
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014

Finansministeriets förordning

232/2014

om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och
förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § 1 mom., 9 § 1 mom.
och 126 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag 224/2004:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utred-
ningar som ska fogas till ansökan om

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

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

3) tillstånd för fondbolag att etablera en
filial i ett tredjeland enligt 126 b § 1 mom. i
lagen om placeringsfonder.

2 §

Utredning om fondbolag under bildning

I fråga om ett bolag som ansöker om verk-
samhetstillstånd för fondbolag ska av den
skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd
framgå bolagets fullständiga firma, eventu-
ella bifirmor, hemort, post- och besöksadress,
huvudkontor i Finland samt andra verksam-
hetsorter.

Till ansökan ska fogas
1) en kopia av bolagets gällande bolag-

sordning,
2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut

av bolagsstämman inklusive eventuella bila-
gor, genom vilket bolagsordningen ändrats så
att den motsvarar kraven på bolagsordningen
för fondbolag, och av vilket det framgår både
bolagets avsikt att söka tillstånd att verka
som fondbolag och det förfarande som ska
tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) en utredning av vilken det framgår att
den ändring av bolagsordningen som avses i
2 punkten har anmälts för registrering till
patent- och registerstyrelsen, i enlighet med
vad som bestäms i 5 kap. 30 § 2 mom. i
aktiebolagslagen (624/2006),

4) handelsregisterutdrag över bolaget.
Om verksamhetstillstånd för fondbolag

söks för ett bolag under bildning, ska det av
ansökan framgå sökandens namn och kon-
taktuppgifter, namnet på det bolag som bil-
das, eventuella bifirmor, bolagets hemort, hu-
vudkontor i Finland samt andra verksamhets-
orter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
ett bolag under bildning ska, inklusive even-
tuella bilagor, fogas
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1) ett utdrag ur eller en kopia av beslutet
att bilda fondbolaget, om en juridisk person
är stiftare,

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

3) en kopia av stiftelseurkunden,
4) en kopia av ett eventuellt protokoll från

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

motsvarande sätt den utredning som i en an-
sökan om verksamhetstillstånd för förva-
ringsinstitut ska lämnas om sökanden och det
bolag som är under bildning.

3 §

Verksamhet

I ansökan om verksamhetstillstånd ska
fondbolaget beskriva den verksamhet enligt
5 § 1 och 2 mom. i lagen om placeringsfon-
der som fondbolaget ämnar bedriva. Ett för-
varingsinstitut ska i sin ansökan beskriva den
verksamhet enligt 9 § i lagen om placerings-
fonder som förvaringsinstitutet ämnar be-
driva.

4 §

Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett
fondbolag och som avses i 6 § i lagen om
placeringsfonder inte har betalats in vid ansö-
kan om verksamhetstillstånd, ska en utred-
ning om de förbindelser som gäller inbetal-
ningen av aktiekapitalet fogas till ansökan.
Utredningen ska innehålla aktiebolagets stif-
telseurkund eller teckningslista i vilken ak-
tierna tecknats, protokollet från den konstitu-
erande stämman samt uppgifter om tecknarna
och deras teckningar. Till ansökan ska dess-
utom för varje tecknare som är en juridisk
person fogas en kopia av tecknarens beslut
om tecknande av aktier och handelsregister-
utdrag samt för varje tecknare som är en
fysisk person tecknarens ämbetsbetyg.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett
fondbolag har betalats in till fullt belopp vid
ansökan om verksamhetstillstånd, ska det till

ansökan om verksamhetstillstånd fogas en ut-
redning om att det belopp som har betalats in
är i bolagets ägo och besittning, om detta inte
framgår av handelsregisterutdraget. Till ansö-
kan ska också fogas ett av bolagets revisorer
undertecknat intyg om att bestämmelserna
om inbetalning av aktiekapital har följts.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller
skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in
annan egendom än pengar, eller om aktieka-
pitalet helt eller delvis har betalats i annan
form än pengar, ska till ansökan fogas ett
yttrande enligt 2 kap. 8 § 4 mom. eller 9 kap.
14 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning om förva-
ringsinstitutets aktiekapital enligt 10 § i lagen
om placeringsfonder som ska fogas till ansö-
kan om verksamhetstillstånd för förvaringsin-
stitut.

