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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer och av värdepappersmarknadslagen samt av vissa lagar 
som har samband med dem 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar i de 
skyldigheter enligt lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer samt 
värdepappersmarknadslagen som gäller stan
dardiserade derivat. De föreslagna bestäm
melserna gäller marknadsföringen av värde
papper, värdepappersförmedlares tillväga
gångssätt, rapporteringen om handel samt 
anmälningsskyldiga instansers skyldighet att 
uppge vilka värdepapper de äger till det of
fentliga insiderregistret. Det föreslås att till
lämpningsområdet för dessa bestämmelser 
utvidgas till att omfatta i propositionen defi
nierade derivat som skall jämställas med 
standardiserade derivat samt delvis andra 
derivat som definieras i propositionen. Sam
tidigt föreslås att anmälningsskyldigheten 
och obligationen föra insiderregister som 
gäller värdepapper utvidgas gälla standardi
serade derivat i stället för nuvarande be
gränsningar i handeln. 

Det föreslås att förbudet mot att erbjuda 
andra derivat än standardiserade derivat åt 
andra än näringsidkare mildras. Enligt pro
positionen skall derivat som skall jämställas 
med standardiserade derivat få erbjudas alla 
placerare. Andra derivat skall vem som helst 
få erbjuda åt yrkesmässiga placerare medan 
värdepappersförmedlare får erbjuda andra 
derivat även åt icke-yrkesmässiga placerare. 
Dessutom föreslås att åt arbetstagare skall få 
erbjudas derivat vilkas underliggande egen 
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dom utgörs av aktier i arbetsgivarföretaget 
eller ett företag som hör till samma koncern. 

I propositionen föreslås också att förutsätt
ningarna för att koncession skall beviljas för 
optionsföretag, fondbörs, clearingorganisa
tion och värdepapperscentral preciseras så 
att de mera liknar motsvarande förutsättning
ar för värdepappersföretag. Samtidigt före
slås att den tillsyn över aktieägarnas och 
förvaltningspersonalens lämplighet som re
dan nu gäller för värdepappersföretag och 
fondbolag utvidgas till att omfatta ovan 
nämnda sammanslutningar. Dessutom före
slås att tillsynen över aktieägarnas lämplig
het utvidgas till att omfatta sammanslutning
ar som har bestämmande inflytande i ovan 
nämnda sammanslutningar. Samtidigt före
slås att dessa holdingSammanslutningar skall 
underkastas finansinspektionens tillsyn, var
vid finansinspektionen gentemot holdings
ammanslutningarna har de tillsynsbefogen
heter som anges i lagen om finansinspektio
nen. Dessutom föreslås att den begränsning 
av inflytande som för närvarande gäller op
tionsföretags, fondbörsers och clearingorga
nisationers bolagsstämma utvidgas till att 
omfatta även ovan nämnda holdingsam
manslutningar. Det föreslås att aktiebolags
form skall vara en förutsättning för att kon
cession skall beviljas för fondbörsverksam
het och optionsföretagsverksamhet. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

HEX Ab, Helsingfors Värdepappers- och 
derivativbörs, clearingbolags, nedan HEX 
Ab, och Finlands värdepapperscentral Ab:s 
bolagsstämmor godkände den 22 december 
1998 att bolagen skulle sammanföras till 
samma koncern. Sammanslagningen genom
fördes genom en riktad emission från HEX 
Ab till Finlands värdepapperscentral Ab:s 
aktieägare mot aktiestocken i Finlands vär
depapperscentral Ab. HEX Ab blev moder
bolag i koncernen. strukturen på koncernens 
affärsverksamhet ändrades ytterligare så att 
HEX Ab:s fond- och derivatbörsaffärsverk
samhet från och med den l april 1999 över
fördes till dess helägda dotterbolag, Helsing
fors värdepapper- och derivativbörs, clea
ringbolag Ab ,nedan Helsingfors Börs. Sam
tidigt ändrade HEX Ab namn till Helsinki 
Exchanges Group Ltd Oy. 

Efter förändringarna består REX-koncer
nen av moderbolaget Helsinki Exchanges 
Group Ltd Oy och dess tre helägda dotterbo
lag, dvs. Helsingfors Börs som idkar börs
verksamhet, Finlands värdepapperscentral 
Ab som tillhandahåller handläggnings- och 
clearingtjänster för penning- och kapitalinst
rument och Helsingfors värdeandelscentral 
Ab som upprätthåller kommersiella värdean
delsregister. Finansministeriet beviljade den 
19 mars 1999 Helsingfors Börs koncession 
för fondbörs och optionsföretag från och 
med den l april 1999 samt fastställde regler 
för bolagets verksamhet. Samtidigt beslöt 
finansministeriet att på ansökan av HEX Ab 
återkalla HEX Ab:s koncession för idkande 
av fondbörsverksamhet samt optionsföretags
verksamhet från och med den l januari 
2000. Efter att koncessionen återkallats är 
HEX Ab endast en holdingsammanslutning, 
som enligt gällande lag inte är ett sådant 
tillsynsobjekt som avses i 2 § lagen om fi
nansinspektionen (503/ 1993). 

HEX Ab och Helsingfors Börs har ingått 
ett samarbetsavtal med Deutsche Börse AG, 
Schweizerische Effektenbörse, Eurex Frank
furt AG, Eurex Deutschland, Eurex Clearing 
AG och Eurex Zurich AG , om vilka nedan 
används den gemensamma benämningen 
Eurex. Syftet med samarbetsavtalet är att 
göra Helsingfors Börs derivatprodukter till 

Eurex produkter. Avtalet är tudelat. I det 
första skedet överförs Helsingfors Börs stan
dardiserade indexderivat och en del av aktie
optionerna till Eurex. I det andra skedet är 
målet att överföra även andra av de nuvaran
de stanq.ardiserade derivatprodukterna till 
Eurex. Overföringen går till så att efter 
överföringsdagen öppnas inte längre några 
nya derivatserier vid Helsingfors Börs, utan 
motsvarande derivatserier med samma un
derliggande egendom öppnas vid Eurex. För 
de överförda derivatprodukterna betyder det
ta i praktiken att de derivatprodukter som 
för närvarande hör till tillämpningsområdet 
för lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer (77211988) och Hel
singfors Börs regler avslutas och motsvaran
de produkter öppnas upp inom tillämpning
sområdet för tysk lagstiftning och Eurex 
regler. 

Denna förändrade omvärld leder också till 
att ställningen ändras för de värdepappers
förmedlare som tills vidare idkat derivathan
del vid Helsingfors Börs. Dessa värdepap
persförmedlare börjar till stor del idka deri
vathandel vid Eurex, och till följd av detta 
kommer dessa förmedlare att inte bara vid 
sina egen derivathandel utan också vid deri
vathandel som de gör för sina kunders räk
ning att bli motpart i förhållande till en för
medlare som fått rättigheter som direkt clea
ringmedlem (eng. general clearing member) 
från Eurex, i allmänhet en tysk bank. Samti
digt blir förmedlarna också primärt skyldiga 
att ställa säkerhet även vid sina kundköp i 
förhållande till Eurex clearingmedlemmar. 
Finska värdepappersförmedlare kan enligt 
Eurex clearingbestämmelser inte få rättighe
ter som direkt clearingmedlem från Eurex. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Beviljande och återkallelse av koncession 

Bestämmelser om förutsättnin$arna för 
koncession för optionsföretag ingar i 2 kap. 
2 § lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer. Enligt paragrafen 
skall koncession för optionsföretag, om 
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verksamheten inte står i strid med allmän 
fördel, beviljas ett finskt aktiebolag eller 
andelslag vars ekonomiska verksamhetsbe
tingelser och administration uppfyller de 
krav som ställs på ett tillförlitligt optionsfö
retag samt vars verksamhet är ordnad på ett 
sådant sätt och som i sin verksamhet följer 
ett reglemente som erbjuder placerarna till
räcklig trygghet. Bestämmelser om återkal
lelse av koncession för optionsföretag ingår i 
3 § i samma kapitel. Vederbörande ministe
rium kan återkalla ett optionsföretags kon
cession, om företaget i sin verksamhet vä
sentligt har brutit mot lagar och förordnin
gar, föreskrifter som myndigheter har med
delat med stöd av dessa eller mot konces
sionsvillkoren eller optionsföretagets regle
mente, eller om optionsföretaget inte längre 
motsvarar de stadgade förutsättningarna för 
koncessionen. 

Bestämmelser om koncession för fond
börsverksamhet och återkallelse av den ingår 
i 3 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen 
(495/1989). Koncession för fondbörsverk
samhet skall beviljas ett finskt aktiebolag 
eller andelslag, om dess ekonomiska verk
samhetsbetingelser och förvaltning motsvarar 
de krav som bör ställas på en tillförlitlig 
fondbörs samt organisationen av dess verk
samhet och det reglemente som skall följas i 
denna erbjuder placerarna ett tillräckligt 
skydd, såvida det inte strider mot ett allmänt 
intresse att verksamheten inleds. statsrådet 
kan återkalla koncessionen om fondbörsen i 
sin verksamhet väsentligt har brutit mot la
gar eller förordningar eller myndigheternas 
med stöd av dem meddelade föreskrifter el
ler mot fondbörsens regler eller om de för 
koncessionen stadgade förutsättningarna inte 
längre finns. 

Beträffande clearingorganisationer ingår 
motsvarande bestämmelser i 4 a kap. värde
pappersmarknadslagen. Enligt 2 § skall kon
cession för bedrivande av clearingsor
ganisationsverksamhet på ansökan beviljas 
ett finländskt aktiebolag vars ekonomiska 
verksamhetsbetin~elser uppfyller de krav 
som kan ställas pa en tillförlitlig clearingsor
ganisationsverksamhet och som i sin verk
samhet skall följa regler som ger investerare 
och clearingmedlemmar tillräckligt skydd. 
Dessutom skall det på grundvalen av tillgän
glig utredning om organisationens ägare, 
förvaltning och verksamhet kunna säkerstäl
las att clearingverksamheten bedrivs på ett 
tillförlitligt sätt och att clearingorganisatio-

nen leds med kompetens samt enligt ratio
nella och säkra affärsprinciper. Koncession 
får emellertid inte beviljas om det strider 
mot allmänt intresse att organisationen inle
der sin verksamhet. 

Bestämmelser om återkallelse av konces
sionen ingår i 3 § i samma kapitel. V ederbö
rande ministerium kan återkalla en clearin
gorganisations koncession, om organisatio
nen i sin verksamhet i väsentligt har åsi
dosatt lag eller förordning eller sådana bes
tämmelser som en myndighet har utfärdat 
med stöd därav. Koncessionen kan också 
återkallas om organisationen i sin verksam
het har brutit mot sin bolagsordning, sina 
regler eller till koncessionen fogade villkor 
eller begränsningar eller om villkoren för 
koncessionen inte längre uppfylls. 

Bestämmelser om värdepapperscentralens 
koncession och återkallelse av den ingår i 12 
§ lagen om värdeandelssystemet (826/1991 ). 
statsrådet kan på ansökan bevilja ett fin
ländskt aktiebolag koncession att verka som 
värdepapperscentral, om bolaget visar att det 
sannolikt kan hantera alla värdeandelar som 
har överförts till värdeandelssystemet, cleara 
avslut och andra transaktioner med värdean
delar som avses i 4 § l och 2 mom. samt att 
det tillförlitligt och på ett sätt som tryggar 
värdeandelssystemets ändamålsenliga utvec
kling kan dra försorg om alla de uppgifter 
som 13 § stadgar. Koncession kan beviljas 
endast under förutsättning att sökanden be
döms ha ekonomiska och tekniska resurser 
att verka som värdepapperscentral samt en 
tillförlitligt organiserad förvaltning och en 
tillräcklig risktäckningskapad te t. 

statsrådet kan återkalla koncessionen om 
värdepapperscentralen i sin verksamhet vä
sentligt har brutit mot lag eller förordning 
eller mot föreskrifter som en myndighet har 
utfärdat med stöd därav, mot värdepappers
centralens regler eller mot villkor eller beg
ränsningar som anges i koncessionen eller 
om de för beviljande av koncessionen stad
gade förutsättningarna inte längre finns. Ef
ter återkallandet av koncessionen kan stats
rådet utfärda närmare bestämmelser om 
skötseln av värdepapperscentralens uppgifter 
eller om överföring av dem till någon annan 
sammanslutning eller om avslutande av vär
depapperscentralens verksamhet. 

När det gäller bolagsformen skall en clea
ringorganisation och värdepapperscentralen 
vara aktiebolag, medan en fondbörs och ett 
optionsföretag också kan vara andelslag. 
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Begränsning av inflytande 

I fråga om optionsföretag och clearingor
ganisationer samt fondbörser bestäms om en 
begränsning av inflytande enligt vilken vid 
stämman vid dessa sammanslutningar får 
ingen rösta med mer än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt vid stämman. 

Tillämpningsområdet för lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 

I l kap fastställs lagens tillämpningsområ
de. Enligt l kap. l § l mom. tillämpas lagen 
på handel med standardiserade optioner och 
terminer. Med standardisering av ett deriva
tavtal avses att avtalsvillkoren har bestämts i 
optionsföretagets reglemente och med op
tionshandel sammanförande av anbud så att 
parterna enligt optionsföretagets reglemente 
måste ingå ömsesidiga avtal med optionsfö
retaget om premien, priset eller indexet en
ligt anbuden (clearing av optionshandel). 
Med optionsföretag avses åter en sammans
lutning som idkar optionsbörsverksamhet 
eller clearing vid optionshandeln eller varde
ra. Koncession kan beviljas endast finska 
aktiebolag och andelslag. 

I l kap. l § 2 mom. bestäms dessutom att 
andra optioner och terminer än sådana stan
dardiserade optioner och terminer som avses 
i denna lag får som investeringsobjekt erbju
das endast åt näringsidkare. 

Bestämmelser om värdepappersförmedlares 
tillvägagångssätt vid derivathandeln och 
begränsningar i handeln 

En värdepappersförmedlare som har fått 
rätt att för egen eller en kunds räkning idka 
handel i ett optionsföretag eller lämna op
tionsköp för clearing i ett optionsföretag 
berörs av vissa bestämmelser om tillväga
gångssätt. Dessa bestämmelser ingår i första 
hand i 3 kap. Enligt 3 kap. 12 § får en för
medlare inge ge en annan förmedlare upp
dra~ som gäller optioner eller terminer eller 
inga avtal eller annars i samråd med en an
nan förmedlare eller marknadsgarant besluta 
om något förfarande som syftar till att på
verka kursen på en option eller termin. Des
sutom skall förmedlaren t.ex. sköta uppdra
gen omsorgsfullt och utan obefogat dröjsmål 
till kundens intresse samt bemöta kunderna 
rättvist och jämlikt. Uppdrag som gäller 
samma option eller termin skall utföras i den 

ordning som de kommer in, om detta är 
möjligt med hänsyn till uppdraget. 

I lagen bestäms också om skyldigheten att 
anmäla köp som gäller aktier som utgör un
derliggande egendom för derivat. Enligt 3 
kap. Il § l och 2 mom. skall en förmedlare 
och mäklare till optionsföretaget anmäla de 
aktier som de äger och utgör underliggande 
egendom för en option eller termin som sa
luförs i optionsföretaget, och om de förän
dringar som sker i ä$oförhållandet. En 
marknadsgarant skall pa motsvarande sätt 
anmäla de aktier som han äger och som ut
gör föremål för en option eller termin vars 
marknadsgarant han är. 

I lagen bestäms också om begränsningar i 
handeln med derivat för vissa personers del. 
Enligt 3 kap. 13 § får en anställd vid ett 
optionsföretag, en medlem och suppleant i 
dess styrelse, verkställande direktören eller 
vice verkställande direktören eller en revisor 
eller revisorssuppleant eller en anställd vid 
en revisionssammanslutning som är revisor 
inte vara part i ett köp som gäller en option 
eller termin som saluförs i optionsföretaget 
eller clearas i det. I ett köp av en option 
eller termin som avser en aktie får inte en 
medlem eller suppleant i aktiebolagets sty
relse, verkställande direktören eller vice 
verkställande direktören eller en revisor eller 
revisorssuppleant eller en anställd vid en 
revisionssammanslutning som är revisor vara 
part. En mäklare, som är i tjänst hos en för
medlare eller en annan som står i annat ovan 
nämnda förhållande till förmedlaren eller en 
sådan anställd hos förmedlaren, vars uppgif
ter består i att handlägga uppdrag som gäller 
optioner och terminer eller den underliggan
de egendomen, får inte för egen räkning va
ra part i köp av optioner. Begränsningarna i 
handeln tillämpas också på en sammanslut
ning där bestämmanderätten innehas av nå
gon som avses ovan ensam eller tillsammans 
med en familjemedlem eller med någon an
nan som omfattas av begränsningen eller en 
medlem av dennes familj. 

Bestämmelser om tillvägagångssätt ingår 
också i 4 kap. värdepappersmarknadslagen. I 
4 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen bes
täms att en värdepappersförmedlare skall 
utföra sina uppdrag med omsorg i kundens 
intresse och utan obefogat dröjsmål. Värde
pappersförmedlaren skall om investeringst
jänsterna och de värdepapper som dessa gäl
ler ge kunden sådana upplysningar som vä
sentligt kan påverka kundens beslut, ifall det 
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inte med hänsyn till investeringstjänsternas 
karaktär eller omständigheterna i övrigt är 
uppenbart onödigt att upplysningarna ~es. 

Värdepappersförmedlaren skall ocksa und
vika intressekonflikter och, om sådana upp
kommer, bemöta sina kunder så som god 
sed förutsätter. Värdepappersförmedlaren 
skall behandla sina kunder jämlikt. Dessu
tom skall en värdepappersförmedlare som 
bedriver fondkommissionsrörelse såsom in
vesteringstjänster sköta försäljnings- och 
köpeuppdrag som gäller samma värdepapper 
i den ordning som uppdragen har kommit in, 
om detta är möjligt med beaktande av vill
koren för uppdraget. Värdepappersförmedla
re berörs av den rapporteringsskyldighet som 
föreskrivs i 4 kap. 7 och 8 § värdepappers
marknadslagen, enligt vilken en värdepap
persförmedlare skall rapportera alla köp och 
andra affärer som han har gjort med börs
och marknadsvärdepapper, om han i Finland 
tillhandahåller investenngstjänster för dessa 
värdepapper. Dessutom skall en värdepap
persförmedlare som har ett fast affärsställe i 
Finland avge motsvarande rapporter om vär
depapper vilka i någon stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet är föremål för 
handel motsvarande offentlig handel och för 
vilka värdepappersförmedlaren har rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i den sta
ten. 

I stället för begränsningar i handeln bes
täms i värdepappersmarknadslagen om an
mälningsskyldighet gällande värdepappersin
nehav för en person som står i ett visst för
hållande till värdepappersförmedlaren, fond
börsen och den som emitterar aktier som är 
föremål för offentlig handel eller värdepap
per som enligt lagen om aktiebolag 
(73411978) berättigar till sådana. Bestäm
melser om anmälningsskyldigheten ingår i 
5 kap. 2-5 §. 

Finansinspektionens tillsynsrättigheter i frå
ga om holdingsammanslutningar 

Tillsynsobjekt för finansinspektionen är 
enligt 2 § lagen om finansinspektionen op
tionsföretag, fondbörser, clearingor
ganisationer och värdepapperscentralen. I 3 
kap. lagen om finansinspektionen bestäms 
om de rättigheter som finansinspektionen har 
i förhållande till tillsynsobjekten. 

Finansinspektionen har också med stöd av 
11 § 4 mom. lagen om finansinspektionen 
vissa rättigheter i förhållande till företag 

som är ett tillsynsobjekts moderföretag, dot
terföretag eller intresseföretag som avses i 
bokföringslagen ( 133611997). Dessa rättighe
ter är emellertid begränsade till den rätt att 
få uppgifter som avses i l - 3 mom. i 
nämnda paragraf, dvs. de är betydligt mera 
begränsade än de rättigheter som berör till
synsobjekten. 

Tillsynsobjekten enligt 2 § lagen om fi
nansinspektionen är inte enbart sammanslut
ningar som idkar verksamhet som kräver 
koncession. I paragrafen bestäms också att 
kreditinstituts och värdepappersföretags hol
dingsammanslutning skall övervakas. Dessa 
sammanslutningar definieras i 4 § kreditins
titutslagen (160711993) och i 5 § 3 mom. 
lagen om värdepappersföretag (57911996). 

2.2. Bedömning av nuläget 

Övervakning av aktieägare och förvaltnings
personal 

Genom lagen om värdepappersföretag bes
tämdes att en utredning om de viktigaste 
aktieägarnas och förvaltningspersonalens 
lämplighet, nedan ägar- och förvaltningsper
sonalkontroll, skall lämnas även i fråga om 
värdepappersföretag. Enligt 9 § 2 och 3 
mom. skall i ansökan om verksamhetstills
tånd lämnas tillräcklig utredning om de vik
tigaste aktieägarna och dessas innehav samt 
om förvaltningspersonalen. I ansökan skall 
vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, 
med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappers
marknadslagen jämförbara personers samt 
minst två inom förvaltningen verksamma 
personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet, på så sätt att det med 
stöd av den erhållna utredningen och den 
tilltänkta omfattningen av sökandens affärs
verksamhet kan anses sannolikt att värde
pappersföretaget kommer att skötas med yr
kesskicklighet samt enligt förnuftiga och 
trygga affärsprinciper. Motsvarande bestäm
melser angående fondbolag som administre
rar placeringsfonder ingår i 12 § lagen om 
pl(1ceringsfonder ( 48/ 1999). 

Agar- och förvaltningspersonalkontrollen 
utgör en väsentlig del av övervakningen av 
ovan nämnda sammanslutningar, som måste 
ha koncession. De personer som sköter för
valtningen och som leder sammanslutningar
nas verksamhet skall vara välrenommerade 
och erfarna, eftersom det är ett absolut vill
kor för verksamhetens och i sista hand den 
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finansiella marknadens tillförlitlighet att des
sa personer är lämpliga att idka verksamhe
ten. Motsvarande goda vandel förutsätts ock
så .. av de viktigaste aktieägarna. 

A ven om ett villkor för att koncession 
skall beviljas för ett optionsföretag, en fond
börs och en clearingorganisation samt för 
värdepapperscentral är en tillförlitlig förvalt
ning, finns det med undantag för clearing
sorganisationernas del inga bestämmelser om 
någon särskild ägar- och förvaltningsper
sonalkontroll i samband med koncessionpro
cessen, såsom fallet är i fråga om värdepap
persföretag och fondbolag. Koncessionsmyn
digheten och den övervakande myndigheten 
saknar således metoder att genomföra en 
heltäckande ägar- och förvaltningspersonal
kontroll. 

Utöver den ägar- och förvaltningspersonal
kontroll som görs i samband med ansökan 
om verksamhetstillstånd berörs värdepap
persföretagen av fortlöpande ägarkontroll 
från den övervakande myndighetens sida. 
Enligt 14 § lagen om värdepappersföretag 
skall finansinspektionen i god tid på förhand 
underrättas om förvärvet av en andel som 
utgör minst en tjugondedel av aktiekapitalet 
eller rösträtten i värdepappersföretaget Un
derrättelseskyldighet uppstår också när av
sikten är att utöka andelen så att den uppnår 
eller överskrider en tiondedel, en femtedel, 
en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet 
eller rösträtten i värdepappersföretaget Mot
svarande underrättelseskyldighet gäller när 
den andel som avses ovan underskrider de 
nämnda gränserna. Enligt 15 § har finansin
spektionen inom tre månader från att ha 
mottagit underrättelsen rätt att motsätta sig 
förvärvet av en andel, om det med hänsyn 
till erhållen utredning om ägarnas tillförlit
lighet, vandel, erfarenhet och övriga lämp
lighet eller annars är sannolikt att innehavet 
av andelen skulle äventyra värdepappersföre
tagets möjligheter att verka tt.nligt förnuftiga 
och trygga affärsprinciper. Aven fondbolag 
berörs av motsvarande ägarkontroll. 

