
 RP 38/2005 rd  
  
 

292587 

 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen 
och vissa lagar i samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås ändringar i 

värdepappersmarknadslagen och i lagen om 
Finansinspektionen. Avsikten med ändring-
arna är att sätta i kraft Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG om de pro-
spekt som skall offentliggöras när värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG. I propositionen föreslås dessut-
om ändringar i lagen om skuldebrev och la-
gen om källskatt på ränteinkomst. Genom 
ändringen av lagen om Finansinspektionen 
sätts dessutom bestämmelsen om information 
i kraft sådan den lyder i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EEG om mark-
nader för finansiella instrument och om änd-
ring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå-
dets direktiv 93/22/EEG.  

Bestämmelserna i värdepappersmarknads-
lagen som gäller informationsskyldighet i 
samband med emission av värdepapper före-
slås bli ändrade så, att informationsskyldig-
heten skall gälla vid erbjudande av värde-
papper över huvud taget, inte enbart i situa-
tioner där nya värdepapper emitteras. Enligt 
bestämmelserna skall de investerare som hör 
till målgruppen för ett erbjudande behandlas 
opartiskt.  

I lagen görs inte längre någon skillnad mel-
lan värdepappersmarknadslagens emissions- 
och börsprospekt. Benämningarna emissions- 
och börsprospekt får emellertid fortfarande 
användas om de inte är vilseledande. Inom 
direktivets tillämpningsområde är emellertid 
de krav som ställs på prospekt desamma, 
oberoende av om det är fråga om erbjudande 
av värdepapper eller om en ansökan om upp-
tagande till offentlig handel. 

Förslaget innebär att det inte längre skall 

göras skillnad mellan olika typer av prospekt 
utgående från om det är fråga om en emis-
sion eller upptagande till notering. I stället 
fästs avseende vid om skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt är en följd av prospekt-
direktivet eller om prospektet faller utanför 
direktivets tillämpningsområde och i stället 
beror på nationell lagstiftning. Propositionen 
ställer inte lika stränga krav som direktivet 
och kommissionens mera detaljerade genom-
förandebestämmelser när det gäller innehållet 
i prospekt som faller utanför tillämpningsom-
rådet för direktivet. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs närmare om inne-
hållet i nationella prospekt. Bestämmelser 
om innehållet i prospekt inom prospektdirek-
tivets tillämpningsområde finns i kommis-
sionens förordning (EG) nr 809/2004 om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/71/EG i fråga om informa-
tionen i prospekt, dessas format, införlivande 
genom hänvisning samt offentliggörande av 
prospekt och annonsering.  

I fråga om båda typerna av prospekt, dvs. 
prospekt som hör till tillämpningsområdet för 
direktivet respektive prospekt som regleras 
från nationella utgångspunkter, gäller emel-
lertid samma bestämmelser i synnerhet be-
träffande skyldigheten att offentliggöra pro-
spekt, godkännande av prospekt innan det of-
fentliggörs och grunderna för undantag i frå-
ga om informationen i prospekt. För dem 
som är skyldiga att offentliggöra båda typer-
na av prospekt gäller också samma bestäm-
melser, bl.a. om påföljderna för försummelse 
av skyldigheten att offentliggöra prospekt.  

I värdepappersmarknadslagen föreslås be-
stämmelser om kvalificerade investerare 
samt om Finansinspektionens register över 
kvalificerade investerare. Registrerade inve-
sterare kan erbjudas värdepapper utan skyl-
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dighet att offentliggöra prospekt. Genom för-
ordning av finansministeriet föreskrivs hu-
vudsakligen om andra sådana undantag från 
skyldigheten att offentliggöra prospekt som 
direktivet tillåter.  

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs liksom i den gällande lagen också 
om undantag från skyldigheten att offentlig-
göra prospekt då medel anskaffas från all-
mänheten för finansiering av ett allmännyt-
tigt projekt. Frånsett direkt tillämpliga un-
dantag föreslås att undantag enligt myndig-
hetsprövning skall beviljas av Finansinspek-
tionen, liksom enligt den gällande lagen.  