5 §

Utredning om stiftarna och om de viktigaste
ägarna och ägarnas ägarandelar

Av fondbolagets ansökan ska framgå stif-
tarna och de ägare av fondbolaget som har
sådan ägarandel av fondbolagets aktier som
avses i 16 § 1 mom. i lagen om placerings-
fonder. Av ansökan ska framgå storleken av
varje ägares ägarandel samt stiftarnas och
ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till
ansökan ska fogas ämbetsbetyg eller motsva-
rande utredningar om de fysiska personer
som är stiftare eller ägare och handelsregis-
terutdrag eller motsvarande utredningar om
de juridiska personer som är stiftare eller
ägare. Till ansökan ska dessutom fogas en
utredning om sådana avtal eller andra arrang-
emang som leder till eller kan leda till att en i
detta moment avsedd ägarandel uppstår.

I fråga om de ägare som avses i 1 mom.
ska det till ansökan fogas en sådan anmälan
inklusive bilagor som avses i 16 § i lagen om
placeringsfonder och som det föreskrivs om i
statsrådets förordning om de anmälningar
som gäller förvärv och överlåtelse av ägaran-
delar i kreditinstitut, värdepappersföretag,
fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förva-
ringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och
försäkringskonglomerats holdingsamman-
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slutningar och förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder (208/2014). Om ägaren är en
juridisk person och en del av en koncern, ska
det till ansökan fogas koncernbokslutsuppgif-
terna inklusive bilagor för de tre senaste rä-
kenskapsperioderna. Uppgifter som avses i
detta moment behöver inte lämnas om ägare
som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om
Finansinspektionen (878/2008).

Uppgifterna och utredningarna enligt 1 och
2 mom. ska också meddelas i fråga om en
sådan person som avses i 9 kap. 4 § i värde-
pappersmarknadslagen (746/2012) och som
kan jämställas med aktieägare. I ansökan ska
dessutom specificeras den omständighet med
stöd av vilken en person på det sätt som
avses ovan kan jämställas med aktieägare.

Om inte en enda ägare har en sådan äga-
randel som avses i 1 mom., kan Finansin-
spektionen kräva att uppgifterna enligt 2 och
3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska
lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

Beträffande samtliga stiftare ska uppgif-
terna enligt 2 och 3 § i den förordning som
nämns i 2 mom. lämnas, om inte Finansin-
spektionen godkänner att mer begränsade
uppgifter lämnas till följd av det höga antalet
stiftare.

Vad som föreskrivs i 1—5 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning som i en an-
sökan om verksamhetstillstånd för förva-
ringsinstitut ska lämnas om stiftarna och
ägarna i förvaringsinstitutet samt om ägarnas
ägarandelar.

6 §

Ledningen vid fondbolaget och
förvaringsinstitutet

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska det fogas utdrag ur eller kopior
av behövliga protokoll från den konstitu-
erande stämman, bolagsstämman och styrel-
sens sammanträden eller andra handlingar
som uppgjorts av någon utanför bolaget och
av vilka framgår de ordinarie medlemmarna
och suppleanterna i fondbolagets styrelse
samt bolagets verkställande direktör, verk-
ställande direktörens eventuella ställföreträ-
dare och övriga som hör till den högsta led-
ningen. I ansökan ska dessutom uppges kon-

taktuppgifter för de ordinarie medlemmarna
och suppleanterna i styrelsen, för verkstäl-
lande direktören och verkställande direktö-
rens eventuella ställföreträdare samt till öv-
riga som hör till den högsta ledningen, om
dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda
protokoll eller handlingar. Till ansökan ska
också fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om fondbolaget har en eller flera ställföre-
trädare för verkställande direktören, ska det
av ansökan framgå under vilka förutsätt-
ningar en ställföreträdare träder i verkstäl-
lande direktörens ställe när denne är förhin-
drad att sköta sina uppgifter samt i vilken
ordning ställföreträdarna för verkställande di-
rektören ska träda in.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
på motsvarande sätt den utredning om ett
förvaringsinstituts ledning som ska lämnas i
en ansökan om verksamhetstillstånd för för-
varingsinstitutet.