B e viljande och återkallelse av koncession 

Utöverägar-och förvaltningspersonalkont
rollen skall även andra krav ställas för att en 
sammanslutning som måste ha koncession 
skall få sådan. Dessa krav avser t.ex. ekono
miska och tekniska verksamhetsförutsätt
ningar, att sammanslutningen iakttar tillbör
liga regler eller förfaringssätt samt samman-

slutningens hemort och bolagsform. Konces
sionen skall kunna återkallas, om villkoren 
inte längre uppfylls. 

Det detaljerade innehållet i koncessionvill
koren har nära anknytning till den verksam
het som kräver koncession. A v denna anled
ning skall koncessionsvillkoren prövas sepa
rat för varje verksamhet som kräver konces
sion. Naturligtvis ligger de detaljerade kon
cessionsvillkoren för olika branscher desto 
närmare varandra ju mera branscherna i frå
ga liknar varandra. Förutom detaljerade, 
branschspecifika villkor finns det även all
männa villkor som är gemensamma för alla 
verksamheter som kräver koncession. Ett 
exempel är villkoren gällande tillförlitlig 
förvaltning. 

Villkoren för att koncession skall beviljas 
för ett optionsföretag, en fondbörs och en 
clearingorganisation samt för värdepappers
central avviker å ena sidan från varandra 
och å andra sidan också från villkoren för 
v.ärdepappersföretagens verksamhetstillstånd. 
A ven om särdragen hos dessa sammanslut
ningars verksamhet inverkar på grunderna 
för beviljande och återkallelse av koncessi
on, är de grundprinciP.er som finns i bak
grunden identiska. Salunda är olikheterna 
hos ett optionsföretags, en fondbörs, en clea
ringorganisations och värdepapperscentralens 
koncession inte till alla delar motiverade 
med avseende på den verksamhet som idkas. 

Optionsföretag och fondbörser kan vara 
aktiebolag eller andelslag. Ett andelslags 
grundläggande uppgift är enligt l § lagen 
om andelslag (24711954 att främja ägarnas, 
dvs. medlemmarnas, hushållning så att med
lemmarna deltar i den ekonomiska verksam
heten genom att utnyttja sammanslutningens 
tjänster. Ett aktiebolags ekonomiska mål är i 
regel däremot att ge en så god ekonomisk 
avkastning som möjligt på det kapital som 
delägarna placerat i bolaget. Medlemmarna i 
ett andelslag får avkastning i första hand när 
de utnyttjar andelslagets tjänster och man 
brukar prissätta tjänsterna på ett sätt som 
gynnar medlemmarna. Om andelslagets 
tjänster bjuds ut till utomstående som inte 
tillhör medlemskåren, får dessa ofta betala 
större ersättningar än medlemmarna som 
placerat kapital i andelslaget. När det gäller 
optionsföretags och fondbörsers verksamhet 
finns det ingen orsak att koppla ihop inne
hav och utnyttjande av sammanslutningens 
tjänster. 

Grundlagsutskottet har i sitt betänkande 
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(Gr UB l 0/1998 r d) föreslagit att ett uttalan
de skall godkännas enligt vilket riksdagen 
förutsätter att regeringen går in för en sådan 
lagberedningspraxis att respektive ministe
riums behörighet i lagförslagen anges med 
hjälp av ministeriets namn och inte genom 
det oklara begreppet "vederbörande ministe
rium". De punkter i gällande lagar som byg
ger på detta begrepp skall justeras i lämpligt 
sammanhang. Riksdagens ståndpunkt fram
kommer från riksdagens svar på regeringens 
proposition med förslag till ny Regerings
form för Finland (RS 262/1998 rd). 

Begränsning av inflytande 

Begränsningen av inflytande kom i tiden 
till för att trygga optionsföretagens och 
fondbörsens karaktär av opartisk marknads
plats så att ingen instans med stöd av sitt 
innehav kan utöva bestämmande inflytande i 
ett optionsföretag eller en fondbörs. Detta 
har också att göra med dessa sammanslut
ningars bakgrund som andelslag som inte 
eftersträvar vinst. Sedermera har de finska 
marknadsplatserna förvandlats till vanliga 
aktiebolag som idkar affärsverksamhet och 
begränsningen av inflytande i dess ursprunli
ga syfte passar inte in i deras verksamhet. 
Ett optionsföretags, en fondbörs och en clea
ringorganisations opartiskhet kan dock fort
farande anses utgöra en viktig del av deras 
tillförlitlighet. 

Det optionsföretag, den fondbörs, den cle
aringorganisation och den värdepapperscen
tral som för närvarande verkar i Finland hör 
till samma koncern, vars moderbolag är en 
holdingsammanslutning. De koncessioner för 
fondbörs och optionsföretag som själva hol
dingsammanslutningen fortfarande har utgår 
vid ingången av år 2000. Den gällande be
gränsningen av inflytande gäller efter detta 
endast dotterföretag som helt och hållet ägs 
av holdingsammanslutningen, medan hol
dingsammanslutningen blir utanför de regler 
som gäller dotterbolagen, dvs. även utanför 
bestämmelsen om begränsning av inflytande. 

Begränsning av marknadsföringen av icke
standardiserade derivat 

Syftet med den begränsning av marknads
föringen av andra derivat än standardiserade 
derivat som avses i l kap. l § 2 mom. lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer var ursprungligen att skydda fysis-

ka personer så att de kan erbjudas möjlighet 
att delta i options- och terminsinvesteringar 
endast på en genom lag reglerad marknad 
som övervakas av myndigheterna. Den in
delning i näringsidkare och fysiska personer 
som avses i bestämmelsen är emellertid rätt 
konstlad, eftersom den inte beaktar placera
rens yrkesskicklighet i fråga om derivatinst
rument. 

Dessutom kan det ursprungliga syftet med 
bestämmelsen, dvs. att investeringarna skall 
göras på en genom lag reglerad marknad 
som övervakas av myndigheterna, också 
uppnås i andra än finska optionsföretag. Till 
följd av avtalet mellan Helsingfors Börs och 
Eurex blir en betydande del av de finländska 
standardiserade derivatprodukterna Eurex 
produkter och börjar omfattas av tysk lags
tiftning och myndighetstillsyn. Snävt tolkad 
hindrar begränsningen av marknadsföringen 
att derivat som är föremål för handel vid 
utländska optionsföretag, t.ex. Eurex, erbjuds 
åt andra än näringsidkare i Finland. Mark
nadsföringsförbudet gör inte heller i sin nu
varande lydelse någon skillnad i fråga om 
vem eller vilken instans som erbjuder sådana 
derivat som inte är standardiserade. 

Den ensidiga begränsningen av marknads
föringen av icke-standardiserade derivat hin
drar också att de används i sporrande system 
som baserar sig på personalens aktieinnehav. 
Att ett arbetsgivarföretag engagerar per
sonalen i företagets verksamhet genom akti
einnehav kan för närvarande förverkligas 
genom att personalen erbjuds aktier eller 
värdepapper som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till sådana antingen genom försälj
ning eller teckning. Vid teckning är det fra
ga om att öka arbetsgivarföreta$,ets aktieka
pital, vilket inte alltid är ändamalsenligt med 
tanke på bolagets kapitalstruktur. Vid för
säljning kan det endast bli fråga om direkta 
värdepappersköp, och där kan tröskeln för 
aktieförvärv vara hög på grund av det direk
ta investeringskapital som krävs och osäker
heten i anslutning till aktiens framtida värde. 

Bestämmelser om värdepappersfönnedlares 
tillvägagångssätt vid derivathandeln och 
begränsningar i handeln 

Att bestämmelserna om handeln med deri
vat är bundna till verksamhet i finska op
tionsföretag utesluter att de villkor och krav 
som gäller handeln med derivat tillämpas i 
en situation där handeln sker med derivat 
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som är standardiserade någon annanstans än 
i ett finskt optionsföretag. Således gäller den 
finska derivatlagstiftningen t.ex. inte en situ
ation där en finsk värdepappersförmedlare 
erbjuder en finländsk placerare en derivat
produkt vars underliggande egendom utgörs 
av ett värdepapper som är föremål för of
fentlig handel i Finland, om själva derivatse
rien har öppnats någon annanstans än i ett 
finskt optionsföretag. 

På grund av tillämpningsområdet för lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer gäller de bestämmelser om tillväga
gångssätt som reglerar värdepappersförmed
lares verksamhet inte en situation där en 
investeringstjänst riktar sig till andra derivat 
än standardiserade optioner och terminer. 
Bestämmelserna om tillvägagångssätt är till 
för att skydda placeraren, varför en betydan
de minskning av dessa bestämmelserna fak
tiska betydelse kan försämra skyddet för 
placerarna. 

På samma sätt som bestämmelserna om 
tillvägagångssättt förändras också den faktis
ka betydelsen av och tillämpningsområdet 
för begränsningarna i handeln när derivat
marknaden förändras. Begränsningarna i 
handeln gäller endast derivat som saluförs 
eller clearas i finska optionsföretag. Handel 
med en derivatserie som öppnats vid Eurex 
behöver enligt den gällande lagstiftningen 
inte anmälas till det offentliga insiderregist
ret Till fö!jd av avtalet upphävs handelsför
budet alltsa delvis, men bestämmelserna om 
anmälningsskyldighet och det offentliga insi
derregistret är inte tillämpliga på handeln. 

Finansinspektionens tillsynsrättigheter i frå
ga om holdingsammanslutningar 

Det finns ingen definition på ett optionsfö
retags, en fondbörs, en clearingorganisations 
och värdepapperscentralens holdingsam
manslutning, eftersom det för dessa sam
manslutningars del inte finns några bes
tämmelser om motsvarande konsoliderade 
tillsyn som i fråga om kreditinstituts- och 
värdepappersföretagskoncerner. I fråga om 
ett optionsföretags, en fondbörs, ett clearing
bolags och värdepapperscentralens holding
sammanslutning är finansinspektionens till
synsrättigheter och rätt att få uppgifter beg
ränsade enbart till rätten att få uppgifter en
ligt 11 § lagen om finansinspektionen. Att 
ett optionsföretags, en värdepappersbörs, en 
clearingorganisations och värdepapperscent-

292133U 

ralens holdingsammanslutning blir utanför 
tillsynen minskar således finansinspektionens 
möjligheter att övervaka den finansiella 
marknadens infrastruktur i Finland på ett 
heltäckande sätt. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mål och medel 

Beviljande och återkallelse av koncession 

Målet med propositionen är att förenhetli
ga de villkor som ansluter sig till grunderna 
för beviljande av koncession för en fond
börs, ett optionsföretag och en clearingor
ganisation samt för värdepapperscentral i 
förhållande till motsvarande villkor för ett 
värdepappersföretag och således också i för
hållande till varandra. För att målet skall nås 
är strävan att koncessionsvillkoren i fråga 
skall vara så likartade som möjligt, i den 
mån det är möjligt med beaktande av olikhe
terna mellan branscherna. Samtidigt utst
räcks den ägar- och förvaltningspersonal
kontroll som redan gäller för värdepappers
företag till att gälla fondbörser, optionsföre
tag, clearingorganisationer och värdepap
perscentralen samt sammanslutningar som 
har bestämmade inflytande i dessa. Genom 
dessa åtgärder börjar alla centrala aktörer på 
värdepappers- och derivativmarknaden om
fattas av koncessionsregler med samma in
nehåll som främjar marknadens tillförlit
lighet. 

Begränsning av inflytande 

Syftet med förslaget är att beakta den in
verkan som arrangemangen i fråga om inne
havet i de sammanslutningar som hör till 
den finansiella marknadens mest centrala 
infrastruktur i Finland har med avseende på 
bestämmelsen om begränsning av inflytande 
och förverkligandet av dess syfte. 

Begränsning av marknadsföringen av icke
standardiserade derivat 

Att inskränka begränsningen är nödvändigt 
framför allt på grund av de faktiska förän
dringar som inträffar på derivatmarknaden. 
En betydande del av de aktiederivatproduk
ter som för närvarande är föremål för handel 
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i Finland blir när avtalet mellan HEX Ab 
och Eurex träder i kraft föremål för handel 
vid Eurex, varvid det är ändamålsenligt att i 
viss mån försätta dessa och i Finland stan
dardiserade derivatprodukter i en likartad 
ställning. Att begränsningen ändras så man 
skiljer mellan icke-yrkesmässiga placerare 
och yrkesmässiga placerare tar också bättre 
än den nuvarande bestämmelsen i beaktande 
placerarnas yrkesskicklighet och erfarenhet i 
fråga om investeringar. 

Ett mål med propositionen är också att 
göra de system som företagen förfogar över 
för att sporra personalen mera mångsidiga. 
Målet kan uppnås genom att man gör det 
möjligt att erbjuda icke-standardiserade deri
vat åt arbetsgivarföretagets personal obe
roende av om arbetstagarna är yrkesmässiga 
placerare eller inte. 

Det är ändå inte ändamålsenligt att använ
da begränsningen av marknadsföringen till 
att begränsa värdepappersförmedlarnas nor
mala utbud av investeringstjänster och den 
verksamhet som ansluter sig till detta. Vär
depappersförmedlarna berörs dessutom av 
bestämmelserna om tillvägagångssätt i vär
depappersmarknadslagen, till vilka hör bl.a. 
att känna till kundens erfarenhet av investe
ringar och att lämna uppgifter om föremålet 
för investeringstjänsten. 

Bestämmelser om värdepappersfönnedlares 
tillvägagångssätt vid derivathandeln och 
anmälningsskyldighet 

strävan är att främja marknadens tillförlit
lighet genom de reformer i propositionen 
som förenhetli~ar bestämmelserna om tillvä
gagångssätt pa värdepappers- och derivat
marknaden och marknadsparternas anmäl
ningsskyldighet På grund av de negativa 
verkningarna av olika regler bör de regler 
som gäller derivatprodukter ha så lika inne
håll som möjlight för en i Finland bosatt 
placerare och en här grundad värdepappers
förmedlare oberoende av på vilken mark
nadsplats derivatavtalet är föremål för han
del. Samma mål, att reglerna skall ha samma 
innehåll, gäller också förhållandet mellan 
den finska värdepappersmarknaden och den 
finska derivatmarknaden. 

Det föreslås att förenhetligaodet av bes
tämmelserna om tillvägagångssätt för å ena 
sidan värdepappers- och derivatmarknaden 
och å andra sidan olika derivatavtal skall gå 
till så att värdepapperslagens detaljerade be-

stämmelser om tillvägagångssätt börjar gälla 
även derivatmarknaden. Motsvarande änd
ringar som syftar till ett förenhetligande 
föreslås även i fråga om anmälningsskyl
digheten för marknadsparterna på den in
hemska värdepappers- och derivatmarkna
den. 

Finansinspektionens tillsynsrättigheter i frå
ga om holdingSammanslutningar 

Optionsföretag, fondbörser, clearingor
ganisationer och värdepapperscentralen utgör 
den finansiella marknadens infrastruktur. 
Dessa sammanslutningars oklanderliga verk
samhet och tillförlitlighet är absoluta grund
förutsättningar för att den finansiella mark
naden skall fungera. Den tillsyn som föres
krivs för att skydda den finansiella markna
dens tillförlitlighet skall kunna utövas obe
roende av marknadsplatsernas samt clearing
och förvaringssystemens företagsliknande 
struktur. Målet med propositionen är att en 
sammanslutning som på det sätt som avses i 
l kap. 5 § har bestämmande inflytande i ett 
optionsföretag, en fondbörs, en clearingor
ganisation eller värdepapperscentralen skall 
börja övervakas av finansinspektionen. 

3.2. De viktigaste rörslagen 

Optionsföretag, fondbörs, clearingorganisa
tion och värdepapperscentral 

I denna proposition föreslås ändringar i 
värdepappersmarknadslagen, lagen om han
del med standardiserade optioner och ter
miner och lagen om värdeandelssystemet 
Det föreslås att lagarna ändras så att sådan 
övervakning som motsvarar den övervakning 
av ägarnas och förvaltningspersonalens 
lämplighet som avses i lagen om värdepap
persföretag samt skyldigheten att underrätta 
finansinspektionen om röstetal och inflytan
de börjar gälla även optionsföretag, fondbör
ser, clearingorganisationer och värdepappers
centralen samt sammanslutningar som har 
bestämmande inflytande i dessa. Det föreslås 
att övriga grunder för beviljande av konces
sion förenhetligas. Enligt förslaget är ak
tiebolagsform ett villkor för att koncession 
skall beviljas för fondbörsverksamhet och 
optionsföretagsverksamhet Det föreslås att 
en sammanslutning som på det sätt som av
ses i l kap. 5 § värdepappersmarknadslagen 
har bestämmande inflytande i en fondbörs, 
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ett optionsföretag, en clearingorganisation 
eller värdepapperscentr<\Jen skall övervakas 
av finans inspektionen. A ven begränsningen 
av inflytandet föreslås utsträckas till en sam
manslutning som på det sätt som avses i l 
kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har 
bestämmande inflytande i en fondbörs, ett 
optionsföretag, en clearingorganisation eller 
värdepapperscentralen. 

Bestämmelser om tillvägagångssätt och an
mälningsskyldighet 

I propositionen föreslås att lagen om han
del med standardiserade optioner och ter
miner och värdepappersmarknadslagen än
dras så att tillämpningsområdet för bes
tämmelserna om tillvägagångssätt på värde
pappersmarknaden i 4 kap. värdepappers
marknadslagen utvidgas till att omfatta även 
verksamhet med standardiserade optioner 
och terminer samt andra derivatavtaL Samti
digt uppluckas begränsningen av marknads
föringen i lagen om handel med standar
diserade optioner och terminer. 

Det föreslås att anmälningsskyldigheten i 5 
kap. värdepappersmarknadslagen utvidgas 
till att gälla alla respektive derivat och att 
begränsningarna i handel med standardisera
de derivat upphävs. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Propositionens ekonomiska verkningar 

I propositionen åläggs de olika partema på 
värdepappers- och derivatmarknaden till stor 
del samma slags koncessionskrav. Dessa 
koncessionskrav inverkar också på under 
vilka förutsättningar dessa parter kan fråntas 
rätten att medverka på denna marknad. I 
propositionen krävs emellertid inte att de 
parter som redan när lagen träder i kraft har 
koncession för optionsföretag, fondbörs, cle
aringorganisation eller värdepapperscentral 
skall behöva ansöka om koncession på nytt 
för att få fortsätta sin verksamhet. Således 
har propositionen inga ekonomiska verk
ningarna vad gäller koncessionsvillkoren för 
dem som redan har koncession. Den fortlö
pande förvaltnings- och ägarkontrollen i pro
positionen har inte heller några betydande 
ekonomiska verkningar. Utvidgningen av 
begränsningen av inflytande har inga direkta 
ekonomiska verkningar. 

Genom propositionen utvidgas tillämpnin
gen av bestämmelserna om tillvägagångssätt 
i värdepapperslagen även till de standar
diserade optioner och terminer som avses i 
lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer, till med dessa jämförba
ra samt andra, i första hand utländ.~ka men i 
Finland saluförda, derivatavtaL Andringen 
har emellertid inga betydande ekonomiska 
verkningar, eftersom å ena sidan standar
diserade derivatavtal redan nu berörs av bes
tämmelser om tillvägagångssätt med i stort 
sett samma innehåll och å andra sidan mark
nadspartema redan nu när de erbjuder värde
papper och standardiserade derivatavtal har 
tillämpat praxis som kan tillämpas även när 
dessa andra derivatavtal erbjuds. Uppluc
kringen av begränsningen av marknadsförin
gen i lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer och upphävande av 
begränsningar i handeln är inte förknippade 
med några betydande ekonomiska verknin
gar. Uppluckringen av begränsningen av 
marknadsföringen kan snarare öka handeln 
och sålunda bidra till att förbättra markna
dens effektivitet. 

4.2. Propositionens övriga verkningar 

Propositionen har inga direkta verkningar
na i fråga om organisation eller personal och 
inte heller några arbetskraftspolitiska verk
ningar. Propositionen reagerar i första hand 
på de faktiska förändringar som inträffar på 
derivatmarknaden. Dessa faktiska ändringar 
kan visserligen, beroende på derivatmarkna
dens framtida utveckling, ha arbetskraftspo
litiska verkningar. Omfattningen av dessa 
verkningar är beroende av de finländska 
marknadspartemas framgång på den allt me
ra mångsidiga och internationella markna
den. Propositionen har inga miljöverkningar. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet Ett diskussions
möte har ordnats om propositionen och förs
laget har varit på remiss. Utlåtande har getts 
av handels- och industriministeriet, justitie
ministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
Finlands Bank, finansinspektionen, Försä
kringsinspektionen, Fondkommissionärsfö
reningen rf, Bankföreningen i Finland rf, 
Industrins och arbetsgivarnas centralförbund 
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rf och HEX Ab. I huvudsak förhöll sig re
missinstanserna positiva till ändringsförsla
gen. Kritik framfördes i första hand i fråga 
om tillämpningsområden av bestämmelserna 
om rapportering om handeln med derivatav
tal samt utvidgningen av anmälningsskyl
digheten gällande derivatavtaL 

6. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

A v sikten är att samarbetsavtalet mellan 
HEX Ab och Eurex skall börja genomföras i 
slutet av september 1999. Av denna anled
ning bör lagar träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfäst. 
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D ET ALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om ändring av lagen om handel 
med standardiserade opotioner och 
terminer 

l kap. Allmänna stadganden 

l §. Tillämpningsområde. Det föreslås att 
2 mom. ändras så att den nuvarande lagens 
förbud mot att erbjuda andra optioner och 
terminer än sådana standardiserade optioner 
och terminer som avses i denna lag åt andra 
än näringsidkare inskränks till att gälla en
dast icke-yrkesmässiga placerare. Med yr
kesmässig placerare avses i förslaget yrkes
mässiga investerare enligt l kap. 4 § 4 
mom. värdepappersmarknadslagen. Förbudet 
inskränks ocksa så att det inte heller gäller 
derivatavtal enligt 10 kap. l a § värdepap
persmarknadslagen vilka skall jämställas 
med standardiserade optioner och terminer. 
Den föreslagna ändringen gör det möjligt att 
erbjuda icke-standardiserade derivatavtal 
även åt andra än näringsidkare. Före detta 
skall visserligen andra placerare än sådana 
som uttryckligen nämns i momentet tyst el
ler genom en uttrycklig viljeyttering uppge 
sig vara yrkesmässiga placerare. På grund av 
sin yrkesskicklighet och erfarenhet i fråga 
om investeringar behöver en yrkesmässig 
placerare inget speciellt skydd i lag. Yrkes
mässiga placerare omfattas inte heller av den 
ersättningsfond för investerare som nämns i 
6 kap. lagen om värdepappersföretag. 

Det är nödvändigt att inskränka förbudet 
för att säkerställa att de faktiska förändringar 
som inträffar på derivatmarknaden inte hin
drar placerarna från att använda derivatavtal 
för ändamål för vilka det har varit möjligt 
att använda dem före dessa ändringar. Det är 
också möjligt att inskränka förbudet på 
grund av de bestämmelser som föreslås i l O 
kap. värdepappersmarknadslagen, genom 
vilka värdepappersmarknadslagens bestäm
melser om tillvägagångssätt utvidgas till att 
gälla även andra derivatavtal än enbart situ
ationer där standardiserade derivatavtal erb
juds. 

Att förbudet ändras till att gälla icke-yr
kesmässiga placerare beaktar också bättre än 
den nuvarande lagen placerarnas yrkesskic-

klighet och erfarenhet i fråga om investerin
gar. Den nuvarande lagen begränsar möj
ligheterna att erbjuda andra derivatavtal än i 
lagen avsedda standardiserade derivatavtal åt 
näringsidkare oberoende av deras yrkesskic
klighet eller erfarenhet i fråga om investerin
gar. Näringsidkare, t.ex. firmor, eller snarare 
t.ex. privatpersoner som idkar näringsverk
samhet med hjälp av firma, skiljer sig emel
lertid inte nödvändigtvis från andra privat
personer vad yrkesskickligheten och erfaren
heten beträffar. Den föreslagna ändringen, 
dvs. att förbudet begränsas till att gälla icke
yrkesmässiga placerare, beaktar detta bättre. 
Samtidigt kan också en sammanslutning som 
idkar näringsverksamhet vara en icke-yrkes
mässig placerare som behöver det skydd 
som avses i lagen. 

