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692/2019

Lag
om ändring av 10 § i lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Keva (66/2016) 10 § som följer:

10 §

Principer för ägarstyrning

Kevas styrelse ska fastställa principer för hur Kevas rättigheter som grundar sig på inne-
hav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrning). I principerna för
ägarstyrning ska också Kevas verkställande direktörs och de anställdas ledamotskap i an-
dra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av Ke-
vas intressen.

Principerna för ägarstyrning ska när det gäller sådana i 1 mom. avsedda målsamman-
slutningar vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet innehålla en allmän redogörelse för

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

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

manslutningarna,
4) hur Keva för en dialog med målsammanslutningarna samt med deras övriga aktieä-

gare och referensgrupper.
Keva ska offentliggöra principerna för ägarstyrning kostnadsfritt på sin webbplats.
Keva ska på sin webbplats kostnadsfritt offentliggöra de uppgifter som avses i 2 mom.

och i fråga om dem en årlig rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning.
Om Keva dock helt eller delvis underlåter att i principerna för ägarstyrning redogöra för
de uppgifter som avses i 2 mom. eller att offentliggöra dessa uppgifter eller en rapport om
genomförandet av principerna för ägarstyrning, ska Keva offentliggöra en utredning om
orsaken till underlåtelsen.

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