7 §

Utredning om betydande bindningar

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

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning om bety-
dande bindningar enligt 9 a § 1 mom. i lagen
om placeringsfonder som ska fogas till ansö-
kan om verksamhetstillstånd för förvaringsin-
stitut.

8 §

Revisorer

Av ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska framgå namnen på fondbola-
gets revisorer och deras suppleanter samt vil-
ken revisor eller revisionssammanslutning
som är en sådan av CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning som avses i 36 § 2 mom. i
lagen om placeringsfonder, om detta inte
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framgår av handelsregisterutdraget. Av ansö-
kan om verksamhetstillstånd för förvaringsin-
stitut ska framgå namnet på förvaringsinstitu-
tets revisor och eventuella revisorssuppleant,
om detta inte framgår av handelsregisterut-
draget. Till ansökan ska dessutom fogas ett
utdrag ur eller en kopia av det protokoll från
bolagsstämman eller den konstituerande
stämman som gäller val av bolagets eller
sammanslutningens revisorer.

9 §

Finansiella verksamhetsförutsättningar

För att fondbolagets och förvaringsinstitu-
tets finansiella verksamhetsförutsättningar
ska kunna bedömas ska det till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas en verksamhets-
plan som ska innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den till-
tänkta verksamhetens art och omfattning
samt av verksamhetens fördelning på fond-
verksamhet, verksamhet med nära anknyt-
ning till fondverksamheten och tillhandahål-
lande av andra tjänster enligt 5 § i lagen om
placeringsfonder,

2) beskrivningar av fondandelsregistret, av
teckning och inlösning av fondandelar och av
beräknandet av fondandelsvärdet,

3) lönsamhetsbedömningar och mål samt
prognoser för resultat och balansräkning, in-
klusive motivering till prognoserna, för de tre
följande åren,

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

5) en utredning om de funktioner som är
tänkta att bedrivas genom ombud och andra
funktioner som ska läggas ut på entreprenad
inklusive ombudens namn och kontaktupp-
gifter.

Förvaringsinstitutets verksamhetsplan ska
innehålla

1) en detaljerad beskrivning av den till-
tänkta verksamhetens art och omfattning
samt av verksamhetens fördelning på förva-
ringsinstitutsverksamhet och verksamhet med

nära anknytning till förvaringsinstitutsverk-
samhet,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt
prognoser för resultat och balansräkning in-
klusive motivering till prognoserna, för de tre
följande åren.

Om det bolag som ansöker om verksam-
hetstillstånd för fondbolag sedan tidigare be-
driver affärsverksamhet, ska bokslutsuppgif-
terna fogas till ansökan, och om en sökande
är en del av en koncern ska koncernboksluts-
uppgifterna inklusive bilagor för de tre se-
naste räkenskapsperioderna fogas till ansö-
kan. Om det senaste bokslutet har gjorts upp
tidigare än sex månader innan ansökan läm-
nas in, ska det till ansökan dessutom fogas en
av fondbolagets styrelse daterad och under-
tecknad redogörelse för händelser som inträf-
fat efter att bokslutet gjordes upp och som
väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska
ställning samt för bolagets ekonomiska situa-
tion och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller på
motsvarande sätt den redogörelse som ska
fogas till en ansökan om verksamhetstillstånd
för förvaringsinstitut.

Om ett fondbolag ämnar bedriva sådan
verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen
om placeringsfonder, ska till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas

1) en kopia av bolagets ansökan om med-
lemskap i ersättningsfonden för investerar-
skydd,

2) en utredning om tillgången på kapital
(kapitalplan), kalkyler över hur kapitalkraven
uppfylls enligt riskområde och en beskriv-
ning av hur den interna kapitalutvärderingen
ordnas.