I l kap. 4 § 4 mom. värdepapperslagen 
begränsas yrkesmässigt erbjudande av andra 
derivatavtal än de som nämns ovan åt värde
pappersförmedlare som avses i l kap. 4 § l 
mom. 4 punkten i samma lag, eftersom en 
placerare enligt gällande lag kan uppge sig 
vara yrkesmässig placerare endast till en 
sådan värdepappersförmedlare som avses i 
lagen. Enligt värdepappersmarknadslagen är 
värdepappersförmedlare sådana värdepap
persföretag som avses i 4 § lagen om värde
pappersföretag, sådana utländska värdepap
persföretag som avses i 2 § lagen om ut
ländska värdepappersföretags rätt att tillhan
dahålla investeringstjänster i Finland 
(580/1996), sådana kreditinstitut som avses i 
kreditinstitutslagen och som enligt sin bolag
sordning eller sina stadgar tillhandahåller 
investeringstjänster av det slag som avses i 
lagen om värdepappersföretag samt sådana 
kreditinstitut och finansiella institut som av
ses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts 
och finansiella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993). 

Till begränsningen av marknadsföringen 
ansluter sig också förslaget till 5 kap. l a §, 
där det föreslås bestämmelser om ett arbets
givarföretags rätt att erbjuda andra än stan
dardiserade derivat på ett sätt som avviker 
från vad som föreslås i detta moment. 

I det nya 3 mom. föreslås att förbudet i 2 
mom. mot att erbjuda andra placerare än 
sådana yrkesmässiga placerare som avses i l 
kap. 4 § 4 mom. värdepappersmarknadsla-
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gen andra optioner och terminer än i denna 
lag avsedda standardiserade optioner och 
terminer samt i l O kap. l a § värdepappers
marknadslagen avsedda derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer inte skall gälla en situation där 
en i l kap. 4 § 4 punkten värdepappers
marknadslagen avsedd värdepappersförmed
lare erbjuder derivatavtaL Syftet med bes
tämmelsen är att en instans som har rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster kan till
handahålla investeringstjänster normalt på 
det sätt som bestäms särskilt någon annans
tans utan sådana begränsningar i anslutning 
till placerarens yrkesmässighet eller deriva
tavtalets natur som särskilt förorsakas av 
denna lag. 

2 kap. Optionsföretaget och madmads
partema 

l a §. Ansökan om koncession. Den föres
lagna paragrafen har med undantag av indel
ningen i koncession för optionsföretagsverk
samhet och för clearing vid optionshandeln 
samt koncessionsbeviljaren samma innehåll 
som 9 § lagen om värdepappersföretag. I l 
mom. föreslås att finansministeriet kan på 
ansökan bevilja koncession för idkande av 
optionsföretagsverksamhet. Koncession kan 
enligt förslaget sökas också för ett företag 
som skall grundas, eftersom behandlingen av 
koncessionen kan ta lång tid i anspråk. Ef
tersom koncession enligt 2 § i förslaget kan 
beviljas ett finskt aktiebolag, kan koncession 
emellertid inte beviljas innan bolaget har 
förts in i handelsregistret. Enligt förslaget, 
liksom enligt den gällande bestämmelsen, 
skall koncession sökas separat för optionsfö
retagsverksamhet och för clearing vid op
tionshandeln. 

I 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om 
innehållet i ansökan om koncession. Enligt 2 
mom. skall sökanden lämna tillräcklig utred
ning om de viktigaste aktieägarna och dessas 
innehav samt om sin verksamhetsort, verk
samhet och förvaltningspersonaL Som förut
sättningar för att koncession skall beviljas 
föreslås i 2 § att sökanden har tillförlitlig 
förvaltning, tillräckliga ekonomiska verk
samhetsförutsättningar och att verksamheten 
är ordnad på ett sådant sätt som erbjuder 
placerarna tillräcklig trygghet. När konces
sionsmyndigheten prövar om dessa förutsätt
ningar föreligger, skall den ha tillräckliga 
uppgifter om sökanden, ägarna och förvalt-

ningspersonalen. Enligt det föreslagna mo
mentet skall koncessionsmyndigheten göra 
en allmän bedömning av sökanden som hel
het. Om beräkning av de viktigaste ak
tieägarnas och med dessa jämförbara per
soners innehav föreskrivs enligt förslaget i 
3 a § och 2 kap. 9 § värdepappersmarknads
lagen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om be
dömningen av de viktigaste aktieägarnas, 
med dessa jämförbara personers samt minst 
två inom förvaltningen verksamma personers 
lämplighet. Enligt förslaget skall sökanden 
utöver de uppgifter som krävs i 2 mom. 
lämna uppgifter för bedömningen av de vik
tigaste aktieägarnas och minst två inom för
valtningen verksamma personers lämplighet. 
Denna utredning utgör en väsentlig del av 
bedömningen av om sökanden uppfyller 
koncessionsvillkoren. I sökandens utredning 
skall lämnas uppgifter om nämnda personers 
tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga 
lämr,lighet på så sätt att det med stöd av den 
erhallna utredningen och den tilltänkta om
fattningen av sökandens affärsverksamhet 
kan anses sannolikt att optionsföretaget 
kommer att skötas med yrkesskicklighet 
samt enligt förnuftiga och trygga affärsprin
ciper. 

För att säkerställa att koncessionsvillkoren 
uppfylls kan det också vara nödvändigt att 
fa andra uppgifter om sökanden än de ovan 
nämnda, och därför föreslås i 4 mom. att 
finansministeriet har rätt att kräva också an
dra uppgifter om sökanden än de som nämns 
ovan samt att på sökandens bekostnad in
hämta särskild utredning i anslutning till 
ansökan eller optionsföretagets reglemente 
för bedömning av någon omständighet som 
kräver särskild sakkännedom. Detta kan vara 
nödvändigt för att utreda frågor som ansluter 
sig exempelvis till sökandens handels- samt 
clearing- och avvecklingssystem, riskhante
ring, de produkter som är föremål för handel 
och de marknadsparter som deltar i handeln. 

I 5 mom. föreslås rätt för finansministeriet 
att meddela närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter som skall lämnas i ansökan om 
koncession och hur de skall läggas fram. 

2 §. Beviljande av koncession. I l mom. 
föreslås att koncession kan beviljas endast 
finska aktiebolag. Någon koncession skall 
emellertid inte beviljas om aktieägarna i det 
sökande bolaget inte kan anses lämpliga som 
ägare av optionsföretaget, med beaktande av 
att huvudsyftet med koncessionsförfarandet 
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är att säkerställa att optionsföretaget sköts på 
ett förnuftigt och tillförlitligt sätt. Kravet på 
en yrkesskicklig ledning är uppfyllt i och 
med att optionsföretaget förfogar över sak
kunskap och resurser som är tillräckliga för 
att bedriva en tillförlitlig verksamhet. Mots
varande bestämmelse ingår i 1 O § l m om. 
lagen om värdepappersföretag. Enligt försla
get kan finansministeriet meddela begräns
ningar och villkor vid beviljandet av konces
sionen. Villkoren kan gälla t.ex. begränsning 
av optionsföretagets verksamhet till endast 
en del av den affärsverksamhet som avses i 
koncessionsansökan. Bemyndigandet att beg
ränsa koncessionen och uppställa villkor för 
den motsvarar bl.a. det bemyndigande som 
finansministeriet har enligt 11 § kreditinsti
tutslagen. Dessutom förutsätts på samma sätt 
som i den gällande bestämmelsen att op
tionsföretagets verksamhet är ordnad på ett 
sådant sätt och att optionsföretaget i sin 
verksamhet följer ett reglemente som erbju
der placerarna tillräcklig trygghet och att 
iniedandet av verksamheten inte står i strid 
med allmän fördel. 

I 2 mom. föreslås att koncession för clea
ring vid optionshandeln kan beviljas sökan
den endast om sökandens i sin helhet betal
da aktiekapital uppgår till minst två miljoner 
euro. Detta är nagot mera än det gällande 
kapitalkravet på tio miljoner mark. Eftersom 
finansministeriet enli&t förslaget till 3 § l 
mom. 3 punkten kan aterkalla ett optionsfö
retags koncession, om de för beviljande av 
koncession föreskrivna förutsättningarna inte 
längre föreligger, kan det faktum att kapita
let under verksamhetstiden sjunker sa att 
minimibeloppet enligt detta moment unders
krids leda till att koncessionen återkallas. 

Enligt förslaget till 3 mom. skall ansökan 
avgöras inom sex månader från att den mot
tagits. Bestämmelsen motsvarar l O § 2 
mom. lagen om värdepappersföreta~. Sökan
den har emellertid inte rätt att fa ärendet 
avgjort i det fall att ansökan är ofullständig. 

I 4 mom. föreslås att finansinspektionens 
utlåtande skall inhämtas om ansökan. Bes
tämmelsen motsvarar bestämmelsen i l O § 3 
mom. lagen om värdepappersföretag. Finan
sinspektionen är den myndighet som överva
kar optionsföretaget och dess verksamhet. 
Finansinspektionen har också i praktiken på 
grund av begäran om utlåtande utfört kon
cessionskontrollen för sökandens del och 
därmed har koncessionsmyndigheten möj
lighet att få bekräftelse på att de uppgifter 

som lämnats i ansökan är riktiga samt den 
övervakande myndighetens uppfattning om 
sökandens förmåga att uppfylla koncessions
villkoreJl. 

3 §. Aterkallande av koncession och be~
ränsning av verksamheten. I l mom. föreslas 
bestämmelser om de grunder enligt vilka 
finansministeriet helt eller delvis kan åter
kalla koncessionen. Momentet motsvarar 12 
§ l mom. lagen om värdepappersföretag och 
genom det utvidgas grunderna för återkallel
se av koncession i gällande 3 §. Grunderna 
för återkallelse uppräknas i momentet. Kon
cessionen kan återkallas även på sökandens 
eget initiativ, varvid grunderna för återkal
lelse av koncession inte kan tillämpas som 
sådana. 

Sådan partiell återkallelse av koncessionen 
som avses i momentet är motiverad åtmins
tone när de situationer som avses i lag
rummet gäller verksamhet som klart kan 
avgränsas. Här avses t.ex. optionsföretagets 
tillhandahållande av en viss tjänst, varvid 
återkallelsen kan inriktas på en viss del av 
optionsföretagets koncession. Det är då inte 
ändamålsenligt att återkalla hela koncessio
nen. Det kan vara motiverat att partiellt åter
kalla en koncession t.ex. när optionsföretaget 
inte förfogar över tillräckliga resurser för att 
tillhandahålla och administrera en viss tjänst 
som avses i 4 §, men nog för att tillhanda
hålla andra med koncessionsvillkoren fören
liga tjänster. Eftersom koncession skall be
viljas separat för optionsföretagsverksamhet 
och för clearing vid optionshandeln, skall 
den också återkallas helt eller delvis separat 
för dessa verksamheter, om behov förelig
~er. Koncessionen kan enligt förslaget också 
aterkallas helt eller delvis endast för någon
dera verksamheten. 

Finansministeriet skall enligt förslaget till 
4 mom. innan det fattar ett sådant beslut 
som avses i l och 2 mom. höra optionsföre
taget och inhämta finansinspektionens utlå
tande, om inte något annat följer av att ären
det är brådskande till sin natur, t.ex. faran 
för en systemrisk är överhängande. Bestäm
melsen motsvarar bestämmelsen i 12 § 3 
mom. lagen om värdepappersföretag. Finan
sinspektionen skall innan ett förordnande 
enligt 3 mom. ges höra optionsföretaget, om 
inte något annat följer av att ärendet är bråd
skande till sin natur, t.ex. faran för en sys
temrisk är överhängande. 

3 a §. Underrättelse om röstetal och infly
tande. I paragrafen föreslås bestämmelser 



16 RP 47/1999 rd 

om ägarkontrollen efter att ett optionsföretag 
har etablerats. Bestämmelsen motsvarar 14 § 
lagen om värdepappersföretag. Enligt l 
mom. skall en fysisk eller juridisk person 
som i ett optionsföretag direkt eller indirekt 
ämnar förvärva en andel som utgör minst en 
tjugondedel av aktiekapitalet eller rösträtten 
i optionsföretaget, i god tid på förhand un
derrätta finansinspektionen om sin avsikt. 
A v sikten förutsätts vara så konkret att den 
kan betraktas som en plan. I bestämmelsen 
hänvisas till 2 kap. 9 § värdepappersmark
nadslagen och dess definition av personer 
som jämställs med aktieägare. Förslaget för
bättrar finansinspektionens möjligheter att 
fortlöpande följa de i 2 § angivna förutsätt
ningarna för koncession. 

I finansinspektionens föreskrift till värde
pappersföretagen om rapportering av röstetal 
och inflytande (203.15) konstateras att med 
andelsägare jämställs personer vars andel av 
bolagets röstetal eller aktiekapital uträknad 
enligt 2 kap. 9 § l och 2 mom. värdepap
persmarknadslagen uppnår, överskrider eller 
underskrider nämnda andel. Jämförbar med 
en andelsägare anses i föreskriften t.ex. den 
person som har ägarkontroll över en sam
manslutning som äger en andel i värdepap
persföretaget, dvs. denne behöver inte själv 
vara andelsägare i värdepappersföretaget 
Med tanke på syftet med underrättelsen om 
röstetal och inflytande är det inte motiverat 
att lämna skyldigheten att underrätta finan
sinspektionen om röstetal och inflytande till 
en sammanslutning där någon tredje part har 
ägarkontroll, utan skyldigheten att underrätta 
finansinspektionen om röstetal och inflytan
de skall granskas med beaktande av de fak
tiska bestämmanderättsförhållandena. 

Enligt 2 mom. skall motsvarande underrät
telse göras också i det fall att den som äger 
en sådan andel som avses i l mom. ensam 
eller tillsammans med en aktieägare eller 
med en person som kan jämställas med en 
aktieägare ämnar utöka sitt innehav så att 
det uppnår eller överskrider de i momentet 
nämna trösklarna. Motsvarande underrättel
seskyldighet gäller också när andelen sjun
ker under de gränser som avses i l och 2 
mo m. 

Enligt 3 mom. skall vid uträkningen av en 
aktieägares och en med en sådan jämförbar 
persons innehav och röstetal tillämpas vad 
som i värdepappersmarknadslagen bestäms 
om ägarkontrollerade sammanslutningar 
samt om uträkning av innehav och röstande-

lar som. omfattas av underrättelseskyldighe
ten. Agarkontrollerade sammanslutningar 
definieras i l kap. 5 § värdepappersmark
nadslagen. I 2 kap. 9 § l mom. värdepap
persmarknadslagen bestäms om andra som 
jämställs med aktieägare. Enligt momentet 
jämställs med en aktieägare andra vars enligt 
paragrafen uträknade ägarandel uppnår, 
överskrider eller underskrider de angivna 
gränserna för ägarandelen. Likaså skall an
mälan enligt paragrafen göras också i det 
fall att en aktieägare eller en jämförbar per
son är part i ett avtal eller något annat arran
gemang som när det förverkligas leder till 
att de angivna gränserna uppnås, överskrids 
eller underskrids. I 2 mom. bestäms om an
dra ägarandelar som skall hänföras till ak
tieägarens ägarandel. Sådana är ägarandelen 
för sammanslutningar och stiftelser i vilka 
aktieägaren har bestämmande inflytande, 
ägarandelen för pensionsstiftelser och pen
sionskassor som tillhör aktieägaren och sam
manslutningar i vilka denne har bestämman
de inflytande samt andra ägarandelar som 
aktieägaren enligt avtal eller övrigt förfogar 
över ensam eller tillsammans med en tredje 
part. 

Enligt 4 mom. skall optionsföretaget ge 
akt på sina aktieägares och med dessa jäm
förbara personers andel av aktiekapitalet och 
rösträtten och minst en gång om året t.ex. {>å 
bolagsstämman eller annars utgående fran 
erhållen information underrätta finansinspek
tionen om andelarnas ägare och med dessa 
jämförbara personer. Optionsföretaget skall 
omedelbart underrätta finansinspektionen om 
sådana förändringar i innehavet av andelar 
som har kommit till dess kännedom. 

För att finansinspektionen skall kunna ta 
ställning till frågan om den godkänner ett 
tilltänkt förvärv, skall underrättelsen enligt 5 
mom. innehålla tillräckligt noggranna upp
gifter om storleken av förvärvet och ägaren. 
Dessa uppgifter gäller närmast privatper
soners identitet och tidigare verksamhet samt 
deras innehav i andra optionsföretag. Om 
förvärvaren är en sammanslutning skall un
derrättelsen innehålla uppgifter t.ex. om den
nas ägare och koncernförhållanden samt om 
de personer som sköter förvaltningen och 
om dessas solvens. Finansinspektionen kan 
yrka på komplettering av underrättelsen om 
den anser att de uppgifter som lämnats inte 
är tillräckliga. 

I 6 mom. föreslås att det skall beaktas att 
skyldigheten att underrätta finansinspektio-
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nen om röstetal och inflytande fullgörs i en 
situation där optionsföretagsverksamheten 
idkas via en ägarkontrollerad sammanslut
ning. I enlighet med momentet skall den 
som har för avsikt att förvärva en i paragra
fen avsedd andel i ett optionsföretags hol
dingsammanslutning underrätta finansiospek
tionen om detta på det sätt som avses i para
grafen. Likaså skall optionsföretagets hol
dingsammanslutning på det sätt som avses i 
paragrafen underrätta finansinspektionen om 
förvärv av andelar och andelsägare andelar 
som har kommit till dess kännedom. Finan
sinspektionen har på det sätt som avses i 3 b 
§ rätt att motsätta sig ett förvärv, om hol
dingsammanslutningens förvärv av en andel 
äventyrar optionsföretagets verksamhet. Om 
finansinspektionen inte underrättas eller om 
förvärvet har gjorts trots finansinspektionens 
motstånd har finansinspektionen förbudsrätt 
enligt 3 b § 2 mom. 

3 b §. Myndigheternas rätt att motsätta sig 
förvärv. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om fmansinspektionens rätt att motsätta sig 
förvärvet av en andel som avses i 3 a §. Be
stämmelsen motsvarar 15 § lagen om vär
depappersföretag. Enligt l mom. skall finan
sinspektionen inom tre månader från att ha 
mottagit underrättelse enligt 3 a § meddela 
att den motsätter sig förvärvet. I annat fall 
skall finansinspektionen anses ha godkänt 
det tilltänkta förvärvet. Tidsperioden på tre 
månader hindrar inte finansinspektionen från 
att särskilt före tidsperiodens utgång medde
la att den inte motsätter sig förvärvet. Finan
sinspektionen kan motsätta sig ett förvärv 
endast om den enligt vad som utretts eller 
annars anser det vara sannolikt att en till
tänkt ägare inte uppfyller de krav som förut
sätts för att han skall kunna sköta optionsfö
retaget förnuftigt och långsiktigt. Finansins
pektionen kan motivera sitt beslut t.ex. med 
den tilltänkte ägarens bristande yrkesskic
klighet eller tidigare osakliga verksamhet 
eller med någon annan därmed jämförbar 
orsak. 

Enligt 2 mom. kan finansinspektionen för
bjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i 
företaget, om förvärvet har skett trots att 
finansinspektionen har motsatt sig förvärvet. 
Samma rätt har finansinspektionen också i 
det fall att den som förvärvat en andel inte 
fullgör sin underrättelseskyldighet enligt l 
m om. 

7 §. Begränsning av inflytande. Det föres
lås att till l mom. fogas ett företag som på 
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det sätt som avses i l kap. 5 § värdepap
persmarknadslagen har bestämmande infly
tande i optionsföretaget När ett optionsföre
tag är dotterföretag har en begränsning av 
inflytande som gäller enbart det ingen bety
delse för syftet med begränsningen av infly
tande. 

3 kap. Optionsföretagets vemsamhet 

11 §. Anmälningsskyldighet Det föreslås 
att l mom. ändras så att den i momentet 
avsedda skyldigheten att anmäla aktier som 
utgör underliggande egendom till optionsfö
retag efter ändringen inte längre skall gälla 
mäklare som avses i lagen. Det föreslås att 
dessa bestämmelser om anmälningsskyl
dighet och offentlighet för innehav skall tas 
in i l O kap. värdepappersmarknads lagen. 

Det föreslås att 2 mom. ändras och får 
samma innehåll som motsvarande bestäm
melsej 4 kap. 8 § värdepappersmarknadsla
gen. Andringen ger finansinspektionen be
myndigande att meddela närmare föreskrifter 
om anmälningsförfarandet, när anmälningar
na skall göras samt till vem anmälan skall 
lämnas. Den naturliga mottagaren av anmäl
ningarna är optionsföretaget, men bestäm
melsen hindrar inte ett förfarande där anmäl
ningarna tas emot av någon annan sammans
lutning som har tillräckliga resurser för att 
hantera och publicera anmälningarna på ett 
tillförlitligt sätt. Förslaget hindrar inte heller 
att värdeandelssystemet utnyttjas vid han
dläggningen och publiceringen av nämnda 
anmälningar. 

Det föreslås att 4 mom. ändras så att också 
ett annat företag än ett optionsföretag som 
tar emot ovan nämnda anmälningar skall på 
det sätt som finansinspektionen bestämmer 
offentliggöra anmälda uppgifter. Förslagets 
syfte motsvarar 4 kap. 8 § 4 mom. värde
pappersmarknadslagen. 

12 §. Förmedlarens skyldigheter. Det fö
reslås att 2 och 3 mom. i vilka stadgas om 
förmedlarens skyldigheter åt dess kunder 
upphävs som onödiga. Upphävning har sam
band med utvidgning av motsvarande regler 
i värdepappersmarknadslagen. 

13 §. Begränsningar i handeln. Det föres
lås att paragrafen upphävs. Begränsningarna 
i paragrafen föreslås att ändras så, i enlighet 
med vad som anges i värdepappersmark
nadslagen, att de, vars handel är begränsad, 
blir anmälningsskyldiga och deras innehav 
blir offentligt. 
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5 kap. Särskilda stadganden 

l a §. Erbjudande av andra derivatavtaL 
Enligt den föreslagna paragrafen får ett ar
betsgivarföretag eller ett företag som hör till 
samma koncern med avvikelse från l kap. l 
§ 2 mom. som investeringsobjekt erbjuda 
andra derivatavtal till arbetsgivarföretagets 
nuvarande eller tidigare arbetstagare eller till 
deras fördel, om dessa derivatavtals under
liggande egendom utgörs av en aktie i ar
betsgivarföretaget eller ett företag som hör 
till samma koncern. 

I enlighet med förslaget kan alltså arbets
tagarna erbjudas andra optioner och terminer 
än standardiserade optioner och terminer 
eller med dem jämställbara terminer som 
berättigar till aktieköp eller köpoptioner vil
kas underliggande egendom utgörs av aktier 
oberoende av om arbetstagarna är yrkesmäs
siga placerare eller inte. Det erbjudande fö
retaget kan vara arbetsgivarföretaget eller ett 
företag som hör till samma koncern. Ett fö
retag som hör till samma koncern behöver 
emellertid inte höra till bolagets egen kon
cern, dvs. företaget kan t.ex. vara moderfö
retag till bolagets moderföretag eller syster
företag till bolaget. Den aktie som utgör un
derliggande egendom skall emellertid vara 
en aktie i arbetsgivarföretaget eller ett bolag 
som hör till samma koncern. Att aktier i ett 
annat bolag än arbetsgivarföretaget erbjuds 
som underliggande egendom kan vara moti
verat t.ex. när aktierna i arbetsgivarföretaget 
inte är föremål för offentlig handel eller 
motsvarande handel i något annat land, me
dan de erbjudna aktierna är det. Det kan 
också vara fråga om t.ex. ett finskt dotterbo
lags arbetstagare som företagets utländska 
moderbolag erbjuder möjlighet att delta i ett 
sporrande system som är riktat till koncer
nens alla arbetstagare. Det aktier som utgör 
underliggande egendom behöver inte nöd
vändigtvis vara i arbetsgivarföretagets eller 
ett till samma koncern hörande företags be
sittning när derivaten erbjuds. Derivatavtalet 
kan förverkligas i form av avyttring av un
derliggande egendom eller kompenserande 
gottgörelse. Syftet med bestämmelsen är 
emellertid inte att ingripa i reglerna om erb
judande av värdepapper i 2 kap. värdepap
persmarknadslagen. 