I värdepappersmarknadslagen föreskrivs 
också om användning av prospekt som god-
känts av Finansinspektionen då värdepapper 
erbjuds inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och i samband med att värde-
papper upptas till handel som motsvarar of-
fentlig handel i något annat land som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Vidare föreslås att prospekt som har god-
känts i något annat land som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet får an-
vändas i Finland, när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller ansöks om att bli upptagna 

till offentlig handel i Finland.  
I värdepappersmarknadslagen föreslås ock-

så bestämmelser om skyldigheten att offent-
liggöra en årlig sammanställning. Den årliga 
sammanställningen innehåller kortfattad in-
formation som emittenten under den föregå-
ende räkenskapsperioden har offentliggjort 
med stöd av bestämmelserna, eller åtminsto-
ne hänvisningar, samtidigt med uppgift om 
var informationen finns tillgänglig.  

Lagen om Finansinspektionen föreslås bli 
kompletterad med bestämmelser om Finans-
inspektionens rätt att få information enligt de 
krav som prospektdirektivet ställer. 

I värdepappersmarknadslagen föreslås med 
stöd av prospektdirektivet en bestämmelse 
om att Finansinspektionen skall föra register 
över prospekt som den godkänt. Av denna 
anledning föreslås att lagen om skuldebrev 
och lagen om källskatt på ränteinkomst änd-
ras så att Finansinspektionen inte längre har 
någon ytterligare skyldighet att föra förteck-
ning över sådana skuldebrev som avses i la-
gen.  
Avsikten är att lagarna skall träda i kraft den 
1 juli 2005, då tiden för genomförande av 
prospektdirektivet går ut. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Inledning 

Den europeiska finansmarknaden under-
gick under 1990-talet en genomgripande in-
ternationalisering. Allt flera företag skaffar 
kapital på finansmarknaden, genom emission 
av aktier och andra värdepapper. Finansie-
ringen skaffas inte längre huvudsakligen på 
den inhemska marknaden, utan i allt större 
utsträckning genom internationella emissio-
ner som samtidigt riktas till flera länder.  

Detta gäller inte enbart stora och medelsto-
ra företag utan också relativt små företag. En 
bidragande orsak till utvecklingen är att den 
gemensamma eurovalutan minskar valuta-
kursrisken i samband med internationell ka-
pitalanskaffning.  

Den information som företagen lämnar om 
sig själva spelar en viktig roll vid anskaff-
ningen av kapital på finansmarknaden. I 
samband med emissioner av aktier, masskul-
debrev och andra värdepapper offentliggör 
företagen emissions- eller börsprospekt med 
information om sig och om de värdepapper 
som erbjuds.  

I Europa har tidigare gjorts försök att för-
enhetliga reglerna för skyldigheten att offent-
liggöra prospekt och undantag från denna, 
sättet att presentera informationen och mini-
miinnehållet i prospekten samt myndighets-
processen i samband med godkännande av 
prospekt. I detta syfte har rådet utfärdat di-
rektivet 80/390/EEG om samordning av kra-
ven på upprättande, granskning och spridning 
av prospekt som skall offentliggöras vid upp-
tagande av värdepapper till officiell notering 
vid fondbörs, nedan börsprospektdirektivet, 
samt direktivet 89/298/EEG om samordning 
av kraven på upprättande, granskning och 
spridning av prospekt som skall offentliggö-
ras när överlåtbara värdepapper erbjuds till 
allmänheten, nedan emissionsprospektdirek-
tivet, jämte ändringar.  

Eftersom de nämnda direktiven har beretts 
vid olika tidpunkter och under olika mark-
nadsförhållanden uppvisar de avsevärda 
skillnader också innehållsmässigt. Vid be-

redningen av direktiven tillämpades dessut-
om principen om s.k. minimiharmonisering 
av kraven. Varje medlemsstat har kunnat till-
lämpa sina egna nationella tilläggskrav i frå-
ga om innehåll och språk. Också medlems-
staternas tolkningar av direktivens bestäm-
melser om prospektens minimiinnehåll skil-
jer sig från varandra. Med undantag för vissa 
specialsituationer har emissionsprospekten, 
till åtskillnad från börsprospekten, inte heller 
reglerats av bestämmelser om ömsesidigt er-
kännande av prospekt som godkänts i en an-
nan medlemsstat. Dessutom har direktiven 
omfattat endast en del av de finansiella in-
strument som för närvarande är i allmän an-
vändning på finansmarknaden.  

