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922/2019
Lag
om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 7 kap. 6 § 5 mom., sådant det lyder i
lag 294/2019, som följer:
7 kap.
Organisering av värdepappersföretags verksamhet
6§
Anknutet ombud
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska
Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och boningsort samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte
samt adressen där verksamheten bedrivs. Förutom de uppgifter som förs in i registret ska
Finansinspektionen meddelas en fysisk persons personbeteckning. De uppgifter som förts
in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att grunden för registreringen har upphört.
Registret ska regelbundet uppdateras och registeruppgifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter om fysiska personers
namn, boningsort och verksamhetsställens adress på det sätt som föreskrivs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) eller göra dem allmänt
tillgängliga i ett elektroniskt datanät.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser
om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.
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