4 §. Optionsmarknadsförseelse. Det föres
lås att 4 § 2 punkten upphävs. I punkten 
stadgas om straffbarheten vid överträdelser 
mot sådana begränsningar i handeln som 

avses i 3 kap. 13 §. Den begränsning i han
deln som det hänvisas till föreslås dock bli 
upphävd annanstans i denna regeringspropo
sition samtidigt som det föreslås att begräns
ningen, i enlighet med vad som anges i vär
depappersmarknadslagen, ändras till anmäl
ningsskyldighet för de personer som omfat
tas av begränsningen och att ägandet blir 
offentligt. Försummelse av denna anmäl
ningsskyldighet är straffbar enligt värdepap
persmarknadslagen. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse. 
Lagförslaget innehåller en vanlig ikraftträ
delsebestämmelse. Ett optionsföretag som 
har koncession när denna lag träder i kraft 
behöver inte på nytt ansöka om koncession. 

1.2. Lag om ändring av 
värdepappersmarknadslagen 

3 kap. Offentlig handel med värdepapper 
l a §. I den föreslagna paragrafen bestäms 

om ansökan om koncession. Paragrafen mot
svarar 9 § lagen om värdepappersföretag 
med undantag av koncessionsmyndigheten. I 
l mom. föreslås att finansministeriet kan på 
ansökan bevilja koncession för idkande av 
fondbörsverksamhet Koncession kan enligt 
förslaget sökas också för ett företag som 
skall grundas, eftersom behandlingen av 
koncessionen kan ta lång tid i anspråk. Ef
tersom koncession enligt 2 § i förslaget kan 
beviljas ett finskt aktiebolag, kan koncession 
emellertid inte beviljas innan bolaget har 
förts in i handelsregistret. 

I 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om 
innehållet i ansökan om koncession. Enligt 2 
mom. skall sökanden lämna tillräcklig utred
ning om de viktigaste aktieägarna och dessas 
innehav samt om sin verksamhetsort, verk
samhet och förvaltningspersonaL Om beräk
ning av de viktigaste aktieägarnas och med 
dessa jämförbara personers innehav föres
krivs enligt förslaget i 2d § och 2 kap. 9 § 
värdepappersmarknadslagen. Som förutsätt
ningar för att koncession skall beviljas föres
lås i 2 § att sökanden har tillförlitlig förvalt
ning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsfö
rutsättningar och att verksamheten är ordnad 
på ett sådant sätt som erbjuder placerarna 
tillräcklig trygghet. När koncessionsmyn
digheten prövar om dessa förutsättningar 
föreligger, skall den har tillräckliga uppgifter 
om sökanden, ägarna och förvaltningsper
sonalen. Enligt det föreslagna momentet 
skall koncessionsmyndigheten göra en all-
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män bedömning av sökanden som helhet. 
I 3 mom. föreslås bestämmelser om be

dömningen av de viktigaste aktieägarnas, 
med dessa jämförbara personers samt minst 
två inom förvaltningen verksamma personers 
lämplighet. Denna utredning utgör en vä
sentlig del av bedömningen av om sökanden 
upp fy Uer koncessionsvillkoren. I sökandens 
utredning skall lämnas uppgifter om nämnda 
personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet på så sätt att det med 
stöd av den erhållna utredningen och den 
tilltänkta omfattningen av sökandens affärs
verksamhet kan anses sannolikt att fondbör
sen kommer att skötas med yrkesskicklighet 
samt enligt förnuftiga och trygga affärsprin
ciper. 

För att säkerställa att koncessionsvillkoren 
uppfy Ils kan det också vara nödvändigt att 
fa andra uppgifter om sökanden än de ovan 
nämnda, och därför föreslås i 4 mom. att 
finansministeriet har rätt att kräva också an
dra uppgifter om sökanden än de som nämns 
ovan samt att på sökandens bekostnad in
hämta särskild utredning i anslutning till 
ansökan eller fondbörsens regler för bedöm
ning av någon omständighet som kräver sär
skild sakkännedom. Detta kan vara nödvän
digt för att utreda frågor som ansluter sig 
exempelvis till sökandens handels- samt cle
aring- och avvecklingssystem, riskhantering, 
de produkter som är föremål för handel och 
de marknadsparter som deltar i handeln. 

I 5 mom. föreslås rätt för finansministeriet 
att meddela närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter som skall lämnas i ansökan om 
koncession och hur de skall läggas fram. 

2 §. I l mom. föreslås att koncession kan 
beviljas endast finska aktiebolag. Någon 
koncession skall emellertid inte beviljas om 
aktieägarna i det sökande bolaget inte kan 
anses lämpliga som ägare av fondbörsen, 
med beaktande av att huvudsyftet med kon
cessionsförfarandet är att säkerställa att 
fondbörsen sköts på ett förnuftigt och tillför
litligt sätt. Kravet på en yrkesskicklig led
ning är uppfyllt i och med att fondbörsen 
förfogar över sakkunskap och resurser om är 
tillräckliga för att bedriva en tillförlitlig 
verksamhet. Motsvarande bestämmelse ingår 
i l O § l mo m. lagen om värdepappersföre
tag. Enligt förslaget kan finansministeriet 
meddela begränsningar och villkor vid bevil
jandet av koncessionen. Villkoren kan gälla 
t.ex. begränsning av fondbörsens verksamhet 
till endast en del av den affärsverksamhet 

som avses i koncessionsansökan. Bemyndi
gandet att begränsa koncessionen och upps
tälla villkor för den motsvarar bl.a. det be
myndigande som finansministeriet har enligt 
11 § kreditinstitutslagen. Dessutom förutsätts 
på samma sätt som i den gällande bestäm
melsen att fondbörsens verksamhet är ord
nad på ett sådant sätt och att fondbörsen i 
sin verksamhet följer regler som erbjuder 
placerarna ett tillräckligt skydd och att det 
inte strider mot ett allmänt intresse att verk
samheten inleds. 

Enligt förslaget till 2 mom. skall ansökan 
avgöras inom sex månader från att den mot
tagits. Bestämmelsen motsvarar l O § 2 
mom. lagen om värdepappersföreta~. Sökan
den har emellertid inte rätt att fa ärendet 
avgjort i det fall att ansökan är ofullständig. 

I 3 mom. föreslås att finansinspektionens 
utlåtande skall inhämtas om ansökan. Finan
sinspektionen är den myndighet som överva
kar fondbörsen och dess verksamhet. Finan
sinspektionen har också i praktiken på grund 
av begäran om utlåtande utfört koncessions
kontrollen för sökandens del och därmed har 
koncessionsmyndigheten möjlighet att få 
bekräftelse på att de uppgifter som lämnats i 
ansökan är riktiga samt den övervakande 
myndighetens uppfattning om sökandens 
förmåga att upp fy Ila koncessionsvillkoren. 

Återkallande av koncession 

2 c §. I denna paragraf föreslås bestäm
melser om de grunder enligt vilka finansmi
nisteriet helt eller delvis kan återkalla kon
cessionen. Paragrafen motsvarar 12 § l 
mom. lagen om värdepappersföretag och 
genom den utvidgas grunderna för återkallel
se av koncession i gällande 2 § 2 mom. Så
dan partiell återkallelse av koncession som 
avses i paragrafen är motiverad åtminstone 
när de situationer som avses i lagrummet 
gäller verksamhet som klart kan avgränsas. 
Här avses t.ex. tillhandahållande av en viss 
fondbörstjänst, varvid återkallelsen kan in
riktas på en viss del av fondbörsens konces
sion. Det är då inte ändamålsenligt att åter
kalla hela koncessionen. Det kan vara moti
verat att partiellt återkalla en koncession 
t.ex. när fondbörsen inte förfogar över till
räckliga resurser för att tillhandahålla och 
administrera en viss tjänst som avses i 3 §, 
men nog för att tillhandahålla andra med 
koncessionsvillkoren förenliga tjänster. Kon
cessionen kan återkallas även på sökandens 
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eget initiativ, varvid grunderna för återkal
lelse av koncession inte kan tillämpas som 
sådana. 

Finansministeriet skall enligt förslaget till 
2 mom. innan det fattar ett sådant beslut 
som avses i l mom. höra fondbörsen och 
inhämta finansinspektionens utlåtande, om 
inte något annat följer av att ärendet är bråd
skande till sin natur, t.ex. faran för en sys
temrisk är överhängande. Förslaget motsva
rar 12 § 3 mom. lagen om värdepappersföre
tag. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

2 d §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om ägarkontrollen efter att en fondbörs har 
etablerats. Bestämmelsen motsvarar 14 § 
lagen om värdepappersföretag. Enligt l 
mom. skall en fysisk eller juridisk person 
som i en fondbörs direkt eller indirekt ämnar 
förvärva en andel som utgör minst en tju
gondedel av aktiekapitalet eller rösträtten i 
fondbörsen, i god tid på förhand underrätta 
finansinspektionen om sin avsikt. A v sikten 
förutsätts vara så konkret att den kan betrak
tas som en plan. I bestämmelsen hänvisas 
till 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen 
och dess definition av personer som jäms
tälls med aktieägare. Förslaget förbättrar 
finansinspektionens möjligheter att fortlö
pande följa de i 2 § angivna förutsättningar
na för koncession. 

I finansinspektionens föreskrift till värde
pappersföretagen om rapportering av röstetal 
och inflytande (203.15) konstateras att med 
andelsägare jämställs personer vars andel av 
bolagets röstetal eller aktiekapital uträknad 
enligt 2 kap. 9 § l och 2 mom. värdepap
persmarknadslagen uppnår, överskrider eller 
underskrider nämnda andel. Jämförbar med 
en andelsägare anses i föreskriften t.ex. den 
person som har ägarkontroll över en sam
manslutning som äger en andel i värdepap
persföretaget, dvs. denne behöver inte själv 
vara andelsägare i värdepappersföretaget 
Med tanke på syftet med underrättelsen om 
röstetal och inflytande är det inte motiverat 
att lämna skyldigheten att underrätta finan
sinspektionen om röstetal och inflytande till 
en sammanslutning där någon tredje part har 
ägarkontroll, utan skyldigheten att underrätta 
finansinspektionen om röstetal och inflytan
de skall granskas med beaktande av de fak
tiska bestämmanderättsförhållandena. 

Enligt 2 mom. skall motsvarande underrät-

telse göras också i det fall att den som äger 
en sådan andel som avses i l mom. ensam 
eller tillsammans med en aktieägare eller 
med en person som kan jämställas med en 
aktieägare ämnar utöka sitt innehav så att 
det uppnår eller överskrider de i momentet 
nämnda trösklarna. Motsvarande underrättel
seskyldighet gäller också när andelen sjun
ker under de gränser som avses i l och 2 
m om. 

Enligt 3 mom. skall vid uträkningen av en 
aktieägares och en med en sådan jämförbar 
persons innehav och rösträtt tillämpas vad 
som bestäms om ägarkontrollerade sam
manslutningar samt om uträkning av inne
hav och röstandelar s9m omfattas av under
rättelseskyldigheten. Agarkontrollerade sam
manslutningar definieras i l kap. 5 §. I 2 
kap. 9 § l mom. bestäms om andra som 
jämställs med aktieägare. Enligt momentet 
jämställs med en aktieägare andra vars enligt 
paragrafen uträknade ägarandel uppnår, 
överskrider eller underskrider de angivna 
gränserna för ägarandelen. Anmälan skall 
enligt paragrafen göras också i det fall att en 
aktieägare eller en jämförbar person är part i 
ett avtal eller något annat arrangemang som 
när det förverkligas leder till att de angivna 
gränserna uppnås, överskrids eller unders
krids. I 2 mom. bestäms om andra ägarande
tar som skall hänföras till aktieägarens äga
randel. Sådana är ägarandelen för sammans
lutningar och stiftelser i vilka aktieägaren 
har bestämmande inflytande, ägarandelen för 
pensionsstiftelser och pensionskassor som 
tillhör aktieägaren och sammanslutningar i 
vilka denne har bestämmande inflytande 
samt andra ägarandelar som aktieägaren en
ligt avtal eller övrigt förfogar över ensam 
eller tillsammans med en tredje part. 

Enligt 4 mom. skall fondbörsen ge akt på 
sina aktieägares och med dessa jämförbara 
personers andel av aktiekapitalet och rösträt
ten och minst en gång om året t.ex. på bo
lagsstämman eller annars utgående från er
hållen information underrätta finansinspek
tionen om andelarnas ägare och med dessa 
jämförbara personer. Fondbörsen skall ome
delbart underrätta finansinspektionen om 
sådana förändringar i innehavet av andelar 
som har kommit till dess kännedom. 

För att finansinspektionen skall kunna ta 
ställning till frågan om den godkänner ett 
tilltänkt förvärv, skall underrättelsen enligt 5 
mom. innehålla tillräckligt noggranna upp
gifter om storleken av förvärvet och ägaren. 
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Dessa uppgifter gäller närmast privatper
soners identitet och tidigare verksamhet samt 
deras innehav i andra fondbörser. Om för
värvaren är en sammanslutning skall under
rättelsen innehålla uppgifter t.ex. om dennas 
ägare och koncernförhållanden samt om de 
personer som sköter förvaltningen och om 
dessas solvens. Finansinspektionen kan yrka 
på komplettering av underrättelsen om den 
anser att de uppgifter som lämnats inte är 
tillräckliga. 

I 6 mom. föreslås att det skall beaktas att 
skyldigheten att underrätta finansinspektio
nen om röstetal och inflytande fullgörs i en 
situation där fondbörsverksamheten idkas via 
en ägarkontrollerad sammanslutning. I en
lighet med momentet skall den som har för 
avsikt att förvärva en i paragrafen avsedd 
andel i en fondbörs holdingsammanslutnin~ 
underrätta finansinspektionen om detta pa 
det sätt som avses i paragrafen. Likaså skall 
fondbörsens holdingSammanslutning på det 
sätt som avses i paragrafen underrätta finan
sinspektionen om förvärv av andelar och 
andelsägare som kommit till dess kännedom. 
Finansinspektionen har på det sätt som avses 
i 2 e § rätt att motsätta sig ett förvärv, om 
holdingSammanslutningens förvärv av en 
andel äventyrar fondbörsens verksamhet. 
Om finansinspektionen inte underrättas eller 
om förvärvet har gjorts trots finansinspek
tionens motstånd, har finansinspektionen 
förbudsrätt enligt 2 e § 2 mom. 

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvarv 

2 e §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om finansinspektionens rätt att motsätta sig 
förvärvet av en andel som avses i 2 d §. 
Bestämmelsen motsvarar 15 §lagen om vär
depappersföretag. Enligt l mom. skall finan
sinspektionen inom tre månader från att ha 
mottagit underrättelse enligt 2 d § meddela 
att den motsätter sig förvärvet. I annat fall 
skall finansinspektionen anses ha godkänt 
det tilltänkta förvärvet. Tidsperioden på tre 
månader hindrar inte finansinspektionen från 
att särskilt före tidsperiodens utgång medde
la att den inte motsätter sig förvärvet. Finan
sinspektionen kan motsätta sig ett förvärv 
endast om den enligt vad som utretts eller 
annars anser det vara sannolikt att en till
tänkt ägare inte uppfyller de krav som förut
sätts för att han skall kunna sköta fondbör
sen förnuftigt och långsiktigt. Finansiospek
tionen kan motivera sitt beslut t.ex. med den 

tilltänkte ägarens bristande yrkesskicklighet 
eller tidigare osakliga verksamhet eller med 
någon annan därmed jämförbar orsak. 

Enligt 2 mom. kan finansinspektionen för
bjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i 
företaget, om förvärvet har skett trots att 
finansinspektionen har motsatt sig förvärvet. 
Samma rätt har finansinspektionen också i 
det fall att den som förvärvat en andel inte 
fullgör sin underrättelseskyldighet enligt l 
m om. 

8 §. Det föreslås att till l mom. fogas ett 
företag som på det sätt som avses i l kap. 5 
§ har bestämmande inflytande i fondbörsen. 
När en fondbörs är dotterföretag har en beg
ränsning av inflytande som gäller enbart den 
ingen betydelse för syftet med begränsnin
gen av inflytande. 

13 §. Det föreslås att i 2 mom. slopas den 
möjlighet som där givits att föreskriva i sina 
regler om det förfarande som den som ord
nar annan offentlig handel skall iaktta vid 
handel med andra än sådana standardiserade 
derivatinstrument som avses i lagen om han
del med standardiserade optioner och ter
miner. Den som ordnar offentlig handel har 
inte utnyttjat den möjlighet som momentet 
tillåter att ordna dylik annan derivathandeL 
Dessutom har bestämmelsens innebörd för
blivit oklar vid sidan av den optionsbörs
verksamhet som avses i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer. 
Likaså har det förblivit oklart hur det arran
gemang som avses i bestämmelsen i prakti
ken kunde förverkligas. Sålunda föreslås att 
nämnda bestämmelse slopas för tydlighetens 
skull. 

4 a kap. Clearingve'fi{samhet 

Ansökan om koncession 

l a §. I den föreslagna paragrafen bestäms 
om ansökan om koncession. Paragrafen mot
svarar 9 § lagen om värdepappersföretag 
med undantag av koncessionsmyndigheten. I 
l mom. föreslås att finansministeriet kan på 
ansökan bevilja koncession för verksamhet 
som clearingorganisation. Koncession kan 
enligt förslaget sökas också för ett företag 
som skall grundas, eftersom behandlingen av 
koncessionen kan ta lång tid i anspråk. Ef
tersom koncession enligt 2 § i förslaget kan 
beviljas ett finskt aktiebolag, kan koncession 
emellertid inte beviljas innan bolaget har 
förts in i handelsregistret. 
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I 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om 
innehållet i ansökan om koncession. Enligt 2 
mom. skall sökanden lämna tillräcklig utred
ning om de viktigaste aktieägarna och dessas 
innehav samt om sin verksamhetsort, verk
samhet och förvaltningspersonaL Som förut
sättningar för att koncession skall beviljas 
föreslås i 2 § att sökanden har tillförlitlig 
förvaltning, tillräckliga ekonomiska verk
samhetsförutsättningar och att verksamheten 
är ordnad på ett sådant sätt som erbjuder 
placerarna tillräcklig trygghet. När konces
sionsmyndigheten prövar om dessa förutsätt
ningar föreligger, skall den ha tillräckliga 
uppgifter om sökanden, ägarna och förvalt
ningspersonalen. Enligt det föreslagna mo
mentet skall koncessionsmyndigheten göra 
en allmän bedömning av sökanden som hel
het. Om beräkning av de viktigaste ak
tieägarnas och med dessa jämförbara per
soners innehav föreskrivs enligt förslaget i 
3 a § och 2 kap. 9 § värdepappersmarknads
lagen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om be
dömning av de viktigaste aktieägarna, med 
dessa jämförbara personer och minst två in
om förvaltningen verksamma personers 
lämplighet. Enligt förslaget skall sökanden 
utöver de uppgifter som krävs i 2 mom. 
lämna uppgifter för bedömningen av de vik
tigaste aktieägarnas och minst två inom för
valtningen verksamma personers lämplighet. 
Denna utredning utgör en väsentlig del av 
bedömningen av om sökanden uppfyller 
koncessionsvillkoren. I sökandens utredning 
skall lämnas uppgifter om nämnda personers 
tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga 
lämP,lighet på så sätt att det med stöd av den 
erhallna utredningen och den tilltänkta om
fattningen av sökandens affärsverksamhet 
kan anses sannolikt att clearingorganisatio
nen kommer att skötas med yrkesskicklighet 
samt enligt förnuftiga och trygga affärsprin
ciper. Till ansökan skall dessutom fogas de
taljerad utredning om ordnande av clearing
verksamheten, hanteringen av de risker som 
är förenade med verksamheten samt tryggan
de av clearingorganisationens betalningsbe
redskap. Detta krav motsvarar den gällande 
bestämmelsen. 

För att säkerställa att koncessionsvillkoren 
uppfylls kan det också vara nödvändigt att 
fa andra uppgifter om sökanden än de ovan 
nämnda, och därför föreslås i 4 mom. att 
finansministeriet får rätt att kräva också an
dra uppgifter om sökanden än de ovan 

nämnda samt att på sökandens bekostnad 
inhämta särskild utredning i anslutning till 
ansökan eller clearingorganisationens regler 
för bedömning av någon omständighet som 
kräver särskild sakkännedom. Kravet mots
varar den gällande bestämmelsen. 

Beviljande av koncession 

2 §. I l mom. föreslås att koncession kan 
beviljas endast finska aktiebolag. Aktiebo
lagsformen har ansetts vara den mest lämpli
ga för idkande av clearingverksamhet Förs
la~et motsvarar den gällande bestämmelsen. 
Nagon koncession skall emellertid inte be
viljas om aktieägarna i det sökande bolaget 
inte kan anses lämpliga som ägare av clea
ringorganisationen, med beaktande av att 
huvudsyftet med koncessionsförfarandet är 
att säkerställa att clearingsorganisationen 
sköts på ett förnuftigt och tillförlitligt sätt. 
Kravet på en yrkesskicklig ledning är upp
fyllt i och med att clearingorganisationen 
förfogar över sakkunskap och resurser som 
är tillräckliga för att bedriva en tillförlitlig 
verksamhet. Motsvarande bestämmelse ingår 
i 10 § l mom. lagen om värdepappersföre
tag. Enligt förslaget kan finansministeriet 
meddela begränsningar och villkor vid bevil
jandet av koncessionen. Villkoren kan gälla 
t.ex. begränsning av clearingorganisationens 
verksamhet till endast en del av den affärs
verksamhet som avses i koncessionsansökan. 
Bemyndigandet att begränsa koncessionen 
och uppställa villkor för den motsvarar be
myndigandet enligt gällande 2 § 4 mom. 
Dessutom förutsätts på samma sätt som i 
den gällande bestämmelsen att clearingor
ganisationens verksamhet är ordnad på ett 
sådant sätt och att clearingorgansiationen i 
sin verksamhet följer regler som erbjuder 
placerarna och clearingmedlemmarna tillräc
klig trygghet och att iniedandet av verksam
heten inte står i strid med allmän fördel. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om kapi
talkravet för clearingorganisationer. Som 
kapitalkrav föreslås fem miljoner euro i stäl
let för nuvarande 30 miljoner mark, så kapi
talkravet förändras något. Det föreslagna 
momentet har i övrigt samma innehåll som 
gällande 2 mom. 

Enligt förslaget till 3 mom. skall ansökan 
avgöras inom sex månader från att den mot
tagits. Bestämmelsen motsvarar l O § 2 
mom. lagen om värdepappersföreta~. Sökan
den har emellertid inte rätt att fa ärendet 
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avgjort i det fall att ansökan är ofullständig. 
Enligt 4 mom. skall finansministeriet in

nan ärendet avgörs begära Finlands Banks 
och finansinspektionens utlåtande om ansö
kan. Om organisationens verksamhet kom
mer att omfatta clearingverksamhet som gäl
ler värdepapper som anslutits till värdean
delssystemet, skall utlåtande vid behov be
gäras också av värdepapperscentralen. Den 
föreslagna bestämmelsen har samma innehåll 
som bestämmelsen i gällande 4 a kap. 2 § 3 
m om. 

3 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
de grunder enligt vilka finansministeriet helt 
eller delvis kan återkalla koncessionen. I 
fråga om grunderna för återkallelse av kon
cession motsvarar paragrafen 12 § l mom. 
lagen om värdepappersföreta$ och genom 
den utvidgas grunderna för aterkallelse av 
koncession i gällande 2 § l mom. Sådan 
partiell återkallelse av koncession som avses 
i paragrafen är motiverad åtminstone när de 
situationer som avses i lagrummet gäller 
verksamhet som klart kan avgränsas. Här 
avses t.ex. tillhandahållande av en viss clea
ringtjänst, varvid återkallelsen kan inriktas 
på en viss del av clearingorganisationens 
koncession. Det är då inte ändamålsenligt att 
återkalla hela koncessionen. Det kan vara 
motiverat att partiellt återkalla en koncession 
t.ex. när clearingorganisationen inte förfogar 
över tillräckliga resurser för att tillhandahål
la och administrera en viss tjänst som avses 
i 2 §, men nog för att tillhandahålla andra 
med koncessionsvillkoren förenliga tjänster. 
Koncessionen kan återkallas även på sökan
dens eget initiativ, varvid grunderna för åter
kallelse av koncession inte kan tillämpas 
som sådana. 