Den i direktiven tillämpade principen om 
minimiharmonisering, medlemsstaternas 
sinsemellan avvikande tolkningar, den parti-
ella avsaknaden av ömsesidigt erkännande 
samt det begränsade tillämpningsområdet i 
fråga om vissa finansiella instrument är bi-
dragande orsaker till att företagen i praktiken 
inte har kunnat använda ett enda standard-
prospekt i sina strävanden att skaffa finansie-
ring på den internationella värdepappers-
marknaden. Företagen, medlemsstaterna och 
tillsynsmyndigheterna på värdepappersmark-
naden har ansett detta vara en betydande 
nackdel för utvecklingen av den europeiska 
inre marknaden.  

Avsikten med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/71/EG om de prospekt 
som skall offentliggöras när värdepapper er-
bjuds till allmänheten eller tas upp till handel 
och om ändring av direktiv 2001/34/EG, 
nedan prospektdirektivet, är att avhjälpa de 
med de ovan nämnda tidigare direktiven 
sammanhängande bristerna vid utvecklingen 
av den inre marknaden. Genom direktivet op-
timeras tillgången på investeringskapital 
inom gemenskapen genom att emittenterna 
ges möjlighet att inom hela gemenskapen an-
vända prospekt som har godkänts i en med-
lemsstat.  

När målen uppnås innebär direktivet och 
lagstiftningen om genomförandet av detta att 
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gränsöverskridande emissioner underlättas, 
vilket i sin tur effektiviserar anskaffningen av 
finansiering på den internationella finans-
marknaden. Tack vare att prospektens infor-
mationsinnehåll förnyas som en följd av di-
rektivet, förbättras investerarnas möjligheter 
att få information om företag som skaffar fi-
nansiering hos allmänheten. Propositionen 
får sålunda en stor betydelse för företagens 
finansieringsmöjligheter och för investerar-
skyddet.  

Prospektdirektivet ersätter börsprospektdi-
rektivet av den 17 mars 1980. Detta har se-
dermera blivit en del Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 
2001 om upptagande av värdepapper till offi-
ciell notering och om uppgifter som skall of-
fentliggöras beträffande sådana värdepapper. 
Prospektdirektivet ersätter också emissions-
prospektdirektivet av den 17 april 1989.  

Det viktigaste syftet med propositionen är 
att förbättra företagens möjligheter att fram-
förallt på den internationella finansmarkna-
den skaffa finansiering från allmänheten på 
ett sätt som samtidigt i tillräcklig utsträck-
ning tryggar nivån på investerarskyddet.  

 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning 

2.1.1. Värdepappersmarknadslagen 

Värdepappersmarknadslagen (495/1989) 
gäller enligt dess 1 kap. 1 § 1 mom. sättande 
av värdepapper i omlopp bland allmänheten, 
omsättning av värdepapper som har satts i 
omlopp och clearingverksamhet samt offent-
lig handel med värdepapper. Enligt paragra-
fens 2 mom. skall 2 kap. 9 och 10 § dessutom 
tillämpas på finska aktiebolag vars aktier 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet har tagits upp till handel som motsvarar 
offentlig handel samt på personer som enligt 
2 kap. 9 § kan jämställas med aktieägare. 
Med undantag för den utvidgning av tillämp-
ningsområdet som föreskrivs i paragrafens 2 
mom. gäller lagen sålunda endast sådan 
emission och omsättning av värdepapper 
samt sådan clearingverksamhet och offentlig 
handel som sker i Finland.  

Enligt 1 kap. 2 § skall lagen tillämpas på 

värdepapper som är omsättningsbara och 
som har satts eller sätts i omlopp bland all-
mänheten tillsammans med flera andra vär-
depapper som har utfärdats över likalydande 
rättigheter. Den definition av värdepapper 
som ingår i bestämmelsen är mycket omfat-
tande. Paragrafen ger exempel på värdepap-
per men förteckningen är inte uttömmande. 
Värdepapper är bl.a. bevis som utfärdas över 
en aktie eller någon annan andel i en sam-
manslutnings eget kapital eller över därtill 
ansluten rätt till utdelning, ränta eller annan 
avkastning eller rätt till teckning, en andel i 
ett masskuldebrevslån eller någon därmed 
jämförlig gäldenärsförbindelse eller över en 
till andelen eller förbindelsen ansluten rätt till 
ränta eller annan avkastning.  