10 §

Organisering av verksamheten, intern
kontroll och riskhantering

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska fogas

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

2) en utredning om antalet anställda och de
krav på yrkeskompetens som ställs på perso-
nalen,
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3) en beskrivning av de arrangemang som
vidtagits för att organisera ett noggrant utfö-
rande av uppdrag,

4) en beskrivning av de arrangemang som
syftar till att identifiera, förebygga och han-
tera intressekonflikter,

5) en beskrivning av privata transaktioner
som genomförs av personer med inflytande i
fondbolaget,

6) en beskrivning av reklamationshante-
ringen,

7) en beskrivning av de principer som til-
lämpas på incitament,

8) förvaringsinstitutsavtalet eller ett utkast
till förvaringsinstitutsavtal,

9) en beskrivning av hur bedömningen av
den interna kontrollen, av riskhanteringen
och av den riskhantering som är oberoende
av affärsverksamheten ordnas,

10) en beskrivning av de system och meto-
der med vars hjälp fondbolaget ämnar följa
upp och hantera de risker som avses i
4 a kap. i lagen om placeringsfonder,

11) en beskrivning av hur den interna revi-
sionen ordnas,

12) en beskrivning av hur tillsynen över
lagligheten i funktionerna och över iakttagan-
det av de interna förfaringssätten ordnas,

13) en beskrivning av tryggandet av ett
tillräckligt informationsutbyte, av riskhante-
ringen och av den interna kontrollen av funk-
tioner som bedrivs genom ombud och av
andra funktioner som ska läggas ut på entre-
prenad,

14) en utredning om bokföringssystemet
och bokföringsmetoderna,

15) en beskrivning av datasystemen, data-
administrationsstrategin och organisationen
för dataadministration samt en beskrivning av
de datatekniska tjänster som ska läggas ut på
entreprenad,

16) en beskrivning av organisationen, an-
svaret och principerna i fråga om datasäker-
heten och av hanteringen av de risker som
har samband med datasäkerheten,

17) de centrala anvisningar som hänför sig
till datasäkerheten,

18) en utredning om hur fondbolaget har
förberett sig för att kunna fortsätta verksam-
heten vid störningar,

19) kontinuitetsplaner i fråga om fondbola-
gets centrala funktioner.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsord-
ningarna för fondbolagets beslutsfattande or-
gan samt de interna verksamhetsregler som
tillämpas i fondbolaget.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
förvaringsinstitut ska i fråga om den interna
kontrollen och riskhanteringen fogas beskriv-
ningar och utredningar som motsvarar de ut-
redningar som enligt 1 mom. 1, 2, 9—11 och
14—17 punkten och i 2 mom. ska fogas till
ansökan om verksamhetstillstånd för fondbo-
lag.

11 §

Krav på organiseringen av verksamhet som
gäller tillhandahållande av investeringstjäns-

ter och på förfaringssätten

I fråga om de investerings- och sidotjänster
som ska tillhandahållas ska till ansökan om
verksamhetstillstånd fogas en utredning om
hur fondbolaget ser till att de bestämmelser
följs som gäller organiseringen av verksam-
heten och förfaringssätten i kundförhållanden
och som har samband med tillhandahållandet
av investerings- och sidotjänster liksom att de
bestämmelser som gäller förhindrande av
marknadsmissbruk följs.

12 §

Systemet för identifiering och igenkännande
av kunder

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska fogas en utredning och av
ledningen godkända interna anvisningar om
systemet för identifiering och igenkännande
av fondandelsägare eller blivande fondan-
delsägare och fondbolagets kunder, och om
att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplik-
ten enligt bestämmelserna och föreskrifterna
om förhindrande av penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Till ansökan ska vidare
fogas en utredning om förvaringen av identi-
fieringshandlingarna, om de ansvariga perso-
nerna och om utbildningsprogrammet för
personalen. Vad som föreskrivs ovan gäller
på motsvarande sätt den utredning om sy-
stemet för identifiering och igenkännande av
fondandelsägare eller blivande fondandelsä-
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gare som ska fogas till ansökan om verksam-
hetstillstånd för förvaringsinstitut.