Föreslagt 2 mom. motsvarar i sitt sakinne
hål den gällande l mom. sista mening. 

Finansministeriet skall enligt förslaget till 
5 mom. innan det fattar ett sådant beslut 
som avses i l - 4 mom. höra clearingor
ganisationen och innan den fattar ett sådant 
beslut som avses i l - 3 mom. inhämta fi
nansinspektionens utlåtande, om inte något 
annat följer av att ärendet är brådskande till 
sin natur, t.ex. faran för en systemrisk är 
överhängande. Föreslaget motsvarar 12 § 3 
mom. lagen om värdepappersföretag. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

3 a §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om ägarkontrollen efter att en clearingar-

ganisation har etablerats. Bestämmelsen 
motsvarar 14 § lagen om värdepappersföre
tag. Enligt l mom. skall en fysisk eller juri
disk person som i en clearingorganisation 
direkt eller indirekt ämnar förvärva en andel 
som utgör minst en tjugondedel av aktieka
pitalet eller rösträtten i clearingorganisatio
nen, i god tid på förhand underrätta finan
sinspektionen om sin avsikt. Avsikten förut
sätts vara så konkret att den kan betraktas 
som en plan. I bestämmelsen hänvisas till 2 
kap. 9 § värdepappersmarknadslagen och 
dess definition av personer som jämställs 
med aktieägare. Förslaget förbättrar finan
sinspektionens möjligheter att fortlöpande 
följa de i 2 § angivna förutsättningarna för 
koncession. 

I finansinspektionens föreskrift till värde
pappersföretagen om rapportering av röstetal 
och inflytande (203.15) konstateras att med 
andelsägare jämställs personer vars andel av 
bolagets röstetal eller aktiekapital uträknad 
enligt 2 kap. 9 § l och 2 mom. värdepap
persmarknadslagen uppnår, överskrider eller 
underskrider nämnda andel. Jämförbar med 
en andelsägare anses i föreskriften t.ex. den 
person som har ägarkontroll över en sam
manslutning som äger en andel i värdepap
persföretaget, dvs. denne behöver inte själv 
vara andelsägare i värdepappersföretageL 
Med tanke på syftet med underrättelsen om 
röstetal och inflytande är det inte motiverat 
att lämna skyldigheten att underrätta finan
sinspektionen om röstetal och inflytande till 
en sammanslutning där någon tredje part har 
ägarkontroll, utan skyldigheten att underrätta 
finansinspektionen om röstetal och inflytan
de skall granskas med beaktande av de fak
tiska bestämmanderättsförhållandena. 

Enligt 2 mom. skall motsvarande underrät
telse göras också i det fall att den som äger 
en sådan andel som avses i l mom. ensam 
eller tillsammans med en aktieägare eller 
med en person som kan jämställas med en 
aktieägare ämnar utöka sitt innehav så att 
det uppnår eller överskrider de i momentet 
nämnda trösklarna. Motsvarande underrättel
seskyldighet gäller också när andelen sjun
ker under de gränser som avses i l och 2 
m om. 

Enligt 3 mom. skall uträkningen av en 
aktieägares och en med en sådan jämförbar 
persons innehav och rösträtt tillämpas vad 
som bestäms om ägarkontrollerade sam
manslutningar samt om uträkning av inne
hav och rösträtt som omfattas av underrättel-
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seskyldigheten. Ägarkontrollerade sammans
lutningar definieras i l kap. 5 §. I 2 kap. 9 § 
l mom. bestäms om andra som jämställs 
med aktieägare. Enligt momentet jämställs 
med en aktieägare andra vars enligt paragra
fen uträknade ägarandel uppnår, överskrider 
eller underskrider de angivna gränserna för 
ägarandelen. Likaså skall anmälan enligt 
paragrafen göras också i det fall att en ak
tieägare eller en jämförbar person är part i 
ett avtal eller något annat arrangemang som 
när det förverkligas leder till att de angivna 
gränserna uppnås, överskrids eller unders
krids. I 2 mom. bestäms om andra ägarande
lar som skall hänföras till aktieägarens äga
randel. Sådana är ägarandelen för sammans
lutningar och stiftelser i vilka aktieägaren 
har bestämmande inflytande, ägarandelen för 
pensionsstiftelser och pensionskassor som 
tillhör aktieägaren och sammanslutningar i 
vilka denne har bestämmande inflytande 
samt andra ägarandelar som aktieägaren en
ligt avtal eller övrigt förfogar över ensam 
eller tillsammans med en tredje part. 

Enligt 4 mom. skall clearingorganisationen 
ge akt på sina aktieägares och med dessa 
jämförbara personers andel av aktiekapitalet 
och rösträtten och minst en gång om året 
t.ex. I;?å bolagsstämman eller annars utgåen
de fran erhållen information underrätta fi
nansinspektionen om andelarnas ägare och 
med dessa jämförbara personer. Clearingor
ganisationen skall omedelbart underrätta fi
nansinspektionen om sådana förändringar i 
innehavet av andelar som har kommit till 
dess kännedom. 

För att finansinspektionen skall kunna ta 
ställning till frågan om den godkänner ett 
tilltänkt förvärv, skall underrättelsen enligt 5 
mom. innehålla tillräckligt noggranna upp
gifter om storleken av förvärvet och ägaren. 
Dessa uppgifter gäller närmast privatper
soners identitet och tidigare verksamhet samt 
deras innehav i andra clearingorganisationer. 
Om förvärvaren är en sammanslutning skall 
underrättelsen innehålla uppgifter t.ex. om 
dennas ägare och koncernförhållanden samt 
om de personer som sköter förvaltningen 
och om dessas solvens. Finansinspektionen 
kan yrka på komplettering av underrättelsen 
om den anser att de uppgifter som lämnats 
inte är tillräckliga. 

I 6 mom. föreslås att det skall beaktas att 
skyldigheten att underrätta finansinspektio
nen om röstetal och inflytande fullgörs i en 
situation där clearingverksamheten idkas via 

en ägarkontrollerad sammanslutning. I en
lighet med momentet skall den som har för 
avsikt att förvärva en i paragrafen avsedd 
andel i en clearingorganisations holdingsam
manslutnin~ underrätta finansinspektionen 
om detta pa det sätt som avses i paragrafen. 
Likaså skall clearingorganisationens holding
sammanslutning på det sätt som avses i pa
ragrafen underrätta finansinspektionen om 
förvärv av andelar och andelsägare som har 
kommit till dess kännedom. Finansinspektio
nen har på det sätt som avses i 3 b § rätt att 
motsätta sig förvärvet, om holdingsammans
lutningens förvärv av en andel äventyrar 
clearingorganisationens verksamhet. Om fi
nansinspektionen inte underrättas eller om 
förvärvet har gjorts trots finansinspektionens 
motstånd har finansinspektionen förbudsrätt 
enligt 3 b § 2 mom. 

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvarv 

3 b §. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om finansinspektionens rätt att motsätta sig 
förvärvet av en andel som avses i 3 a §. Be
stämmelsen motsvarar 15 § lagen om vär
depappersföretag. Enligt l mom. skall finan
sinspektionen inom tre månader från att ha 
mottagit underrättelse enligt 3 a § meddela 
att den motsätter sig förvärvet. I annat fall 
skall finansinspektionen anses ha godkänt 
det tilltänkta förvärvet. Tidsperioden på tre 
månader hindrar inte finansinspektionen från 
att särskilt före tidsperiodens utgång medde
la att den inte motsätter sig förvärvet. Finan
sinspektionen kan motsätta sig ett förvärv 
endast om den enligt vad som utretts eller 
annars anser det vara sannolikt att en till
tänkt ägare inte uppfyller de krav som förut
sätts för att han skall kunna sköta clearin
gorganisationen förnuftigt och långsiktigt. 
Finansinspektionen kan motivera sitt beslut 
t.ex. med den tilltänkte ägarens bristande 
yrkesskicklighet eller tidigare osakliga verk
samhet eller med någon annan därmed jäm
förbar orsak. 

Enligt 2 mom. kan finansinspektionen för
bjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i 
företaget, om förvärvet har skett trots att 
finansinspektionen har motsatt sig förvärvet. 
Samma rätt har finansinspektionen också i 
det fall att den som förvärvat en andel inte 
fullgör sin underrättelseskyldighet enligt l 
mo m. 

6 §. Det föreslås att till l mom. fogas en 
sammanslutning som har bestämmande in-
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flytande i clearingorganisationen så som av
ses i l kap. 5 §. När en clearingorganisation 
är dotterföretag har en begränsning av infly
tande som gäller enbart den ingen betydelse 
för syftet med begränsningen av inflytande. 

12 §. Det föreslås att hänvisning i l punk
ten ändras till l a § l mom. och att veder
börande ministerium ändras till finansminis
teriet 

l O kap. Särskilda stadganden 

Derivatavtal 

l §. Det föreslås att paragrafen ändras helt 
och hållet av lagtekniska skäl. I detta sam
manhang föreslås att hänvisningen i l mom. 
till 4 kap. 4 § ändras så att den avser hela 
paragrafen. Sålunda utsträcks bestämmelser
na om tillvägagångssätt i 4 kap. 4 § till att 
omfatta även den del av värdepappersför
medlarens verksamhet där denne erbjuder 
sina kunder möjligheter att investera) stan
dardiserade optioner och terminer. Andrin
gen ansluter sig till det föreslagna upphävan
det av 3 kap. 12 § 2 och 3 mom. lagen om 
handel med standardiserade optioner och 
terminer. Genom ändringen utökas också 
finansinspektionens påverkningsmöjligheter i 
frågor som gäller tillvägagångssättet. Finan
sinspektionen har genom sin egen reglering, 
som är på lägre nivå än lag, möjlighet att 
noggrannare och snabbare än lagen ingripa i 
utvecklingstendenser som är viktiga med 
tanke på marknadens tillförlitlighet. Det fö
reslås också att i l mom. slopas hänvisnin
garna till straffbestämmelsen i 8 kap. 3 § l 
punkten, eftersom bestämmelser som straff 
föreslås ingå i ett nytt 3 m om. A ven om det 
i propositionen föreslås att det nuvarande 2 
mom. skall slopas, där det sägs att denna 
lags 5 kap. l § skall tillämpas på standar
diserade optioner och terminer oberoende av 
om det har avtalats om avyttring av under
liggande egendom som aves i options- och 
terminsavtalet eller om kompenserade gott
görelse, har avsikten i propositionen inte 
varit att avstå från denna princip. Man kan 
anse att principen kommer fram därigenom 
att de paragrafer som nämns momentet til
lämpas allmänt på alla standardiserade op
tioner och terminer som aves i lagen om 
handel med standardiserade optioner och 
terminer. Detsamma gäller också de nya 2 
och 3 mom. i förslaget. 

Förslaget till 2 mom. motsvarar till stor 

2921330 

del det nuvarande 3 mom. Det föreslås 
emellertid att det tillfogas hänvisningar till 5 
kap. 2 §, 5 § 3 mom. och 6 §. Hänvisnin
garna gällande anmälningsskyldighet om 
insiderinnehav, innehavets offentlighet och 
insiderregister är nödvändiga på grund av att 
anmälningsskyldigheten införs och begräns
ningen av handeln med standardiserade deri
vat upphävs. Samtidigt föreslås det att op
tionsföretag är skyldiga att föra insiderregis
ter. Genom ändringen bemyndigas också 
finansinspektionen att meddela närmare fö
reskrifter om utförandet av insideranmälnin
gar, insiderregisterföringen och registrets 
offentlighet, möjligt utnyttjande av värdean
delssystemet samt befogenhet att föreskriva 
undantag om anmälningsskyldigheten. 

Förslaget till 3 mom. motsvarar i fråga om 
hänvisningen till 8 kap. 3 § l punkten bes
tämmelsen i nuvarande l mom. Det föreslås 
att till momentet fogas en hänvisning till 3 
punkten. Genom hänvisningen blir det straff
bart att försumma värdepappersförmedlares 
anmälningsskyldighet enligt 4 kap. 7 § eller 
att försumma skyldigheten att göra inside
ranmälan enligt 5 kap. 2, 3 eller 4 § även 
när anmälan gäller en standardiserad option 
eller termin. Av 2 mom. följer att skyldighe
ten att göra insideranmälan gäller endast 
sådana standardiserade optioner och terminer 
vilkas underliggande egendom utgörs av 
aktier som är föremål för offentlig handel 
eller värdepapper som berättigar till aktier. 
Hänvisningen till 3 mom. gör det även 
straffbart att försumma att för ett i 5 kap. 5 
§ avsett insiderregister över standardiserade 
optioner och terminer. Maximistraffet enligt 
värdepappersmarknadslagen är böter. 

l a §. I förslaget till l mom. definieras 
derivatavtal som skall jämställas med stan
dardiserade optioner eller terminer. Ett så
dant derivatavtal kan vara ett derivatavtal 
som är föremål för handel och clearing i ett 
optionsföretag på vilken annan marknad som 
helst än i ett optionsföretag som avses i la
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer. För att ett avtal skall vara fö
remål för handel och clearing på en reglerad 
marknad på det sätt som förutsätts i paragra
fen förutsätts emelllertid av marknaden att 
själva marknadsplatsen och de derivatavtal 
som saluförs och clearas där och marknads
parterna är föremål för motsvarande regle
ring och tillsyn som ett finskt optionsföre
tag. Innehållet i reglerna behöver nödvän
digtvis inte vara detsamma. Huruvida han-
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dels- och clearingsystemet för derivatavtal 
upprätthålls av samma sammanslutning eller 
i vilket land den på detta sätt reglerade 
marknadsplatsen är belägen saknar betydelse 
för tillämpningen av bestämmelsen. A v en i 
paragrafen avsedd reglerad marknad förut
sätts dessutom att den är underkastad behö
rig myndighets tillsyn på placeringsorten. 
Re&lerade marknader enligt denna paragraf 
är atminstone den derivatmarknad som sta
tema inom Europeiska ekonomiska samar
betsområdet har meddelat till kommissionen 
i enlighet med artikel 16 i rådets direktiv 
93/22/EEG om investeringsjänster inom vär
depappersområdet, nedan investeringstjänst
direktivet En sådan marknad verkar enligt 
artikel 1.13 i investeringstjänstdirektivet re
gelbundet, de regler som har utfärdats eller 
godkänts av de behöriga myndigheterna bes
tämmer marknadens arbetssätt och villkoren 
för tillträde till marknaden och den kräver 
efterlevnad av alla regler om rapporter och 
insyn som har fastställts till följd av artiklar
na 20 och 21. 

Genom förslaget till l mom. utvidgas la
gens bestämmelser om tillvägagångssätt och 
förbudet mot missbruk av insiderinformation 
till att gälla även derivatavtal som skall jäm
ställas med standardiserade optioner eller 
terminer. Sålunda är en förmedlare, en finsk 
eller utländsk, som emellertid erbjuder tjäns
ter i anslutning till dessa derivatavtal åt i 
Finland bosatta placerare, skyldig att i dessa 
kundrelationer iaktta samma bestämmelser 
på lagnivå om tillvägagångssätt som när han 
erbjuder dem andra investeringsobjekt. Li
kaså får den som sitter inne med sådan opu
blicerad information om dessa derivatavtals 
underliggande egendom som eventuellt kan 
påverka dess värde, så till vida den underlig
gande egendomen är värdepapper som är 
föremål för offentlig handel i Finland, inte 
använda dessa avtal som redskap för att 
skaffa sig själv eller någon annan materiell 
fördel. Den föreslagna paragrafen ger också 
finansinspektionen befogenheter att meddela 
närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt 
som skall iakttas vid erbjudandet av deriva
tavtal som skall jämställas med standar
diserade optioner eller terminer. 

Förslaget till 2 mom. utvidgar förmedla
rens skyldighet att göra i lagen avsedda an
mälningar om all derivathandel med deriva
tavtal som skall jämställas med standar
diserade optioner eller terminer, där den un
derliggande egendomen är aktier som är fö-

remål för offentlig handel i Finland eller 
värdepapper som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till aktier. Genom förslaget garan
teras också offentligheten i fråga om s.k. 
insiderinnehav när det derivatavtal som är 
föremål för innehavet har ingåtts på någon 
annan reglerad marknad än i ett finskt op
tionsföretag. 

Förslaget utvidgar finansinspektionens be
fogenheter att meddela närmare föreskrifter 
om anmälningsförfarandet i fråga om köp 
som gjorts, när anmälningarna skall göras 
samt till vem anmälan skall lämnas till att 
omfatta även handel med derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade deriva
tavtaL Likaså ger paragrafen finansinspektio
nen befogenheter att meddela närmare föres
krifter om insideranmälningar gällande an
mälningsskyldiga personers handel med des
sa derivatavtal, om förande av insiderregister 
och om registrets offentlighet. Samtidigt ges 
finansinspektionen fullmakt att bestämma 
om undantag från skyldigheten att lämna 
insideranmälningar. 

Förslaget till 3 mom. gör det straffbart att 
underlåta att iaktta bestämmelserna i 2 kap. 
l - 6 a §, att försumma värdepappersför
medlares anmälningsskyldighet enligt 4 kap. 
7 §, att försumma skyldigheten att gör insi
deranmälningar enligt 5 kap. 2 - 4 § och 
att underlåta att föra insiderregister enligt 5 
kap. 5 §, även när skyldigheten att iaktta 
bestämmelserna gäller derivatavtal som skall 
jämställas med standardiserade optioner eller 
terminer eller när anmälningsskyldigheten 
eller registerföringsskyldigheten gäller han
del med dessa derivatavtaL Försummelser 
som gäller 4 kap. 7 §, liksom också ovan 
nämnda försummelser som gäller 5 kap., kan 
på grundval av förslaget till 2 mom. gälla 
endast sådana i paragrafen avsedda deriva
tavtal och handel med dem där den under
liggande egendomen är aktier som är före
mål för offentlig handel i Finland eller vär
depapper som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till aktie. Maximistraffet enligt 
värdepappersmarknadslagen är böter. 

A v sikten är att bestämmelserna i paragra
fen skall tillämpas på de derivatavtal som 
avses där oberoende av om man har kommit 
överens om avyttring av derivatavtalets un
derliggande egendom eller om kompenseran
de gottgörelse. 

l b §. Genom l mom. utvidgas de bestäm
melser som refereras i samband med l a § l 
mom. ovan till att gälla även derivatavtal 
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som inte saluförs i optionsföretag som avses 
i l kap. 3 § lagen om handel med standar
diserade optioner och terminer eller på nå
gon annan reglerad marknad enligt l a §. Ett 
typiskt exempel på sådana derivatavtal som 
avses i paragrafen är derivatavtal som inte är 
standardiserade men som berörs av standard
villkor, t.ex. ränteswapkontrakt, som inhems
ka och utländska yrkesmässiga tillhandahål
lare av investeringstjänster, inhemska och 
utländska kreditinstitut och investeringst
jänstföretag erbjuder sina stora företagskun
der eller andra som tillhandahåller investe
ringstjänster yrkesmässigt. Ä ven om det är 
typiskt för dessa kontrakt att de ansluter sig 
till den yrkesmässiga partimarknaden för 
derivatavtal (engl. wholesale market), kan de 
också vara sådana derivatavtal i anslutning 
till en anställning som avses i förslaget till 5 
kap. l a § lagen om handel med standar
diserade optioner och terminer. Att yrkes
mässigt erbjuda de här avsedda derivatavta
len är emellertid tillåtet endast för värdepap
persförmedlare som innehar koncession, ty 
dessa avtal är sådana investeringsobjekt som 
avses i l kap. 2 § lagen om värdepappersfö
retag. 

Att lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer tillåter yrkesmässigt 
erbjudande av de derivatavtal som avses i 
paragrafen även åt andra än yrkesmässiga 
placerare gör det nödvändigt att tillämpa 
denna lags bestämmelser om tillvägagångs
sätt även på situationer där sådana derivatav
tal som avses i paragrafen erbjuds. Så till 
vida den som funderar på att investera i des
sa avtal saknar yrkesskicklighet och erfaren
het i fråga om avtalen, är det skäl att ålägga 
den värdepappersförmedlare som erbjuder 
avtalen att iaktta lagens bestämmelser om 
tillvägagångssätt även när han erbjuder dessa 
avtal. Till förpliktelserna hör att ge klart 
sanningsenliga uppgifter om avtalen och, om 
det i efterhand visar sig att någon uppgift är 
vilseledande, att korrigera denna uppgift. 
Dessutom kan man genom dessa derivatav
tal, precis på samma sätt som genom andra 
derivatavtal, även kränka den finska värde
pappersmarknadens integritet och sålunda 
bryta mot det förbud mot missbruk av insi
derinformation som avses i paragrafen. Till 
skillnad från bestämmelserna om tillväga
gångssätt är behöver bestämmelsen om för
bud mot missbruk av insiderinformation til
lämpas endast på sådana i paragrafen avsed
da derivatavtal vilkas underliggande egen-

dom utgörs av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel i Finland. 

I 2 mom. föreslås att tillämpningen av be
stämmelserna om innehavets offentlighet, 
insideranmälningar och skyldighet att föra 
insiderregister i lagens 5 kap. utvidgas även 
till de derivatavtal som avses i paragrafen. 
Den föreslagna har att göra inte bara med 
uppluckringen av begränsningen av mark
nadsföringen i lagen om handel med stan
dardiserade optioner och terminer utan också 
med det faktum att genom dessa avtal kan 
man uppnå samma ekonomiska slutresultat 
som genom värdepapper och ovan redan 
nämnda andra derivatavtaL Genom momen
tet utvidgas också fmansinspektionens be
myndigande att meddela föreskrifter i insi
derfrågor till att gälla även anmälningar om 
dessa avtal, förandet av register över anmäl
ningarna samt offentligheten för dessa regis
ter. Likaså ges finansinspektionen motsva
rande möjlighet till undantag som den redan 
har i fråga om värdepapper, dvs. den kan 
bestämma att den anmälnin~ssky l dighet som 
avses ovan inte tillämpas pa vissa sammans
lutningar eller förtroendeuppdrag. Till skill
nad från l a § 2 mom. föreslås inte i fråga 
om de derivatavtal som avses i denna para
graf skyldighet för värdepappersförmedlaren 
att anmäla köp som han gjort, ty marknaden 
för dessa avtal är inte organiserad på samma 
sätt som en reglerad marknad och sålunda 
finns det ingen naturlig mottagare och publi
cerare av rapporter om handel med dessa 
avtal. Dessutom kan dessa derivatavtal vara 
så individualiserade att anmälningsskyldighet 
och publicering oavsiktligt kunde avslöja 
parternas affärshemligheter. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser som mots
varar 8 kap. 3 § l och 3 punkten om straff
barhet för de förseelser som avses i paragra
fen i fråga så att de också börjar gälla de 
derivatavtal som avses i denna paragraf. 

A v sikten är att bestämmelserna i paragra
fen skall tillämpas på de derivatavtal som 
avses där, oberoende om man har kommit 
överens om avyttring av avtalets underlig
gande egendom eller om kompenserande 
gottgörelse. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse. 
Lagförslaget innehåller en vanlig ikraftträ
delsebestämmelse. En fondbörs och en clea
ringorganisation som har koncession när 
denna lag träder i kraft behöver inte på nytt 
ansöka om koncession. 
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1.3. Lag om ändring av lagen om 
vänleandelssystemet 

12 a§. Ansökan om koncession. I l mom. 
föreslås att den som ansöker om koncession 
att verka som värdepapperscentral i sin an
sökan utom de uppgifter som avses i 12 § 
skall lämna de uppgifter som avses i 4 a 
kap. l a § värdepappersmarknadslagen. Ge
nom den föreslagna bestämmelsen förenhet
ligas de åtgärder som ansluter sig till ansö
kan om koncession att verka som värdepap
perscentral och som clearingorganisation och 
ansökans innehåll. Samtidigt utsträcks ägar
och förvaltningspersonalkontrollen till att 
omfatta även aktieägare, med aktieägarna 
jämförbara personer och förvaltningspersonal 
i ett bolag som ansöker om koncession att 
verka som värdepapperscentraL För att fö
renhetliga de åtgärder som ansluter sig till 
koncessionen och koncessionsmyndighetens 
bemyndigande föreslås i 2 mom. också att 
statsrådet på sökandens bekostnad kan in
hämta särskild utredning i anslutning till 
ansökan eller värdepapperscentralens stadgar 
för bedömning av någon omständighet som 
kräver särskild sakkännedom. Eftersom den 
föreslagna paragrafen innehåller bestämmel
ser endast om utredningar och åtgärder i 
anslutning till koncessionsansökan, har förs
laget inga verkningar för dem som redan 
innehar koncession. 