Enligt värdepappersmarknadslagens 1 kap. 
4 § 4 mom. avses med yrkesmässiga investe-
rare, på vilka bl.a. värdepappersförmedlare 
med beaktande av investerarnas förtrogenhet 
med värdepapper och investeringar kan till-
lämpa lindrigare omsorgs- och andra proce-
durbestämmelser än på icke-yrkesmässiga 
investerare, bl.a. sådana värdepappersför-
medlare som avses i själva lagen, finska sta-
ten och sammanslutningar där staten har be-
stämmande inflytande, statens affärsverk, 
motsvarande utländska stater och sam-
manslutningar samt Finlands Bank och med 
denna jämförbara utländska centralbanker.  

Enligt den allmänna bestämmelsen om 
marknadsföring av värdepapper i lagens 2 
kap. 1 § får värdepapper inte marknadsföras 
eller förvärvas i näringsverksamhet genom 
lämnande av osanna eller vilseledande upp-
gifter eller genom förfaranden som strider 
mot god sed eller annars är otillbörliga. Upp-
gifter vilkas vilseledande eller osanna karak-
tär framgår efter att de framförts och vilka 
kan ha en väsentlig betydelse för investerare, 
skall ofördröjligen rättas eller kompletteras i 
tillräcklig utsträckning.  

I lagens 2 kap. 2 § föreskrivs i fråga om 
emission av värdepapper att den som sätter 
värdepapper i omlopp bland allmänheten el-
ler som på uppdrag sköter detta är skyldig att 
tillhandahålla tecknarna tillräcklig informa-
tion om de omständigheter som väsentligt 
påverkar värdepapprens värde och att offent-
liggöra var värdepappren kan tecknas.  

Enligt värdepappersmarknadslagens 2 kap. 



 RP 38/2005 rd  
  
   

 

7

3 §, som gäller den allmänna skyldigheten att 
upprätta prospekt, är den som till allmänhe-
ten erbjuder värdepapper eller ansöker om att 
värdepapper skall tas upp till offentlig handel 
skyldig att offentliggöra ett prospekt innan 
erbjudandet träder i kraft och hålla prospektet 
tillgängligt för allmänheten under den tid er-
bjudandet är i kraft. För offentliggörandet av 
prospekt ansvarar utöver anbudsgivaren och 
emittenten den som enligt uppdrag sköter er-
bjudandet eller emissionen.  

Beroende på om avsikten är att värdepapp-
ren skall tas upp till offentlig handel eller inte 
skall antingen ett börs- eller emissionspro-
spekt offentliggöras. Huvudsakligen samma 
krav gäller för båda typerna av prospekt. I 
emissions- eller börsprospektet skall investe-
rarna ges tillräckliga uppgifter så att de skall 
kunna bilda sig en välgrundad uppfattning 
om värdepappren och emittenten. Prospektet 
skall innehålla väsentliga och tillräckliga 
uppgifter om emittentens tillgångar, ansvars-
förbindelser, ekonomiska ställning, resultat 
och framtidsutsikter samt orderstock, när 
denna information är viktig med hänsyn till 
emittentens verksamhet, och likaså om de 
med värdepappren förenade rättigheterna och 
om andra omständigheter som är av väsentlig 
betydelse för värdepapprens värde.  

Kraven skiljer sig emellertid också i vissa 
avseenden från varandra, beroende på skill-
naderna mellan de börs- och emissionspro-
spekt som kraven avser. Utöver att det inte 
direkt med stöd av lag föreligger någon skyl-
dighet att offentliggöra prospekt då en emis-
sion avser skuldförbindelser som förfaller 
inom ett år från emissionen, kan genom för-
ordning av finansministeriet föreskrivas om 
sådana fall där det enligt Europeiska gemen-
skapens direktiv inte föreligger någon skyl-
dighet att offentliggöra prospekt eller där en 
medlemsstat enligt direktiven kan bestämma 
om undantag från skyldigheten att upprätta 
prospekt.  