13 §

Tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och
lämplighet i övrigt hos fondbolagets och för-

varingsinstitutets stiftare och ägare

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska fogas en anmälan om sådana
stiftare och aktieägare eller därmed jämför-
bara fysiska personer som avses i 5 §. Anmä-
lan ska vara daterad och undertecknad av den
person som anmälan gäller och den ska inne-
hålla

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

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

4) uppgifter om omyndiga vars intressebe-
vakare anmälaren är, sammanslutningar som
omyndiga har bestämmande inflytande över,
omyndigas ägarandelar i fondbolaget eller så-
dana avtal eller andra arrangemang som, då
de genomförs, resulterar i att det uppstår
sådant bestämmande inflytande eller en sådan
ägarandel som avses ovan,

5) uppgifter om samarbete eller planerat
samarbete mellan fondbolaget och anmälaren
eller en av anmälaren företrädd omyndig per-
son, eller en sådan sammanslutning som av-
ses i 4 punkten och som har bestämmande
inflytande.

6) uppgifter om sammanslutningar som an-
mälaren har bestämmande inflytande över
och om sammanslutningarnas ekonomiska si-
tuation, inklusive de senaste bokslutsuppgif-
terna, vid tidpunkten för anmälan samt, om
bokslutet har upprättats tidigare än sex måna-
der innan ansökan lämnas in, en av styrelsen
eller av alla personligen ansvariga bolagsmän
daterad och undertecknad utredning om hän-
delser som inträffat efter bokslutet och som
väsentligen inverkat på sammanslutningens
ställning samt om sammanslutningens ekono-
miska situation och resultat vid tidpunkten
för ansökan,

7) uppgifter om anmälaren är medlem eller
suppleant i en annan sammanslutnings för-
valtningsråd eller styrelse, eller om anmäla-

ren hör till ledningen i en annan sammanslut-
ning,

8) uppgifter om innehavet av ägar- och
röstandelar enligt 9 kap. 5 och 6 § i värde-
pappersmarknadslagen hos anmälaren, en av
anmälaren företrädd omyndig person eller
hos en sådan sammanslutning som avses i
4 punkten och som har bestämmande infly-
tande även i andra sammanslutningar än så-
dana vars aktier upptagits till handel på en
reglerad marknad enligt lagen om handel
med finansiella instrument (748/2012) eller
motsvarande handel inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, eller uppgifter om
avtal eller andra arrangemang som eventuellt
resulterar i sådana andelar,

9) uppgifter om innehavet av ägar- eller
röstandelar som överstiger en tiondel av
fondbolagets kapitalbelopp eller röstetal i ett
annat fondbolag hos anmälaren, en av anmä-
laren företrädd omyndig person eller hos en
sådan sammanslutning som avses i 4 punkten
och som har bestämmande inflytande, eller
uppgifter om avtal eller andra arrangemang
som eventuellt resulterar i en sådan andel,

10) uppgifter om eventuellt disciplinärt
förfarande, anmärkningsförfarande eller an-
nat klanderförfarande som gällt anmälaren,
en sammanslutning som anmälaren har be-
stämmande inflytande över eller en samman-
slutning där anmälaren har eller har haft en
sådan ställning som avses i 7 punkten, under
den tid som han eller hon haft denna ställ-
ning,

11) uppgifter om eventuellt påbörjat
skuldsanerings-, företagssanerings- eller kon-
kursförfarande som gäller anmälaren, en
sammanslutning som anmälaren har bestäm-
mande inflytande över eller en sådan sam-
manslutning där anmälaren har en sådan
ställning som avses i 7 punkten,

12) ett av utsökningsmyndigheten på he-
morten utfärdat intyg över eventuella utsök-
ningsärenden som håller på att verkställas i
fråga om anmälaren, en sammanslutning som
anmälaren har bestämmande inflytande över
eller en sådan sammanslutning där anmälaren
har eller har haft en sådan ställning som
avses i 7 punkten,

13) uppgifter om huruvida anmälaren, en
sammanslutning som anmälaren har bestäm-
mande inflytande över eller en sammanslut-
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ning där anmälaren har eller har haft en sådan
ställning som avses i 7 punkten, tidigare har
ansökt om tillstånd att verka som kreditinsti-
tut, värdepappersföretag, fondbolag, förva-
ringsinstitut, förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder (nedan AIF-förvaltare) eller ett
förvaringsinstitut eller ett särskilt förvarings-
institut i enlighet med lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder och, om så är
fallet, när, var och med vilket slutresultat,
samt uppgifter om eventuell begränsning av
verksamheten och om eventuellt återkallande
av verksamhetstillståndet samt orsaken till
begränsningen av verksamheten eller återkal-
landet av verksamhetstillståndet,