12 b §. Förvärv av rösträtt och inflytande. 
Genom den föreslagna paragrafen utsträcks 
den fortlöpande ägarkontrollen till att omfat
ta även värdepapperscentralens aktieägare 
och med aktieägarna jämförbara personer. 

1.4. Lag om ändring av 2 § lagen om 
finansinspektionen 

2 §. Tillsynsobjekt Det föreslås att till 
förteckningen i paragrafen, dvs. finansins
pektionens tillsynsobjekt, fogas en sammans
lutning som har bestämmande inflytande i 
en fondbörs, ett optionsföretag, en clearin
gorganisation eller värdepapperscentralen. 
Fondbörser, optionsföretag, clearingor
ganisationer och värdepapperscentralen är 
finansinspektionens tillsynsobjekt enligt pa
ragrafen. 

Tillsynsobjekten enligt 2 § lagen om fi
nansinspektionen är inte enbart sammanslut
ningar som idkar verksamhet som kräver 
koncession. I paragrafen bestäms också att 
kreditinstituts och värdepappersföretags hol
dingsammanslutning skall övervakas. Dessa 
sammanslutningar definieras i 4 § kreditins
titutslagen och i 5 § 3 mom. lagen om vär
depappersföretag. Det finns ingen definition 
på ett optionsföretags, en fondbörs, en clea
ringorganisations och värdepapperscentralens 
holdingsammanslutning, eftersom det för 
dessa sammanslutningars del inte finns några 
bestämmelser om motsvarande konsoliderade 
tillsyn som i fråga om kreditinstituts- och 
värdepappersföretagskoncerner. I propositio
nen föreslås att tillsynsobjekt för finansins
pektionen skall vara en sammanslutning som 
på det sätt som avses i l kap. 5 § värdepap
persmarknadslagen har bestämmande infly
tande i en fondbörs, ett optionsföretag, en 
clearingorganisation eller värdepapperscent
ralen. Finansinspektione har då normala till
synsbefogenheter i fråga om den sammans
lutning som motsvarar holdingsammanslut
ningen, men denna sammanslutning berörs 
inte av tillsyn som skulle motsvara konsoli
derad tillsyn jämte rapporteringsskyldigheter. 

1.5. Lag om ändring av 51 kap. 6 § 
strafflagen 

51 kap. Om vänlepappersmarknadsbrott 

6 §. Definitioner. I 3 mom. föreslås i en
lighet med förslaget till 10 kap. l a § värde
pappersmarknadslagen att med ett standar
diserat derivat jämställs också ett derivat 
som avses i nämnda paragraf i värdepap
persmarknadslagen, dvs. ett derivatavtal som 
skall jämställas med en standardiserad opti
on eller termin när den underliggande egen
domen utgörs av värdepapper som är före
mål för offentlig handel. 

2. lkraftträdelse 

Lagförslagen innehåller en vanlig ikraftträ
delsebestämmelse. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 

Lag 

om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer 

(772/1988) 3 kap. 12 § 2 och 3 mom., 13 §samt 5 kap. 4 § 2 punkten, 
av dessa lagrum 3 kap. 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag 523/1998 och 5 kap. 4 § 2 punk
ten sådan den lyder i lag 477/1999, 

ändras l kap. l § 2 mom., 2 kap. 2 § och dess rubrik samt rubriken för 3 § och 3 § l 
m om. och 7 § l m om. samt 3 kap. 11 § l, 2 och 4 m om., 

av dessa lagrum 2 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 162311992 samt 2 kap. 3 § 
l mom. och 3 kap. 11 § 4 mom. sådana de lyder i lag 599/1997, samt 

fogas till l kap. l § ett nytt 3 mom., till 2 kap. en ny l a §, till 2 kap. 3 §, sådan den ly
der i nämnda lag 599/1997, ett nytt 4 mom. och till kapitlet nya 3 a och 3 b § samt till 5 
kap. en ny l a § som följer: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Tillämpning som råd e 

Andra placerare än sådana yrkesmässiga 
placerare som avses i l kap. 4 § värdepap
persmarknadslagen (495/1989) får inte som 
investeringsobjekt erbjudas andra optioner 
och terminer än i denna lag avsedda standar
diserade optioner och terminer samt i l O 
kap. l a § värdepappersmarknadslagen av
sedda derivatavtal som skall jämställas med 
standardiserade optioner eller terminer. 

Med avvikelse från 2 mom. får en i l kap. 
4 § l mom. 4 punkten värdepappersmark
nadslagen avsedd värdepappersförmedlare 
som investeringsobjekt erbjuda också andra 
derivatavtal än i denna lag avsedda standar
diserade optioner och terminer samt deriva
tavtal som skall jämställas med standar
diserade optioner eller terminer och som 
avses i l O kap. l a § värdepappersmarknads
l agen. 

2 kap. 

Optionsföretaget och marknadsparterna 

l a § 

Ansökan om koncession 

Finansministeriet beviljar på ansökan kon
cession för idkande av optionsföretagsverk
samhet Koncession kan sökas också för ett 
under bildning varande bolags räkning. Kon
cession skall sökas separat för optionsbörs
verksamhet och för clearing vid optionshan
deln. 

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt optionsföretag verksam
hetsort, den tilltänkta verksamheten och för
valtningspersonalen. Om beräkning av inne
havet föreskrivs i 3 a § och 2 kap. 9 § vär
depappersmarknadslagen. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
värdepappersmarknadslagen jämförbara per
soners samt minst två inom förvaltningen 
verksamma personers tillförlitlighet, vandel, 
erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt 
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att det med stöd av den erhållna utredningen 
och den tilltänkta omfattningen av sökan
dens affärsverksamhet kan anses sannolikt 
att optionsföretaget kommer att skötas med 
yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och 
trygga affärsprinciper. 

Finansministeriet har rätt att vid behov 
kräva också andra utredningar som det anser 
behövliga än sådana som avses i 2 och 3 
mom. Finansministeriet kan på sökandens 
bekostnad inhämta särskild utredning för 
bedömning av en sådan omständighet i ans
lutning till ansökan eller optionsföretagets 
reglemente som kräver särskild sakkänne
dom. 

Finansministeriet kan genom sitt beslut 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp
gifter som skall lämnas i ansökan och hur de 
skall läggas fram. 

2 § 

Beviljande av koncession 

Koncession för optionsföretag skall bevil
jas ett finskt aktiebolag, som har tillförlitlig 
förvaltning, tillräckliga ekonomiska verk
samhetsförutsättnin~ar och vars verksamhet 
är ordnad på ett sadant sätt och som i sin 
verksamhet följer ett reglemente som erbju
der placerarna tillräcklig trygghet, om det 
inte strider mot allmän fördel att verksamhe
ten inleds. Finansministeriet har rätt att efter 
att ha hört sökanden vid beviljandet av kon
cessionen meddela begränsningar och villkor 
som gäller optionsföretagets verksamhet. 

Koncession för clearing vid optionshan
deln kan beviljas en sökande vars i sin hel
het betalda aktiekapital uppgår till minst två 
miljoner euro. 

Ansökan skall avgöras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tilläg~
sutredning om ansökan, räknas tiden fran 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 

Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära finansinspektionens utlåtande 
om ansökan. 

3 § 

Å terkallelse av koncession och begränsning 
av verksamheten 

Finansministeriet kan helt eller delvis åter-

kalla ett optionsföretags koncession, om fö
retaget i sin verksamhet väsentligt har brutit 
mot lagar eller förordningar eller föreskrifter 
som myndigheterna har meddelat med stöd 
av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller 
optionsföretagets reglemente eller företaget 
inte har haft verksamhet på sex månader 
eller de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger eller verksamheten 
eller en del av den inte har inletts inom 12 
månader från det koncessionen beviljades, 
eller om vilseledande uppgifter har lämnats 
när koncessionen söktes. Om ett optionsföre
tag har beviljats koncession både för op
tionsbörsverksamhet och för clearing vid 
optionshandeln, kan koncessionen även åter
kallas separat för någondera verksamheten. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
beslut som avses i l och 2 mom. höra op
tionsföreta~et och begära finansinspek
tionens utlatande, om inte något annat följer 
av ärendets brådskande natur. Finansinspek
tionen skall innan ett förordnande enligt 3 
mom. ges höra optionsföretaget, om inte 
något annat följer av ärendets brådskande 
natur. 

3 a§ 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

Om någon har för avsikt att ensam eller 
tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen eller 
med en person som kan jämställas med en 
aktieägare, i ett optionsföretag förvärva en 
andel som utgör minst en tjugondedel av 
aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföreta
get, skall finansinspektionen i god tid på 
förhand underrättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l mom. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i optionsföretaget, skall finansinspek
tionen på förhand underrättas också om detta 
förvärv. Motsvarande underrättelsesky ldighet 
gäller när den andel som avses i l mom. 
underskrider de gränser som föreskrivs här 
och i l mom. 

Vid uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 § och 2 kap. 9 § l och 2 mom. vär
depappersmarknadslagen. 

Optionsföretaget skall minst en gång om 
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året underrätta finansinspektionen om de i l 
och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om 
personer som enligt l mom. kan jämställas 
med andeisägare samt om dessas andel av 
aktiekapitalet och röstetalet i optionsföreta
get, ifall optionsföretaget känner till vilka de 
är. Optionsföretaget skall omedelbart under
rätta finansinspektionen om sådana förän
dringar i innehavet av andelar som har kom
mit till dess kännedom. 

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna samt övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
optionsföretag och underrättelser om innehav 
i det gäller också företag som har bestäm
mande inflytande i optionsföretaget på det 
sätt som avses i l kap. 5 § värdepappers
marknadslagen. 

3 b § 

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv 

Finansinspektionen har inom tre månader 
från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
optionsföretagets möjligheter att verka enligt 
förnuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

7 § 

Begränsning av inflytande 

Vid den stämma som hålls hos ett options
företag eller ett företag som har bestämman
de inflytande i optionsföretaget så som avses 
i l kap. 5 § värdepappersmarknadslagen får 
ingen rösta med mer än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt vid stämman. 
Bolag som hör till samma koncern samt de
ras pensionsfonder och pensionskassor bet
raktas som en helhet när röstningsbegräns
ningen tillämpas. 

3 kap. 

Optionsföretagets verksamhet 

11 § 

Anmälningsskyldighet 

En förmedlare skall anmälä till ett options
företag eller till ett annat företag som finan
sinspektionen bestämmer de aktier som han 
äger och som utgör underliggande egendom 
för en option eller termin som saluförs i op
tionsföretaget, och de förändringar som sker 
i ägarförhållandet. En marknadsgarant skall 
på motsvarande sätt anmäla de aktier som 
han äger och som utgör föremål för en opti
on eller termin vars marknadsgarant han är. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om anmälningsförfarandet, när 
anmälningarna skall göras samt till vem an
mälan skall lämnas. 

Ett optionsföretag eller ett annat företag 
som tar emot anmälningar skall på det sätt 
som finansinspektionen bestämmer offentlig
göra uppgifter som anmälts enligt denna 
paragraf. 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

l a § 

Erbjudande av andra derivatavtal 

Ett arbetsgivarföretag eller ett företag som 
hör till samma koncern får med avvikelse 
från l kap. l § 2 mom. som investeringsob
jekt erbjuda andra optioner och terminer än 
sådana standardiserade optioner och terminer 
som avses i denna lag samt derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade option er 
eller terminer och som avses i l O kap. l a § 
värdepappersmarknadslagen åt arbetsgivarfö
retagets nuvarande eller tidigare arbetstagare 
eller till deras fördel, om dessa derivatavtals 
underliggande egendom är en aktie i arbets
givarföretaget eller ett företag som hör till 
samma koncern. 

Denna lag träder i kraft den. 
Ett optionsföretag som har koncession när 

denna lag träder i kraft behöver inte på nytt 
ansöka om koncession. 
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2. 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagen beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 2 §, 8 § l 

mom. och 13 § 2 mom. samt 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § l mom., 6 § l 
m om., i 12 § det inledande stycket och l punkten, l O kap. l § och mellanrubriken före den, 

av dessa lagrum 3 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 581/1996, 3 kap. 13 § 2 
mom. sådant det lyder i lag 47611999, 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § l 
mom., 6 § l mom. och det inledande stycket i 12 §och 12 § l punkten i lag 321/1998 samt 
10 kap. l §sådan den lyder i lag 740/1993 och 522/1998 samt i nämdä lagen 581/1996 och 
476/1999, samt 

fogas till 3 kap. en ny l a och 2 c §, före 2 c § en ny mellanrubrik, till kapitlet en ny 2 d 
§ och en ny mellanrubrik före den samt en ny 2 e § och en ny mellanrubrik före den, till 4 a 
kap. en ny l a § och en ny mellanrubrik före den, till 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 
321/1998, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och ett 
nytt 5 mom., till kapitlet en ny 3 a § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 3 b § och 
en ny mellanrubrik före den samt till l O kap. nya l a och l b §, varvid den nuvarande l a § 
och mellanrubrik före den, sådana de lyder i lag 99411998, blir en ny l c § jämte mellanru
brik före den, som följer: 

3 kap. 

Offentlig handel med värdepapper 

l a § 
Finansministeriet beviljar på ansökan kon

cession för idkande av fondbörsverksamhet 
Koncession kan sökas också för ett under 
bildning varande bolags räkning. 

I ansökan skalllämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt fondbörsens verksam
hetsort, den tilltänkta verksamheten och för
valtningspersonalen. Om beräkning av det 
innehav som avses här föreskrivs i 2 d § och 
2 kap. 9 §. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
värdepappersmarknadslagen jämförbara per
soners samt minst två inom förvaltningen 
verksamma personers tillförlitlighet, vandel, 
erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt 
att det med stöd av den erhållna utredningen 
och den tilltänkta omfattningen av sökan
dens affärsverksamhet kan anses sannolikt 
att fondbörsen kommer att skötas med yr
kesskicklighet samt enligt förnuftiga och 
trygga affärsprinciper. 

Finansministeriet har rätt att vid behov 
kräva också andra utredningar som det anser 

behövliga än sådana som avses i 2 och 3 
mom. Finansministeriet kan på sökandens 
bekostnad inhämta särskild utredning för 
bedömning av en sådan omständighet i ans
lutning till ansökan eller fondbörsens regler 
som kräver särskild sakkännedom. 

Finansministeriet kan genom sitt beslut 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp
gifter som skall lämnas i ansökan och hur de 
skall läggas fram. 

2 § 
Koncession för fondbörsverksamhet skall 

beviljas ett finskt aktiebolag som har tillför
litlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar och vars verk
samhet är ordnad på ett sådant sätt och som 
i sin verksamhet följer regler som erbjuder 
placerama tillräcklig tryckhet, om det inte 
strider mot allmän fördel att verksamheten 
inleds. Finansministeriet har rätt att efter att 
ha hört sökanden vid beviljandet av konces
sionen meddela begränsningar och villkor 
som gäller fondbörsens verksamhet. 

Ansökan skall avgöras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tilläg~
sutredning om ansökan, räknas tiden fran 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 
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Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära finansinspektionens utlåtande 
om ansökan. 

Å terkallande av koncession 

2 c§ 
Finansministeriet kan helt eller delvis åter

kalla en fondbörs koncession, om 
l) fondbörsen i sin verksamhet väsentligt 

har brutit mot lagar eller förordningar eller 
föreskrifter som myndigheterna har meddelat 
med stöd av dessa eller mot koncessionsvill
koren eller fondbörsens regler, 

2) fondbörsen inte har haft verksamhet på 
sex månader, 

3) de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger, 

4) verksamheten eller en del av den inte 
har inletts inom 12 månader från det konces
sionen beviljades, eller om 

5) vilseledande uppgifter har lämnats när 
koncessionen söktes. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
beslut som avses i l mom. höra fondbörsen 
och begära finansinspektionens utlåtande, 
om inte något annat följer av ärendets bråds
kande natur. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

2d§ 
Om någon har för avsikt att ensam eller 

tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § eller med en person som kan 
jämställas med en aktieägare, i en fondbörs 
förvärva en andel som utgör minst en tju
gondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i 
fondbörsen, skall finansinspektionen i god 
tid på förhand underrättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l mom. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i fondbörsen, skall finansinspektionen 
på förhand underrättas också om detta för
värv. Motsvarande underrättelseskyldighet 
gäller när den andel som avses i l mom. 
underskrider de gränser som nämms här och 
i l mom. 

Vid uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 § och 2 kap. 9 § l och 2 mom. 

Fondbörsen skall minst en gång om året 
underrätta finansinspektionen om de i l och 
2 mom. angivna andelarnas ägare, om per-
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soner som enligt l mom. kan jämställas med 
andelsägare samt om dessas andel av ak
tiekapitalet och rösträtten i fondbörsen, ifall 
fondbörsen känner till vilka de är. Fondbör
sen skall omedelbart underrätta finansinspek
tionen om sådana förändringar i innehavet 
av andelar som har kommit till dess känne
dom. 

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna samt övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
fondbörs och underrättelser om innehav i det 
gäller också företag som har bestämmande 
inflytande i fondbörsen på det sätt som av
ses i l kap. 5 §. 

Myndighetemas rätt att motsätta sig förvärv 

2e§ 
Finansinspektionen har inom tre månader 

från att ha mottagit underrättelse enligt 2 d § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
fondbörsens möjligheter att verka enligt för
nuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

8 § 
Vid den stämma som hålls hos en fond

börs eller ett företag som har bestämmande 
inflytande i fondbörsen så som avses i l 
kap. 5 § får ingen rösta med mer än en tju
gondedel av det röstetal som är företrätt vid 
stämman. Bolag som hör till samma koncern 
samt deras pensionsfonder och pensionskas
sor betraktas som en helhet när röstningsbe
gränsningen tillämpas. 

13 § 

I reglerna kan föreskrivas att på ett kredi
tinstituts avslut eller andra transaktioner med 
värdepapper som avses i l kap. 2 § l mom. 
2 punkten och som kreditinstitutet har emit
terat i samband med sin sedvanliga medel
sanskaffning, inte skall tillämpas de bestäm-
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melser i strafflagen (39/1889) som avses i 5 
kap. l §. 

4 a kap. 

Clearingverksamhet 

Ansökan om koncession 

l a § 
Finansministeriet beviljar på ansökan kon

cession för verksamhet som clearingor
ganisation. Koncession kan sökas också för 
ett under bildning varande bolags räkning. 

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt clearingorganisationens 
verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten 
och förvaltningspersonalen. Om beräkning 
av det innehav som avses här föreskrivs i 3 
a § och i 2 kap. 9 §. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
jämförbara personers samt minst tva inom 
förvaltningen verksamma personers tillförlit
lighet, vandel, erfarenhet och övriga lämp
li~het på så sätt att det med stöd av den er
hallna utredningen och den tilltänkta omfatt
ningen av sökandens affärsverksamhet kan 
anses sannolikt att clearingorgnisationen 
kommer att skötas med yrkesskicklighet 
samt enligt förnuftiga och trygga affärsprin
ciper. Till ansökan skall fogas detaljerad 
utredning om ordande av clearingsverksam
heten, hanteringen av de risker som är fö
renade med verksamheten samt tryggande av 
clearingorganisationens betalningsberedskap. 

Finansministeriet har rätt att kräva också 
andra utredningar som det anser behövliga 
än sådana som avses i 2 och 3 mom. Fi
nansministeriet kan på sökandens bekostnad 
inhämta särskild utredning för bedömning av 
någon omständighet i anslutning till ansökan 
eller clearingorganisationens regler som krä
ver särskild sakkännedom. 

Beviljande av koncession 

2 § 
Koncession för bedrivande av clearingor

ganisationsverksamhet skall beviljas ett 
finskt aktiebolag, som har tillförlitlig förvalt
ning, tillräckliga ekonomiska verksamhetsfö
rutsättningar och vars verksamhet är ordnad 
på ett sådant sätt och som i sin verksamhet 

följer regler som erbjuder placerarna och 
clearingmedlemmarna tillräcklig trygghet, 
om det inte strider mot allmän fördel att 
verksamheten inleds. Finansministeriet har 
rätt att efter att ha hört sökanden vid bevil
jandet av koncessionen meddela begränsnin
gar och villkor som gäller clearingsor
ganisationens verksamhet. 

Koncession kan beviljas en sökande vars i 
sin helhet betalda aktiekapital uppgår till 
minst fem miljoner euro. Om organisationen 
till följd av sin övriga verksamhet måste 
uppfylla annanstans i lag bestämda kapital
krav, skall det krav som anges i detta mo
ment uppfyllas utöver de kraven. 

Ansökan skall avgöras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tillägr
sutredning om ansökan, räknas tiden fran 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 

Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära Finlands Banks och finansins
pektionens utlåtande om ansökan. Om or
ganisationens verksamhet kommer att om fat
ta clearingverksamhet som gäller värdepap
per som anslutits till värdeandelssystemet, 
skall utlåtande begäras också av värdepap
perscentralen. 

3 § 
Finansministeriet kan helt eller delvis åter

kalla en clearingorganisations koncession, 
om 

l) organisationen i sin verksamhet väsen t
ligt har brutit mot lagar eller förordningar 
eller föreskrifter som myndigheterna har 
meddelat med stöd av dessa eller mot kon
cessionsvillkoren eller organisationens bo
lagsordning, 

2) organisationen inte har haft verksamhet 
på sex månader, 

3) de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger, 

4) verksamheten eller en del av den inte 
har inletts inom 12 månader från det konces
sionen beviljades, eller om 

5) vilseledande uppgifter har lämnats när 
koncessionen söktes. 

I stället för att återkalla koncessionen kan 
finansministeriet begränsa clearingor
ganisationens verksamhet i enlighet med 3 
mom., om detta kan anses vara en tillräcklig 
åtgärd. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
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beslut som avses i l - 4 mom. höra clea
ringorganisationen och innan ett beslut som 
avses i l - 3 mom. begära finansinspektio
nens utlåtande, om inte något annat följer av 
ärendets brådskande natur. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

3 a§ 
Om någon har för avsikt att ensam eller 

tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § eller med en person som kan 
jämställas med en aktieägare, i en clearin
gorganisation förvärva en andel som utgör 
minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller 
röstetalet i clearingorganisationen, skall fi
nansinspektionen i god tid på förhand under
rättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l mom. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i clearin&organisationen, skall finans
inspektionen pa förhand underrättas också 
om detta förvärv. Motsvarande underrättel
seskyldighet gäller när den andel som avses 
i l mom. underskrider de gränser som föres
krivs här och i l mom. 

Vid uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 § och 2 kap. 9 § l och 2 mom. 

Clearingorganisationen skall minst en gång 
om året underrätta finansinspektionen om de 
i l och 2 mom. angivna andelarnas ägare, 
om personer som enligt l mom. kan jämstäl
las med andelsägare samt om dessas andel 
av aktiekapitalet och röstetal i clearingor
ganisationen, ifall clearingorganisationen 
känner till vilka de är. Clearingorganisatio
nen skall omedelbart underrätta finansins
pektionen om sådana förändringar i inneha
vet av andelar som har kommit till dess kän
nedom. 

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna samt övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
clearingorganisation och underrättelser om 
innehav i den gäller också företag som har 
bestämmande inflytande i clearingor
ganisationen på det sätt som avses i l kap. 5 
§. 

Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv 

3 b § 
Finansinspektionen har inom tre månader 

från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
clearingorganisationens möjligheter att verka 
enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

6 § 
På den stämma som hålls hos en clearin

gorganisation eller en sammanslutning som 
har bestämmande inflytande i clearingor
ganisationen så som avses i l kap. 5 § får 
ingen rösta med mera än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt på stämman, om 
inte statsrådet av särskilda skäl medger un
dantag från denna begränsning. 