Genom förordning av finansministeriet kan 
enligt paragrafen också föreskrivas om mot-
svarande undantag från skyldigheten att upp-
rätta prospekt, då direktiven till följd av deras 
tillämpningsområde inte skall tillämpas på 
värdepapper. Genom förordning av finans-
ministeriet kan enligt paragrafen vidare be-
stämmas om undantag från skyldigheten att 

upprätta prospekt när värdepapper erbjuds 
för att finansiera en allmännyttig verksamhet 
vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva 
vinst.  

Genom förordning av ministeriet föreskrivs 
också närmare om emissions- och börspro-
spektens innehåll och om hur informationen i 
prospekten skall utformas. Vidare föreskrivs 
genom förordning av ministeriet om sådana 
undantag beträffande innehållet i prospekt 
som grundar sig på Europeiska gemenska-
pens direktiv. Vidare kan genom förordning 
av finansministeriet föreskrivas om undantag 
beträffande innehållet i prospekt i situationer 
där någon annan än värdepappersemittenten 
ansöker om att ett värdepapper skall tas upp 
till offentlig handel.  

Med stöd paragrafens bemyndiganden ut-
färdade finansministeriet senast år 2002 en 
förordning om börsprospekt (539/2002) och 
en om emissionsprospekt (540/2002).  

Enligt lagens 2 kap. 3 § skall, i det fall att 
ett prospekt är behäftat med fel eller brister 
som uppdagas innan erbjudandets giltighets-
tid löper ut eller innan värdepappret har upp-
tagits till offentlig handel och som kan vara 
av väsentlig betydelse för investerarna, all-
mänheten utan dröjsmål informeras som sa-
ken genom att rättelse eller komplettering of-
fentliggörs på samma sätt som prospektet.  

Enligt värdepappersmarknadslagens 2 kap. 
4 § får ett emissions- eller börsprospekt inte 
offentliggöras förrän Finansinspektionen har 
godkänt det. Finansinspektionen skall, bero-
ende på värdepappren, inom fem eller tio 
bankdagar efter att ett prospekt har lämnats 
in för godkännande besluta om prospektet 
kan offentliggöras. Offentliggörande skall 
tillåtas om prospektet inte är uppenbart orik-
tigt eller bristfälligt.  

Om offentlig handel bedrivs med värde-
papper av samma slag som avses i prospektet 
eller med värdepapper som berättigar till så-
dana, skall Finansinspektionen utan dröjsmål 
underrätta den som ordnar offentlig handel 
om sitt beslut.  

Enligt paragrafen skall det marknadsfö-
ringsmaterial som hänför sig till ett emis-
sions- eller börsprospekt tillställas Finansin-
spektionen inom två dygn efter att prospektet 
har överlämnats till Finansinspektionen för 
godkännande. Marknadsföringsmaterialet 
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skall hänvisa till prospektet och ange var det-
ta tillhandahålls.  

I lagens 2 kap. 4 a § föreskrivs om ömsesi-
digt erkännande av prospekt som har god-
känts i utlandet. Enligt paragrafen skall Fi-
nansinspektionen såsom börsprospekt erkän-
na prospekt för vissa typer av värdepapper 
som avses i börsprospektdirektivet, förutsatt 
att en behörig myndighet inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har godkänt 
prospektet.  

Dessutom kan Finansinspektionen såsom 
börsprospekt erkänna också andra prospekt 
för värdepapper som har godtagits av en be-
hörig myndighet inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och uppfyller kra-
ven på börsprospekt. Genom förordning av 
finansministeriet föreskrivs närmare om för-
farandet.  

Med stöd av paragrafens bemyndigande ut-
färdade finansministeriet senast år 1999 ett 
beslut om ömsesidigt erkännande av börspro-
spekt och emissionsprospekt som godkänts 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (389/1999).  