14) uppgifter om huruvida anmälaren som
privatperson, yrkesutövare eller personligen
ansvarig bolagsman eller i därmed jämförbar
ställning, eller uppgifter om huruvida en
sammanslutning som anmälaren har eller har
haft bestämmande inflytande över har ansökt
om medlemskap i en sådan börs eller i ett
organ på en sådan reglerad marknad som
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument, eller i ett inom finansieringsbran-
schen yrkesvis organiserat självreglerande or-
gan, och, om så är fallet, när, var och med
vilket slutresultat, samt uppgifter om eventu-
ell uteslutning från medlemskap och orsaken
till uteslutningen,

15) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmäla-
rens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och
övriga lämplighet som stiftare eller aktieä-
gare i fondbolaget.

Om den person som avses i 1 mom. är
omyndig eller om hans eller hennes hand-
lingsförmåga begränsats, ska intressebevaka-
ren dessutom till ansökan foga en utredning
om anmälarens omyndighet eller begräns-
ningen i handlingsförmåga samt en anmälan
som gäller intressebevakaren själv och som
innehåller uppgifter och utredningar enligt 1
mom., om inte uppgifterna och utredningarna
framgår av anmälan om den person som av-
ses i 1 mom.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska dessutom fogas en anmälan
om stiftare och aktieägare eller därmed jäm-
förbara juridiska personer som avses i 5 §.
Anmälan ska vara daterad och undertecknad

av fysiska personer som har rätt att teckna
den juridiska personens namn, och den ska
innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 1 mom. 1, 3, 6 och 15 punkten,

2) anmälarens firma samt företrädarens
namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens verk-
samhet eller verksamheten i en sammanslut-
ning som anmälaren har bestämmande infly-
tande över är beroende av tillstånd samt om
vem som beviljat verksamhetstillståndet och
om var och när det beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar bestäm-
mande inflytande hos anmälaren,

5) uppgifter om samarbete mellan fondbo-
laget och anmälaren eller en sammanslutning
som anmälaren har bestämmande inflytande
över,

6) uppgifter om innehavet av de ägar- eller
röstandelar enligt 1 mom. 8 punkten hos an-
mälaren eller hos en sammanslutning som
anmälaren har bestämmande inflytande över,
eller om avtal eller andra arrangemang som
eventuellt resulterar i en sådan andel,

7) uppgifter om innehavet av de ägar- eller
röstandelar enligt 1 mom. 9 punkten hos an-
mälaren eller hos en sammanslutning som
anmälaren har bestämmande inflytande över,
eller om avtal eller andra arrangemang som
eventuellt resulterar i en sådan andel,

8) uppgifter om eventuellt disciplinärt för-
farande, anmärkningsförfarande eller annat
klanderförfarande som gällt anmälaren eller
en sammanslutning som anmälaren har be-
stämmande inflytande över,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat
skuldsanerings-, företagssanerings- eller kon-
kursförfarande som gäller anmälaren eller en
en sammanslutning som anmälaren har be-
stämmande inflytande över,

10) ett intyg utfärdat av utsökningsmyn-
digheten på anmälarens hemort eller på he-
morten för en sammanslutning som anmäla-
ren har bestämmande inflytande över eventu-
ella utsökningsärenden som håller på att
verkställas i fråga om sammanslutningen,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller
en sammanslutning som anmälaren har be-
stämmande inflytande över har ansökt om
tillstånd att verka som kreditinstitut, värde-
pappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut,
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särskilt förvaringsinstitut, försäkringsbolag
eller AIF-förvaltare och, om så är fallet, var,
när och med vilket slutresultat, samt uppgif-
ter om eventuell begränsning av verksamhe-
ten och om eventuellt återkallande av verk-
samhetstillståndet och orsaken till begräns-
ningen av verksamheten eller återkallandet av
verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller
en sammanslutning som anmälaren har be-
stämmande inflytande över har ansökt om
medlemskap i en börs eller ett organ på en
reglerad marknad, eller ett inom finansie-
ringsbranschen yrkesvis organiserat självreg-
lerande organ och, om så är fallet, när, var
och med vilket slutresultat, samt uppgifter
om eventuell uteslutning från medlemskap
och orsaken till uteslutningen.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. gäller på
motsvarande sätt den utredning om stiftarnas
och aktieägarnas tillförlitlighet, anseende, er-
farenhet och övriga lämplighet som ska fogas
till ansökan om verksamhetstillstånd för för-
varingsinstitut.