12 § 
Finansministeriet kan genom sitt beslut 

utfärda närmare bestämmelser om 
l) innehållet i en sådan ansökan som avses 

i l a § l mom. samt om de utredningar som 
skall fogas till ansökan, särskilt när det gäl
ler clearingorganisationens riskhantering och 
interna kontroll, 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

Derivatavtal 

l § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. l, 2, 

3 a och 4 §, 5 kap. l § och 7 kap. 2 § i 
denna lag tillämpas också på handel med 
standardiserade optioner och terminer enligt 
lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer. 
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Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2 -
4 och 4 a §, 5 § l och 3 mom. samt 6 § i 
denna lag tillämpas också på standardiserade 
optioner och terminer enligt lagen om han
del med standardiserade optioner och ter
miner då den underliggande egendomen är 
en aktie som är föremål för offentlig handel 
eller ett värdepapper som berättigar till en 
aktie enligt lagen om aktiebolag. Denna lags 
5 kap. 2 § tillämpas också på en person som 
står i ett sådant förhållande som avses i 5 
kap. 2 § lagen om handel med standardisera
de optioner och terminer till en person som 
nämns i 5 kap. 2 § l, 2 eller 3 punkten i 
denna lag samt på en sammanslutning eller 
stiftelse som står i ett sådant förhållande till 
honom som avses i 5 kap. 2 § 4 punkten. 
Denna lags 5 kap. 5 § tillämpas också på ett 
optionsföretag som avses i l kap. 3 § lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten i denna lag tillämpas också på stan
dardiserade optioner och terminer enligt la
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 3 
punkten i denna lag tillämpas också på per
soner som avses ovan i 2 mom. till den del 
det är fråga om optionshandel som avse i l 
kap. 2 § 4 punkten lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer samt 
ett optionsföretag som avses i l kap. 3 § i 
samma lag. 

l a § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. l, 2, 

3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också 
på derivatavtal som är föremål för handel 
och clearing i ett optionsföretag på en annan 
marknad än i ett optionsföretag som avses i 
lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer (derivatavtal som skall 
jämställas med standardiserade optioner eller 
terminer). Denna lags 5 kap. l § tillämpas 
också på derivatavtal vars underliggande 

egendom är ett värdepapper som är föremål 
för offentlig handel. 

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2 -
4 och 4 a §, 5 § l och 3 mom. samt 6 § i 
denna lag tillämpas också på derivatavtal 
vars underliggande egendom är en aktie som 
är föremål för offentlig handel eller ett vär
depapper som enligt lagen om aktiebolag 
medför rätt till en aktie. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten tillämpas också på derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer. 

l b § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. l, 2, 

3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också 
på derivatavtal som inte är föremål för han
del och clearing i ett optionsföretag som 
avses i l kap. 3 § lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer eller 
en annan i l a § avsedd reglerad marknad 
som övervakas av myndigheterna. På ett 
sådant derivatavtal tillämpas också 5 kap. l 
§ i denna lag, i det fall att den underliggan
de egendomen är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. 

Bestämmelserna i 5 kap. 2 - 4 och 4 a §, 
5 § l och 3 mom. samt 6 § i denna lag till
lämpas också på ett i denna paragraf avsed
da derivativavtal vars underliggande egen
dom är en aktie som är föremål för offentlig 
handel eller ett värdepapper som enligt lagen 
om aktiebolag medför rätt till en aktie. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten i denna lag tillämpas också på deri
vatavtal som avses i denna paragraf. 

Denna lag träder i kraft den. 
En fondbörs och en clearingorganisation 

som har koncession när denna lag träder i 
kraft behöver inte på nytt ansöka om kon
cession. 
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Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) nya 12 a och 12 b§ 

som följer: 

12 a§ 

Ansökan om koncession 

En sökande som avses i 12 § l mom. skall 
i sin ansökan om koncession utom de upp
gifter som avses i 12 § lämna de uppgifter 
som avses i 4 a kap. l a § värdepappers
marknadslagen. 

statsrådet kan på sökandens bekostnad 
inhämta särskild utredning för bedömning av 
en sådan omständighet i anslutning till ansö
kan eller värdepapperscentralen regler som 
kräver särskild sakkännedom. 

4. 

12 b§ 

Förvärv av rösträtt och inflytande 

På förvärv av rösträtt och inflytande i vär
depapperscentralen tillämpas det som i 4 a 
kap. 3 a och 3 b § värdepappersmarknadsla
gen bestäms om underrättelse om röstetal 
och inflytande samt myndighetemas rätt att 
motsätta sig förvärv. 

Denna lag träder i kraft den. 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 juni 1993 och finansinspektionen (503/1993) 2 § 20 punkten, 

sådan den lyder i lag 1349/1997, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 572/1996, 1077/1996, 52111998 och 50/1999 samt 

nämnda lag 1349/1997, en ny 21 punkt, som följer: 

2§ 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

20) ett kreditinstituts och värdepappersfö
retags holdingsammanslutning, samt 

21) en sammanslutning som på det sätt 
som avses i l kap. 5 § värdepappersmark
nadslagen har bestämmande inflytande i en 
fondbörs, ett optionsföretag, en clearingor
ganisation eller värdepapperscentralen. 

Denna lag träder i kraft den. 
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5. 

Lag 

om ändring av 51 kap. 6 § strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 6 § 3 mom. sådant det 

lyder i lag 47511999, som följer: 

6 § 

Definitioner 

Vad som i detta kapitel bestäms om värde
papper skall också tillämpas på standar
diserade optioner och terminer som aves i 
lagen om standardiserade optioner och ter
miner (77211998) samt derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer som avses i l O kap. l a § vär
depappersmarknadslagen och vars underlig
gande egendom är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. Vad som i det
ta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller för
värv av värdepapper skall även tillämpas på 

Helsingfors den l O september 1999 

standardiserade optioner och terminer och på 
derivatavtal som skall jämställas med stan
dardiserade derivat och vars underliggande 
egendom utgörs av värdepapper som är före
mål för offentlig handel. Bestämmelserna i 
l och 2 § i detta kapitel skall tillämpas på 
standardiserade optioner och terminer samt 
på derivatavtal som skall jämställas med 
standardiserade optioner eller terminer och 
vars underliggande egendom är ett värdepap
per som är föremål för offentlig handel, obe
roende av om det har avtalats om överlåtelse 
av den underliggande egendom som avses i 
derivatavtalet eller om kompenserande gott
görelse. 

Denna lag träder i kraft den. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister M artti K orhonen 
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l. 

Lag 

om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer 

(772/1988) 3 kap. 12 § 2 och 3 mom., 13 § samt 5 kap. 4 § 2 punkten, av dessa lagrum 3 
kap. 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag 52311998 och 5 kap. 4 ~ 2 punkten sådan den lyder 
i lag 477/1999, 

ändras l kap. l § 2 mom., 2 kap. 2 § och dess rubrik samt rubriken för 3 § och 3 § l 
mom. och 7 § l mom. samt 3 kap. 11 § l, 2 och 4 mom., 

av dessa lagrum 2 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 162311992 samt 2 kap. 3 § 
l mom. och 3 kap. 11 § 4 mom. sådana de lyder i lag 59911997, samt 

fogas till l kap. l § ett nytt 3 mom., till 2 kap. en ny l a §, till 2 kap. 3 §, sådan den ly
der i nämnda lag 599/1997, ett nytt 4 m om. och till kapitlet nya 3 a och 3 b § samt till 5 
kap. en ny l a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Tillämpning som råd e 

Andra optioner och terminer än sådana 
standardiserade optioner och terminer som 
avses i denna lag får som investeringsobjekt 
bjudas ut endast till näringsidkare. 

l § 

Tillämpningsområde 

Andra placerare än sådana yrkesmässiga 
placerare som avses i l kap. 4 § värdepap
persmarknadslagen (49511989) får inte som 
investeringsobjekt erbjudas andra optioner 
och terminer än i denna lag avsedda standar
diserade optioner och terminer samt i JO 
kap. l a § värdepappersmarknadslagen av
sedda derivatavtal som skall jämställas med 
standardiserade o p tioner eller term i ner. 

M ed avvikelse från 2 m om. får en i l kap. 
4 § l mom. 4 punkten värdepappersmark
nadslagen avsedd värdepappersförmedlare 
som investeringsobjekt erbjuda också andra 
derivatavtal än i denna lag avsedda standar
diserade optioner och terminer samt deriva
tavtal som skall jämställas med standar
diserade optioner eller terminer och som 
avses i JO kap. l a§ värdepappersmarknads
lagen. 
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2 kap. 

Optionsföretaget och marknadspartema 

2 § 

Koncession 

l a § 

Ansökan om koncession 

Finansministeriet beviljar på ansökan kon
cession för idkande av optionsföretagsverk
samhet. Koncession kan sökas också för ett 
under bildning varande bolags räkning. Kon
cession skall sökas separat för optionsbörs
verksamhet och för clearing vid optionshan
deln. 

I ansökan skalllämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt optionsföretag verksam
hetsort, den tilltänkta verksamheten och för
valtningspersonalen. Om beräkning av inne
havet föreskrivs i 3 a § och 2 kap. 9 § vär
depappersmarknadslagen. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
värdepappersmarknadslagen jämförbara per
soners samt minst två inom förvaltningen 
verksamma personers tillförlitlighet, vandel, 
eifarenhet och övriga lämplighet på så sätt 
att det med stöd av den erhållna utredningen 
och den tilltänkta omfattningen av sökan
dens affärsverksamhet kan anses sannolikt 
att optionsföretaget kommer att skötas med 
yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och 
trygga affärsprinciper. 

Finansministeriet har rätt att vid behov 
kräva också andra utredningar som det anser 
behövliga än sådana som avses i 2 och 3 
mom. Finansministeriet kan på sökandens 
bekostnad inhämta särskild utredning för 
bedömning av en sådan omständighet i ans
lutning till ansökan eller optionsföretagets 
reglemente som kräver särskild sakkänne
dom. 

Finansministeriet kan genom sitt beslut 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp
gifter som skalllämnas i ansökan och hur de 
skall läggas fram. 

2 § 

Beviljande av koncession 

Koncession för optionsföretag skall, om Koncession för optionsföretag skall bevil-
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verksamheten inte står i strid med allmän 
fördel, beviljas ett finskt aktiebolag eller 
andelslag vars ekonomiska verksamhetsbe
tingelser och administration uppfyller de 
krav som ställs på ett tillförlitligt optionsfö
retag samt vars verksamhet är ordnad på ett 
sådant sätt och som i sin verksamhet följer 
ett reglemente som erbjuder placerarna till
räcklig trygghet. Koncession kan även sökas 
för ett optionsföretag som kommer att bil
das. 

Koncession skall sökas särskilt för op
tionsbörsverksamhet och särskilt för clearing 
vid optionshandeln. Koncession för clearing 
vid optionshandeln kan beviljas en sökande 
vars i sin helhet betalda aktie- eller andels
kapital uppgår till minst tio miljoner mark. 

3 § 

Å terkallelse av koncession 

Vederbörande ministerium kan återkalla ett 
optionsföretags koncession, om företaget i 
sin verksamhet väsentligt har brutit mot la
gar och förordningar, föreskrifter som myn
digheter har meddelat med stöd av dessa 
eller mot koncessionsvillkoren eller options
företagets reglemente, eller om optionsföre
taget inte längre motsvarar de stadgade fö
rutsättningarna för koncessionen. Om ett 
optionsföretag har beviljats koncession både 
för optionsbörsverksamhet och för clearin~ 
vid optionshandeln kan koncessionen ocksa 
återkallas separat för någondera verksamhe
ten. 

292133U 

Föreslagen lydelse 

jas ett finskt aktiebolag, som har tillförlitlig 
förvaltning, tillräckliga ekonomiska verk
samhetsförutsättnin~ar och vars verksamhet 
är ordnad på ett sadant sätt och som i sin 
verksamhet följer ett reglemente som erbju
der placerarna tillräcklig trygghet, om det 
inte strider mot allmän fördel att verksamhe
ten inleds. Finansministeriet har rätt att efter 
att ha hört sökanden vid beviljandet av kon
cessionen meddela begränsningar och villkor 
som gäller optionsföretagets verksamhet. 

Koncession för clearing vid optionshan
deln kan beviljas en sökande vars i sin hel
het betalda aktiekapital uppgår till minst två 
miljoner euro. 

Ansökan skall avgöras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tillägg
sutredning om ansökan, räknas tiden från 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 

Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära finansinspektionens utlåtande 
om ansökan. 

3 § 

Å terkallelse av koncession och begränsning 
av verksamheten 

Finansministeriet kan helt eller delvis åter
kalla ett optionsföretags koncession, om fö
retaget i sin verksamhet väsentligt har brutit 
mot lagar eller förordningar eller föreskrifter 
som myndigheterna har meddelat med stöd 
av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller 
optionsföretagets reglemente eller företaget 
inte har haft verksamhet på sex månader 
eller de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger eller verksamheten 
eller en del av den inte har inletts inom 12 
månader från det koncessionen beviljades, 
eller om vilseledande uppgifter har lämnats 
när koncessionen söktes. Om ett optionsföre
tag har beviljats koncession både för op
tionsbörsverksamhet och för clearing vid 
optionshandeln, kan koncessionen även åter
kallas separat för någondera verksamheten. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
beslut som avses i l och 2 mom. höra op
tionsföretaget och begära finansinspek
tionens utlåtande, om inte något annat följer 
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av ärendets brådskande natur. Finansinspek
tionen skall innan ett förordnande enligt 3 
mom. ges höra optionsföretaget, om inte 
något annat följer av ärendets brådskande 
natur. 

3 a§ 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

Om någon har för avsikt att ensam eller 
tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen eller 
med en person som kan jämställas med en 
aktieägare, i ett optionsföretag förvärva en 
andel som utgör minst en tjugondedel av 
aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföreta
get, skall finansinspektionen i god tid på 
förhand underrättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l mom. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i optionsföretaget, skall finansinspek
tionen påförhand underrättas också om detta 
förvärv. Motsvarande underrättelseskyldighet 
gäller när den andel som avses i l mom. 
underskrider de gränser som föreskrivs här 
och i l mom. 

V id uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 § och 2 kap. 9 § l och 2 mom. vär
depappersmarknads lag en. 

Optionsföretaget skall minst en gång om 
året underrätta finansinspektionen om de i l 
och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om 
personer som enligt l mom. kan jämställas 
med andelsägare samt om dessas andel av 
aktiekapitalet och röstetalet i optionsföreta
get, ifall optionsföretaget känner till vilka de 
är. Optionsföretaget skall omedelbart under
rätta finansinspektionen om sådana föränd
ringar i innehavet av andelar som har kom
mit till dess kännedom. 

l underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna sam t övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
optionsföretag och underrättelser om innehav 
i det gäller också företag som har bestäm
mande inflytande i optionsföretaget på det 
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7 § 

Begränsning av inflytande 

Vid ett optionsföretags stämma får ingen 
rösta med mer än en tjugondedel av det rös
tetal som är företrätt vid stämman. Bolag 
som hör till samma koncern samt deras pen
sionsfonder och pensionskassor betraktas 
som en helhet när röstningsbegränsningen 
tillämpas. 

Föreslagen lydelse 

sätt som avses i l kap. 5 § värdepappers
marknadslagen. 

3 b§ 

Myndighetemas rätt att motsätta sig förvärv 

Finansinspektionen har inom tre månader 
från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägamas tillförlitlighet, vandel, eifarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
optionsföretagets möjligheter att verka enligt 
förnuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

7 § 

Begränsning av inflytande 

Vid den stämma som hålls hos ett options
företag eller ett företag som har bestämman
de inflytande i optionsföretaget så som avses 
i l kap. 5 § värdepappersmarknadslagen får 
ingen rösta med mer än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt vid stämman. 
Bolag som hör till samma koncern samt de
ras pensionsfonder och pensionskassor bet
raktas som en helhet när röstningsbe
gränsningen tillämpas. 

3 kap. 

Optionsföretagets vemsamhet 

11§ 

Anmälningsskyldighet 

En förmedlare och mäklare skall till op
tionsföretaget anmäla de aktier som de äger 
och som utgör underliggande egendom för 
en option eller termin som saluförs i op
tionsföretaget, och de förändringar som sker 
i ägoförhållandet En marknadsgarant skall 
på motsvarande sätt anmäla de aktier som 

11 § 

Anmälningsskyldighet 

En förmedlare skall anmälä till ett options
företag eller till ett annat företag som finan
sinspektionen bestämmer de aktier som han 
äger och som utgör underliggande egendom 
för en option eller termin som saluförs i op
tionsföreta~et, och de förändringar som sker 
i ägarförhallandet. En marknadsgarant skall 
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han äger och som utgör föremål för en opti
on eller termin vars marknadsgarant han är. 

De i l mom. nämnda anmälningarna skall 
göras varje vecka under den vecka som föl
jer på ändringen i ägoförhållandet Då förän
dringen beror på ett köp skall förmedlaren 
också meddela priset och de köpta posterna 
samt om köpet har skett på eller utanför 
fondbörsen. Förmedlaren och marknadsga
ranten skall dessutom lämna optionsföretaget 
motsvarande uppgifter om köp av ovan i l 
mom. nämnda aktier som har slutits utanför 
fondbörsen för någon annans räkning. 

Ett optionsföretag skall enligt [bankinspek
tionens] anvisningar offentliggöra sådana 
omständigheter som anmälts enligt denna 
paragraf. 

12 § 

Förmedlarens skyldigheter 

Förmedlaren skall omsorgsfullt och utan 
obefogat dröjsmål sköta uppdragen med hän
syn till kundens intresse. 

Förmedlaren skall undvika intressekonflik
ter och, om sådana uppkommer, bemöta 
kunderna rättvist. Förmedlaren skall bemöta 
kunderna jämlikt. Förmedlaren får inte låta 
någon annan kunds, en utomståendes eller 
sin egen fördel inverka på de anvisningar 
eller råd som han ger kunden eller på utfö
randet av uppdraget. Uppdrag som gäller 
samma option eller termin skall utföras i den 
ordning som de kommer in, om detta är 
möjligt med hänsyn till den kvantitet som 
uppdraget avser, de prisgränser som kunden 
har fastställt och andra villkor för uppdraget. 

13 § 

Begränsningar i handeln 

En anställd vid ett optionsföretag, en med
lem eller suppleant i dess styrelse, verkstäl
lande direktören eller vice verkställande di
rektören eller en revisor eller revisorssupple
ant eller en anställd vid en revisionssam
manslutning som är revisor får inte vara part 

Föreslagen lydelse 

på motsvarande sätt anmäla de aktier som 
han äger och som utgör föremål för en opti
on eller termin vars marknadsgarant han är. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om anmälningsförfarandet, när 
anmälningarna skall göras samt till vem an
mälan skall lämnas. 

Ett optionsföretag eller ett annat företag 
som tar emot anmälningar skall på det sätt 
som finansinspektionen bestämmer offentlig
göra uppgifter som anmälts enligt denna pa
ragraf. 

12 

Förmedlarens skyldigheter 

(upphävs) 

13 § 

Begränsningar i handeln 

(upphävs) 
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i ett köp som gäller en option eller termin 
som saluförs i optionsföretaget eller clearas i 
det. 

I ett köp av en option eller termin som 
avser en aktie får inte en medlem eller supp
leant i aktiebolagets styrelse, verkställande 
direktören eller vice verkställande direktören 
eller en revisor eller revisorssuppleant eller 
en anställd vid en revisionssammanslutning 
som är revisor vara part. 

En mäklare, som är i tjänst hos en förmed
lare eller står i ett sådant förhållande till för
medlaren som avses i 2 mom., eller en så
dan anställd hos förmedlaren, vars uppgifter 
består i att handlägga uppdrag som gäller 
o p tioner och term i ner eller den underliggan
de egendomen, får inte för egen räkning va
ra part i köp av optioner. 

V ad l - 3 m om. stadgar tillämpas också 
på en sammanslutning där bestämmanderät
ten innehas av någon som avses i nämnda 
moment ensam eller tillsammans med en 
familjemedlem eller med någon annan som 
avses i momenten eller en medlem av den
nes familj. 

De som avses i denna paragraf har dock 
rätt att vara part i ett optionsköp genom vil
ket säljs en option eller termin, som har för
värvats genom ett familje- eller arvsrättsligt 
fång eller på något liknande sätt. 

Föreslagen lydelse 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

l a § 

Erbjudande av andra derivatavtal 

Ett arbetsgivarföretag eller ett företag som 
hör till samma koncern får med avvikelse 
från l kap. l § 2 mom. som investeringsob
jekt erbjuda andra optioner och terminer än 
sådana standardiserade optioner och terminer 
som avses i denna lag samt derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer och som avses i JO kap. l a§ 
värdepappersmarknadslagen åt arbetsgivarfö
retagets nuvarande eller tidigare arbetstagare 
eller till deras fördel, om dessa derivatavtals 
underliggande egendom är en aktie i arbets
givarföretaget eller ett företag som hör till 
samma koncern. 
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4§ 4§ 

Optionsm arknodsförseelse Optionsm arknodsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

2) i strid med förbudet i 3 kap. 13 § är 
part i en option eller termin, eller 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff bestäms någon annanstans i 
lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till 
böter. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 
Ett optionsföretag som har koncession när 

denna lag träder i kraft behöver inte på nytt 
ansöka om koncession. 
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2. 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagen beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 ( 495/ 1989) 3 kap. 2 §, 8 § l 

mom. och 13 § 2 mom. samt 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § l mom., 6 § l 
mom., i 12 §det inledande stycket och l punkten, lO kap. l §och mellanrubriken före den, 

av dessa lagrum 3 kap. 2 §sådan den lyder delvis ändrad i lag 581/1996, 3 kap. 13 § 2 
mom. sådant det lyder i lag 476/1999, 4 a kap. 2 § och mellanrubriken före den, 3 § l 
mom., 6 § l mom. och det inledande stycket i 12 §och 12 § l punkten i lag 32111998 samt 
l O kap. l § sådan den lyder i lag 7 40/1993 och 522/ I 998 samt i nämdä lagen 58111996 och 
47611999, samt 

fogas till 3 kap. en ny l a och 2 c §, före 2 c § en ny mellanrubrik, till kapitlet en ny 2 d 
§ och en ny mellanrubrik före den samt en ny 2 e § och en ny mellanrubrik före den, till 4 a 
kap. en ny l a § och en ny mellanrubrik före den, till 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 
321/1998, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och ett 
nytt 5 mom., till kapitlet en ny 3 a § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 3 b § och 
en ny mellanrubrik före den samt till l O kap. nya l a och l b §, varvid den nuvarande l a § 
och mellanrubrik före den, sådana de lyder i lag 994/1998, blir en ny l c § jämte mellanru
brik före den, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Offentlig handel med värdepapper 

l a § 
Finansministeriet beviljar på ansökan kon

cession för idkande av fondbörsverksamhet. 
Koncession kan sökas också för ett under 
bildning varande bolags räkning. 

I ansökan skalllämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt fondbörsens verksam
hetsort, den tilltänkta verksamheten och för
valtningspersonalen. Om beräkning av det 
innehav som avses här föreskrivs i 2 d § och 
2 kap. 9 §. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
värdepappersmarknadslagen jämförbara per
soners samt minst två inom förvaltningen 
verksamma personers tillförlitlighet, vandel, 
erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt 
att det med stöd av den erhållna utredningen 
och den tilltänkta omfattningen av sökan
dens affärsverksamhet kan anses sannolikt 
att fondbörsen kommer att skötas med yr-
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2 § 
Koncession för fondbörsverksamhet skall 

beviljas ett finskt aktiebolag eller andelslag, 
om dess ekonomiska verksamhetsbetingelser 
och förvaltning motsvarar de krav som bör 
ställas på en tillförlitlig fondbörs samt orga
nisationen av dess verksamhet och det regle
mente som skall följas i denna erbjuder pla
cerarna ett tillräckligt skydd, såvida det inte 
strider mot ett allmänt intresse att verksam
heten inleds. 

statsrådet kan återkalla koncessionen om 
fondbörsen i sin verksamhet väsentligt har 
brutit mot lagar eller förordningar eller myn
digheternas med stöd av dem meddelade 
föreskrifter eller mot fondbörsens regler eller 
om de för koncessionen stadgade förutsätt
ningarna inte längre finns. 

