/1996).
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19 §

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare
till-lämpas 3—10 kap. i värdepappersmark-
nadslagen, om inte något annat föreskrivs i

detta kapitel, 2 eller 11 § i denna lag, 7, 12
och 13 kap. i lagen om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder eller 4 kap. i lagen
om handel med finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Jan Vapaavuori
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