14 §

Tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och
lämplighet i övrigt hos fondbolagets och för-

varingsinstitutets ledning

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska fogas en anmälan om varje
medlem och suppleant i fondbolagets styrelse
samt om fondbolagets verkställande direktör,
verkställande direktörens ställföreträdare och
övriga som hör till fondbolagets högsta led-
ning. Anmälan ska vara daterad och under-
tecknad av den person som anmälan gäller,
och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 13 § 1 mom. 1—14 punkten samt uppgifter
om eventuella näringsförbud som meddelats
anmälaren,

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

3) en utredning om att anmälaren inte är
försatt i konkurs och att han eller hon råder
över sig själv och sin egendom, om verksam-
hetstillstånd söks för ett bolag under bild-
ning,

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

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbild-
ning,

6) en detaljerad utredning om sådan tidi-
gare arbetserfarenhet som anmälaren har och
som är väsentlig med tanke på skötseln av
uppgifterna inom fondbolaget, och om ansva-
ret i anslutning till dessa uppgifter i de tidi-
gare arbetsgivarnas tjänst,

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

8) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmäla-
rens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och
lämplighet i övrigt när det gäller skötseln av
fondbolagets förvaltning.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för
fondbolag ska i fråga om juridiska personer
som är sådana ägare av fondbolaget som
avses i 5 § fogas en anmälan om varje med-
lem och suppleant i styrelsen eller motsva-
rande förvaltningsorgan samt om verkstäl-
lande direktören och verkställande direktö-
rens ställföreträdare eller övriga som hör till
den högsta ledningen. Anmälan ska vara da-
terad och undertecknad av den person anmä-
lan gäller, och den ska innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses
i 13 § 1 mom. 1–5, 7 och 9–13 punkten samt
uppgifter om eventuella näringsförbud som
meddelats anmälaren,

2) andra sådana faktorer som kan anses
vara väsentliga vid bedömningen av anmäla-
rens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och
lämplighet i övrigt.

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

15 §

Utredningar som ska fogas till ansökan om
tillstånd att etablera en filial i ett tredjeland

Ett fondbolag som fått verksamhetstill-
stånd i Finland ska till en ansökan om till-
stånd att etablera en filial i en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(tredjeland) foga
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1) en kopia av det beslut att etablera en
filial i ett tredjeland som fondbolagets behö-
riga förvaltningsorgan har fattat,

2) ett tillstånd att etablera en filial, utfärdat
av den behöriga myndigheten i tredjelandet,
om ett sådant tillstånd krävs i tredjelandet i
fråga,

3) en utredning om den lagstiftning i tred-
jelandet som gäller fondbolagens verksamhet
och tillsynen över dem,

4) en utredning om Finansinspektionens
rätt att utöva tillsyn över filialen och att få
uppgifter från filialen,

5) en utredning om vilka tillsynsbefogen-
heter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har
i fråga om filialen,

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

fondbolagets organisation och om filialens
organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till
filialens ledning och en i 14 § 1 mom. avsedd
utredning om dessa personer,

10) en utredning om hur fondbolagets in-
terna kontroll och riskhantering ordnas i filia-
len,

11) en utredning om rapporteringen mellan
fondbolaget och dess filial samt om övrigt
informationsutbyte och hur det ordnas.

16 §

Påföljder

Straff för överträdelse av denna förordning
finns i 16 kap. 5, 7 och 8 § i strafflagen
(39/1889).

17 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29
mars 2014.

Genom denna förordning upphävs finans-
ministeriets förordning om de utredningar
som ska fogas till ansökan om verksamhets-
tillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut,
till ansökan om verksamhetstillstånd för eta-
blering av en filial till ett fondbolag från
tredjeland i Finland samt till ansökan om
tillstånd för etablering av en filial i utlandet
(147/2012).

Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd Ilkka Harju
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