Föreslagen lydelse 

kesskicklighet samt enligt förnuftiga och 
trygga affärsprinciper. 

Finansministeriet har rätt att vid behov 
kräva också andra utredningar som det anser 
behövliga än sådana som avses i 2 och 3 
mom. Finansministeriet kan på sökandens 
bekostnad inhämta särskild utredning för 
bedömning av en sådan omständighet i ans
lutning till ansökan eller fondbörsens regler 
som kräver särskild sakkännedom. 

Finansministeriet kan genom sitt beslut 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp
gifter som skalllämnas i ansökan och hur de 
skall läggas fram. 

2 § 
Koncession för fondbörsverksamhet skall 

beviljas ett finskt aktiebolag som har tillför
litlig förvaltning, tillräckliga ekonomiska 
verksamhetsförutsättningar och vars verk
samhet är ordnad på ett sådant sätt och som 
i sin verksamhet följer regler som erbjuder 
placerarna tillräcklig tryckhet, om det inte 
strider mot allmän fördel att verksamheten 
inleds. Finansministeriet har rätt att efter att 
ha hört sökanden vid beviljandet av konces
sionen meddela begränsningar och villkor 
som gäller fondbörsens verksamhet. 

Ansökan skall av göras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tillägg
sutredning om ansökan, räknas tiden från 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 

Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära finansinspektionens utlåtande 
om ansökan. 

Å terkallande av koncession 

2 c§ 
Finansministeriet kan helt eller delvis åter

kalla en fondbörs koncession, om 
l) fondbörsen i sin verksamhet väsentligt 

har brutit mot lagar eller förordningar eller 
föreskrifter som myndigheterna har meddelat 
med stöd av dessa eller mot koncessionsvill
koren eller fondbörsens regler, 

2) fondbörsen inte har haft verksamhet på 
sex månader, 

3) de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger, 

4) verksamheten eller en del av den inte 
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har inletts inom 12 månader från det konces
sionen beviljades, eller om 

5) vilseledande uppgifter har lämnats när 
koncessionen söktes. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
beslut som avses i l mom. höra fondbörsen 
och begära finansinspektionens utlåtande, 
om inte något annat följer av ärendets bråds
k ande natur. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

2d§ 
Om någon har för avsikt att ensam eller 

tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § eller med en person som kan 
jämställas med en aktieägare, i en fondbörs 
förvärva en andel som utgör minst en tju
gondedel av aktiekapitalet eller röstetalet i 
fondbörsen, skall finansinspektionen i god 
tid på förhand underrättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l m om. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i fondbörsen, skall finansinspektionen 
på förhand underrättas också om detta för
värv. Motsvarande underrättelseskyldig het 
gäller när den andel som avses i l mom. 
underskrider de gränser som nämms här och 
i l mom. 

V id uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 § och 2 kap. 9 § l och 2 mom. 

Fondbörsen skall minst en gång om året 
underrätta finansinspektionen om de i l och 
2 mom. angivna andelarnas ägare, om per
soner som enligt l mom. kan jämställas med 
andelsägare samt om dessas andel av aktie
kapitalet och rösträtten i fondbörsen, ifall 
fondbörsen känner till vilka de är. Fondbör
sen skall omedelbart underrättafinansinspek
tionen om sådana förändringar i innehavet 
av andelar som har kommit till dess känne
dom. 

l underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna samt övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
fondbörs och underrättelser om innehav i det 
gäller också företag som har bestämmande 
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8 § 
Vid fondbörsens stämma får ingen rösta 

med mer än en tjugondedel av det röstetal 
som är företrätt vid stämman. Bolag som 
hör till samma koncern samt deras pen
sionsstiftelser och pensionskassor betraktas 
som en helhet när röstningsbegränsningen 
tillämpas. 

13 § 

Utöver vad l mom. bestämmer kan i reg
lerna utan hinder av l kap. l och 2 § före
skrivas också om förfarandet vid handel med 
andra än sådana standardiserade derivatinst
rument som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer. I reg
lerna kan föreskrivas att på ett kreditinstituts 
avslut eller andra transaktioner med värde
papper som avses i l kap. 2 § l mom. 2 
punkten och som kreditinstitutet har emit
terat i samband med sin sedvanliga medel
sanskaffning, inte skall tillämpas de bestäm
melser i strafflagen (39/1889) som avses i 5 
kap. l §. 
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inflytande i fondbörsen på det sätt som av
ses i l kap. 5 §. 

Myndigheternas rätt att motsätta sig 
förvärvärv 

2 e§ 
Finansinspektionen har inom tre månader 

från att ha mottagit underrättelse enligt 2 d § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
fondbörsens möjligheter att verka enligt för
nuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

8 § 
Vid den stämma som hålls hos en fond

börs eller ett företag som har bestämmande 
inflytande i fondbörsen så som avses i l 
kap. 5 § får ingen rösta med mer än en tju
gondedel av det röstetal som är företrätt vid 
stämman. Bolag som hör till samma koncern 
samt deras pensionsfonder och pensionskas
sor betraktas som en helhet när röstningsbe
gränsningen tillämpas. 

13§ 

I reglerna kan föreskrivas att på ett kredi
tinstituts avslut eller andra transaktioner med 
värdepapper som avses i l kap. 2 § l mom. 
2 punkten och som kreditinstitutet har emit
terat i samband med sin sedvanliga medel
sanskaffning, inte skall tillämpas de bestäm
melser i strafflagen (39/1889) som avses i 5 
kap. l §. 
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4 a kap. 

Clearingverksamhet 

2 § 

Koncession 

Koncession för bedrivande av clearingor
ganisationsverksamhet skall på ansökan be
viljas ett finländskt aktiebolag vars ekono
miska verksamhetsbetingelser uppfyller de 
krav som kan ställas på en tillförlitlig clea
ringorganisationsverksamhet och som i sin 

Ansökan om koncession 

l a § 
Finansministeriet beviljar på ansökan kon

cession för verksamhet som clearingor
ganisation. Koncession kan sökas också för 
ett under bildning varande bolags räkning. 

I ansökan skalllämnas tillräcklig utredning 
om sökanden, de viktigaste aktieägarna och 
dessas innehav samt clearingorganisationens 
verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten 
och förvaltningspersonalen. Om beräkning 
av det innehav som avses här föreskrivs i 3 
a § och i 2 kap. 9 §. 

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter 
aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § 
jämförbara personers samt minst två inom 
förvaltningen verksamma personers tillförlit
lighet, vandel, erfarenhet och övriga lämp
lighet på så sätt att det med stöd av den er
hållna utredningen och den tilltänkta omfatt
ningen av sökandens affärsverksamhet kan 
anses sannolikt att clearingorgnisationen 
kommer att skötas med yrkesskicklighet 
samt enligt förnuftiga och trygga affärsprin
ciper. Till ansökan skall fogas detaljerad 
utredning om ordande av clearingsverksam
heten, hanteringen av de risker som är fö
renade med verksamheten samt tryggande av 
clearingorganisationens betalningsberedskap. 

Finansministeriet har rätt att kräva också 
andra utredningar som det anser behövliga 
än sådana som avses i 2 och 3 mom. Fi
nansministeriet kan på sökandens bekostnad 
inhämta särskild utredning för bedömning av 
någon omständighet i anslutning till ansökan 
eller clearingorganisationens regler som krä
ver särskild sakkännedom. 

2 § 

Beviljande av koncession 

Koncession för bedrivande av clearingor
ganisationsverksamhet skall beviljas ett 
finskt aktiebolag, som har tillförlitlig förvalt
ning, tillräckliga ekonomiska verksamhets
förutsättningar och vars verksamhet är ord
nad på ett såda~ t sätt och som i sin verk-
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verksamhet skall följa regler som ger inve
sterare och clearingmedlemmar tillräckligt 
skydd. Dessutom skall det på grundvalen av 
tillgänglig utredning om organisationens 
ägare, förvaltning och verksamhet kunna 
säkerställas att clearingverksamheten bedrivs 
på ett tillförlitligt sätt och att clearingorgani
sationen leds med kompetens samt enligt 
rationella och säkra affärsprinciper. Konces
sion får emellertid inte beviljas om det stri
der mot allmänt intresse att organisationen 
inleder sin verksamhet. 

Koncession kan beviljas sökande vars i sin 
helhet inbetalda aktiekapital uppgår till 
minst 30 miljoner mark. Om organisationen 
till följd av sin övriga verksamhet måste 
uppfylla annanstans i lag bestämda kapital
krav, skall det krav som anges i detta mo
ment uppfyllas utöver de kraven. 

Till ansökan skall fogas en detaljerad ut
redning om organiseringen av clearingverk
samheten, om den därmed sammanhängande 
riskhanteringen samt om tryggandet av clea
ringorganisationens likviditet. Vederbörande 
ministerium kan på sökandens bekostnad 
inhämta särskild utredning för bedömning av 
sådana frågor rörande ansökan eller clearing
organisationens regler som förutsätter sär
skild sakkunskap. Finlands Banks och fi
nansinspektionens utlåtande skall inhämtas 
om ansökan. Om organisationens verksam
het kommer att omfatta clearing och avveck
ling av värdepapper som har anslutits till 
värdeandelssystemet, skall utlåtande inhäm
tas vid behov också hos värdepapperscentra
len. 

Vederbörande ministerium har rätt att, se
dan det hört sökanden, bevilja koncession i 
förening med begränsningar och villkor som 
gäller clearingorganisationens verksamhet. 

3 § 
Vederbörande ministerium kan återkalla en 

clearingorganisations koncession, om organi
sationen i sin verksamhet väsentligt har åsi
dosatt lag eller förordning eller sådana be
stämmelser som en myndighet har utfärdat 
med stöd därav. Koncessionen kan också 
återkallas om organisationen i sin verksam-
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samhet följer regler som erbjuder placerarna 
och clearingmedlemmarna tillräcklig trygg
het, om det inte strider mot allmän fördel att 
verksamheten inleds. Finansministeriet har 
rätt att efter att ha hört sökanden vid bevil
jandet av koncessionen meddela begräns
ningar och villkor som gäller clearingsorga
nisationens verksamhet. 

Koncession kan beviljas en sökande vars i 
sin helhet betalda aktiekapital uppgår till 
minstfem miljoner euro. Om organisationen 
till följd av sin övriga verksamhet måste 
uppfylla annanstans i lag bestämda kapital
krav, skall det krav som anges i detta mo
ment uppfyllas utöver de kraven. 

Ansökan skall av göras inom sex månader 
från det den mottagits. Om finansministeriet 
under denna tid ber sökanden lämna tillägg
sutredning om ansökan, räknas tiden från 
den dag då finansministeriet tar emot tillägg
sutredningen. 

Finansministeriet skall innan ärendet av
görs begära Finlands Banks och finansin
spektionens utlåtande om ansökan. Om or
ganisationens verksamhet kommer att omfat
ta clearingverksamhet som gäller värdepap
per som anslutits till värdeandelssystemet, 
skall utlåtande begäras också av värdepap
perscentralen. 

3 § 
Finansministeriet kan helt eller delvis åter

kalla en clearingorganisations koncession, 
om 

l) organisationen i sin verksamhet väsent
ligt har brutit mot lagar eller förordningar 
eller föreskrifter som myndigheterna har 
meddelat med stöd av dessa eller mot kon-
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het har brutit mot sin bolagsordning, sina 
regler eller till koncessionen fogade villkor 
eller begränsningar eller om villkoren för 
koncession inte längre uppfylls. I stället för 
att återkalla koncessionen kan vederbörande 
ministerium begränsa clearingorganisatio
nens verksamhet i enlighet med 2 mom., om 
detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd. 

Föreslagen lydelse 

cessionsvillkoren eller organisationens bo
lagsordning, 

2) organisationen inte har haft verksamhet 
på sex månader, 

3) de villkor som ställts för koncessionen 
inte längre föreligger, 

4) verksamheten eller en del av den inte 
har inletts inom 12 månader från det konces
sionen beviljades, eller om 

5) vilseledande uppgifter har lämnats när 
koncessionen söktes. 

I stället för att återkalla koncessionen kan 
finansministeriet begränsa clearingorganisa
tionens verksamhet i enlighet med 3 mom., 
om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd. 

Finansministeriet skall innan det fattar ett 
beslut som avses i l - 4 mom. höra clea
ringorganisationen och innan ett beslut som 
avses i l - 3 m om. begära finansinspektio
nens utlåtande, om inte något annat följer av 
ärendets brådskande natur. 

Underrättelse om röstetal och inflytande 

3 a§ 
Om någon har för avsikt att ensam eller 

tillsammans med en aktieägare som avses i 
2 kap. 9 § eller med en person som kan 
jämställas med en aktieägare, i en clearing
organisation förvärva en andel som utgör 
minst en tjugondedel av aktiekapitalet eller 
röstetalet i clearingorganisationen, skall fi
nansinspektionen i god tid påförhand under
rättas om förvärvet. 

Om avsikten är att utöka den andel som 
avses i l mom. så att den uppnår eller över
skrider en tiondedel, en femtedel, en tredje
del eller hälften av aktiekapitalet eller röst
etalet i clearingorganisationen, skall finans
inspektionen på förhand underrättas också 
om detta förvärv. Motsvarande underrättel
sesky/dighet gäller när den andel som avses 
i l mom. underskrider de gränser som före
skrivs här och i l mom. 

V id uträkningen av det innehav och röste
tal som avses i l och 2 mom. tillämpas l 
kap. 5 §och 2 kap. 9 § l och 2 mom. 

Clearingorganisationen skall minst en gång 
om året underrättafinansinspektionen om de 
i l och 2 mom. angivna andelarnas ägare, 
om personer som enligt l m om. kan jämstäl-
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6 § 
På en clearingorganisations stämma får in

gen rösta med mera än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt på stämman, om 
inte statsrådet av särskilda skäl medger un
dantag från denna begränsning. 

12 § 
Vederbörande ministerium kan utfärda när

mare bestämmelser om 
l) innehållet i en sådan ansökan som avses 

i 2 § l mom. samt om de utredningar som 
skall fogas till ansökan, särskilt när det gäl-
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las med andelsägare samt om dessas andel 
av aktiekapitalet och röstetal i clearingorga
nisationen, ifall clearingorganisationen kän
ner till vilka de är. Clearingorganisationen 
skall omedelbart underrätta finansinspektio
nen om sådana förändringar i innehavet av 
andelar som har kommit till dess kännedom. 

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga 
uppgifter om storleken av innehaven och om 
ägarna samt övriga av finansinspektionen 
föreskrivna uppgifter. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om 
clearingorganisation och underrättelser om 
innehav i den gäller också företag som har 
bestämmande inflytande i clearingorganisa
tionen på det sätt som avses i l kap. 5 §. 

Myndighetemas rätt att motsätta sig förvärv 

3 b § 
Finansinspektionen har inom tre månader 

från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § 
rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, 
om det med hänsyn till erhållen utredning 
om ägamas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet 
och övriga lämplighet eller annars är sanno
likt att innehavet av andelen skulle äventyra 
clearingorganisationens möjligheter att verka 
enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om en andel har förvärvats trots att finansin
spektionen har motsatt sig förvärvet, kan 
finansinspektionen förbjuda andelsägaren att 
utöva sin rösträtt i företaget. 

6 § 
På den stämma som hålls hos en clearing

organisation eller en sammanslutning som 
har bestämmande inflytande i clearingor
ganisationen så som avses i I kap. 5 § får 
ingen rösta med mera än en tjugondedel av 
det röstetal som är företrätt på stämman, om 
inte statsrådet av särskilda skäl medger un
dantag från denna begränsning. 

12 § 
Finansministeriet kan genom sitt beslut ut

färda närmare bestämmelser om 
l) innehållet i en sådan ansökan som avses 

i l a§ l mom. samt om de utredningar som 
skall fogas till ansökan, särskilt när det gäl-
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ler clearingbolagets riskhantering och interna 
kontroll, 
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ler clearingorganisationens riskhantering och 
interna kontroll, 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

standardiserade optioner och terminer 

l § 
På standardiserade optioner och terminer 

som avses i lagen om handel med standar
diserade optioner och terminer tillämpas 2 
kap. l §, 4 kap. l, 2 och 3 a § samt 4 § 2 
och 5 mom., 5 kap. l §, 7 kap. 2 § samt 8 
kap. 3 § l punkten i denna lag. 

Denna lags 5 kap. l § skall tillämpas på 
standardiserade optioner och terminer obe
roende av om det har avtalats om avyttring 
av den underliggande egendom som avses i 
options- och terminsavtalet eller om kom
penserande gottgörelse. 

Denna lags 4 kap. 7 §, 5 kap. 3, 4 och 4 a 
§§ samt 5 kap. 5 § l mom. skall tillämpas 
också på sådana standardiserade optioner 
och terminer som avses i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
och vars underliggande tillgångar är aktier 
som är föremål för offentlig handel eller 
värdepapper som enligt lagen om aktiebolag 
berättigar till sådana aktier. 

V ad denna lag stadgar om standardiserade 
optioner och terminer gäller också övriga 

Derivatavtal 

l § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. l, 2, 

3 a och 4 §, 5 kap. l § och 7 kap. 2 § i 
denna lag tillämpas också på handel med 
standardiserade optioner och terminer enligt 
lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer. 

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2-
4 och 4 a §, 5 § l och 3 mom. samt 6 § i 
denna lag tillämpas också på standardiserade 
optioner och terminer enligt lagen om han
del med standardiserade optioner och termi
ner då den underliggande egendomen är en 
aktie som är föremål för offentlig handel 
eller ett värdepapper som berättigar till en 
aktie enligt lagen om aktiebolag. Denna lags 
5 kap. 2 § tillämpas också på en person som 
står i ett sådant förhållande som avses i 5 
kap. 2 § lagen om handel med standardisera
de optioner och term in er till en person som 
nämns i 5 kap. 2 § l, 2 eller 3 punkten i 
denna lag samt på en sammanslutning eller 
stiftelse som står i ett sådant förhållande till 
honom som avses i 5 kap. 2 § 4 punkten. 
Denna lags 5 kap. 5 § tillämpas också på ett 
optionsföretag som avses i l kap. 3 § lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten i denna lag tillämpas också på stan
dardiserade optioner och terminer enligt la
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § 3 
punkten i denna lag tillämpas också på per
soner som avses ovan i 2 mom. till den del 
det är fråga om optionshandel som avse i l 
kap. 2 § 4 punkten lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer samt 
ett optionsföretag som avses i l kap. 3 § i 
samma lag. 
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Gällande lydelse 

derivatinstrument som avses i 3 kap. 13 § 2 
m om. 

Föreslagen lydelse 

l a § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. J, 2, 

3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också 
på derivatavtal som är föremål för handel 
och clearing i ett optionsföretag på en annan 
marknad än i ett optionsföretag som avses i 
lagen om handel med standardiserade optio
ner och terminer ( derivatavtal som skall 
jämställas med standardiserade optioner eller 
terminer). Denna lags 5 kap. l § tillämpas 
också på derivatavtal vars underliggande 
egendom är ett värdepapper som är föremål 
för offentlig handel. 

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 2-
4 och 4 a §, 5 § l och 3 mom. samt 6 § i 
denna lag tillämpas också på derivatavtal 
vars underliggande egendom är en aktie som 
är föremål för offentlig handel eller ett vär
depapper som enligt lagen om aktiebolag 
medför rätt till en aktie. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten tillämpas också på derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer. 

l b § 
Bestämmelserna i 2 kap. l §, 4 kap. l, 2, 

3 a och 4 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också 
på derivatavtal som inte är föremål för han
del och clearing i ett optionsföretag som 
avses i l kap. 3 § lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer eller 
en annan i l a § avsedd reglerad marknad 
som övervakas av myndigheterna. På ett 
sådant derivatavtal tillämpas också 5 kap. l 
§ i denna lag, i det fall att den underliggan
de egendomen är ett värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. 

Bestämmelserna i 5 kap. 2- 4 och 4 a§, 
5 § l och 3 mom. samt 6 § i denna lag till
lämpas också på ett i denna paragraf avsed
da derivativavtal vars underliggande egen
dom är en aktie som är föremål för offentlig 
handel eller ett värdepapper som enligt lagen 
om aktiebolag medför rätt till en aktie. 

Bestämmelserna i 8 kap. 3 § l och 3 
punkten i denna lag tillämpas också på deri
vatavtal som avses i denna paragraf. 

Denna lag träder i kraft den 
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Föreslagen lydelse 

En fondbörs och en clearingorganisation 
som har koncession när denna lag träder i 
kraft behöver inte på nytt ansöka om kon
cession. 
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Bilaga 

3. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) nya 12 a och 12 b§ 

som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12 a§ 

Ansökan om koncession 

En sökande som avses i 12 § l mom. skall 
i sin ansökan om koncession utom de upp
gifter som avses i 12 § lämna de uppgifter 
som avses i 4 a kap. l a § värdepappersmar
knadslagen. 

statsrådet kan på sökandens bekostnad in
hämta särskild utredning för bedömning av 
en sådan omständighet i anslutning till an
sökan eller värdepapperscentralen regler som 
kräver särskild sakkännedom. 

12 b§ 

Förvärv av rösträtt och inflytande 

På förvärv av rösträtt och inflytande i vär
depapperscentralen tillämpas det som i 4 a 
kap. 3 a och 3 b § värdepappersmarknadsla
gen bestäms om unde"ättelse om röstetal 
och inflytande samt myndighetemas rätt att 
motsätta sig förvärv. 

Denna lag träder i kraft den 
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Bilaga 

4. 

Lag 

om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 juni 1993 och finansinspektionen (503/1993) 2 § 20 punkten, 

sådan den lyder i lag 134911997, samt 
f o gas till 2 §, sådan den lyder i lag 572/1996, 1077 l 1996, 52111998 och 50/1999 samt 

nämnda lag 1349/1997, en ny 21 punkt, som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

20) kreditinstituts och värdepapperföretags 
holdingsammanslutning. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

20) ett kreditinstituts och värdepappersför
etags holdingsammanslutning, samt 

21) en sammanslutning som på det sätt 
som avses i l kap. 5 § värdepappersmar
knadslagen har bestämmande inflytande i en 
fondbörs, ett optionsföretag, en clearingor
ganisation eller värdepapperscentralen. 

Denna lag träder i kraft den 
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Bilaga 

5. 

Lag 

om ändring av 51 kap. 6 § strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 6 § 3 mom. sådant det ly

der i lag 475/1999, som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Definitioner 

V ad som i detta kapitel bestäms om värde
papper skall också tillämpas på standardise
rade optioner och terminer som avses i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), och vad som i detta 
kapitel föreskrivs om överlåtelse eller för
värv av värdepapper skall även tillämpas på 
standardiserade options- och terminsavtaL 
Kapitlets l och 2 § skall tillämpas på stan
dardiserade optioner och terminer oberoende 
av om det har avtalats om överlåtelse av den 
underliggande egendom som avses i option
soch terminsavtalet eller om kompenserande 
gottgörelse. 

Föreslagen lydelse 

6 § 

Definitioner 

V ad som i detta kapitel bestäms om värde
papper skall också tillämpas på standardise
rade optioner och terminer som aves i lagen 
om standardiserade optioner och terminer 
(772/1998) samt derivatavtal som skall jäm
ställas med standardiserade optioner eller 
terminer som avses i JO kap. l a § värde
pappersmarknadslagen och vars underliggan
de egendom är ett värdepapper som är före
mål för offentlig handel. Vad som i detta 
kapitel föreskrivs om överlåtelse eller för
värv av värdepapper skall även tillämpas på 
standardiserade optioner och terminer och på 
derivatavtal som skall jämställas med stan
dardiserade derivat och vars underliggande 
egendom utgörs av värdepapper som är före
mål för offentlig handel. Bestämmelserna i 
l och 2 § i detta kapitel skall tillämpas på 
standardiserade optioner och terminer sam t 
på derivatavtal som skall jämställas med 
standardiserade optioner eller terminer och 
vars underliggande egendom är ett värdepap
per som är föremål för offentlig handel, obe
roende av om det har avtalats om överlåtelse 
av den underliggande egendom som avses i 
derivatavtalet eller om kompenserande gott
görelse. 

Denna lag träder i kraft den 