Enligt den sist nämnda paragrafen kan Fi-
nansinspektionen kräva att ett prospekt som 
har godkänts inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet kompletteras med infor-
mation om värdepappersbeskattningen i Fin-
land, om förmedlingen av betalningar som 
görs i Finland, om offentliggörande av in-
formation till investerare samt om de rättig-
heter och skyldigheter som är förenade med 
värdepapper. Finansinspektionen kan av sär-
skilda skäl erkänna prospekt som är avfattade 
på andra språk än finska eller svenska. Enligt 
paragrafen föreskrivs genom beslut av ve-
derbörande ministerium om Finansinspektio-
nens rätt att såsom börsprospekt erkänna pro-
spekt som har godtagits av någon stat utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Någon sådan förordning har emellertid inte 
utfärdats.  

Enligt lagens 2 kap. 11 § kan på ansökan 
beviljas undantag bl.a. från den informa-
tionsskyldighet som föreskrivs i 2 kap., om 
investerarnas ställning inte äventyras av det-
ta. Genom förordning av finansministeriet 
bestäms om beviljande av undantag när en 
medlemsstat enligt Europeiska gemenska-
pens direktiv får tillåta undantag från infor-

mationsskyldigheten.  
Genom förordning av finansministeriet kan 

dessutom bestämmas om motsvarande un-
dantag från informationsskyldigheten när di-
rektiven med hänvisning till deras tillämp-
ningsområde inte är tillämpliga på ett värde-
papper. Genom förordning av finansministe-
riet kan också bestämmas om undantag från 
informationsskyldigheten när värdepapper 
erbjuds för att finansiera en allmännyttig 
verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är 
att eftersträva vinst.  

I finansministeriets ovan nämnda förord-
ningar om börsprospekt och emissionspro-
spekt föreskrivs om sådana undantag som av-
ses i paragrafen. Undantag beviljas av Fi-
nansinspektionen i sådana ärenden som avses 
i denna proposition. Finansinspektionen skall 
enligt paragrafen omedelbart underrätta den 
som ordnar offentlig handel om en undan-
tagsansökan och om det beslut som har fat-
tats med anledning av ansökan.  

Enligt lagens 8 kap. 3 § skall den som of-
fentliggör ett emissions- eller börsprospekt 
innan Finansinspektionen har godkänt det, 
om inte gärningen är ringa eller strängare 
straff för den föreskrivs någon annanstans i 
lag, dömas till böter för värdepappersmark-
nadsförseelse.  

Enligt lagens 9 kap. 2 § är den som genom 
ett förfarande som strider mot denna lag eller 
mot stadganden eller föreskrifter som har ut-
färdats med stöd av den orsakar skada, skyl-
dig att ersätta denna. Bestämmelser om 
jämkning av skadestånd samt ansvarsfördel-
ningen mellan två eller flera ersättningsskyl-
diga finns i skadeståndslagen (412/1974).  

 
2.1.2. Lagen om Finansinspektionen 

I 6 § 1 mom. i lagen om Finansinspektio-
nen definieras begreppet andra finansmark-
nadsaktörer. I lagens 15 § föreskrivs om till-
synsobjektets informationsskyldighet. I la-
gens 25 § föreskrivs om offentlig anmärk-
ning som administrativ påföljd. Den som till-
delas offentlig anmärkning kan tilldelas ock-
så offentlig varning enligt 26 §. 

 
2.1.3. Lagen om skuldebrev 

I den förteckning som Finansinspektionen 
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för med stöd av 34 § 4 mom. i lagen om 
skuldebrev skall antecknas de masskulde-
brevslån för vilka Finansinspektionen har 
godkänt börs- eller emissionsprospekt. I detta 
avseende har emittentens hemstat ingen be-
tydelse. I förteckningen har inte antecknats 
s.k. ömsesidigt erkända prospekt som god-
känts av en utländsk myndighet och notifie-
rats i Finland hos Finansinspektionen.  

 
2.1.4. Lagen om källskatt på ränteinkomst 

Skyldigheten att betala källskatt baseras en-
ligt 3 § 1 mom. 2 punkten i lagen om käll-
skatt på ränteinkomst på den förteckning som 
nämns i 34 § 4 mom. i lagen om skuldebrev. 
Om ett masskuldebrevslån har erbjudits till 
allmänheten och antecknats i Finansinspek-
tionens förteckning skall innehavaren av ett 
skuldebrev som hänför sig till lånet betala 
källskatt på räntan.  

 
2.2. Europeiska unionens lagstiftning 

2.2.1. Allmänt 

Bestämmelserna om prospekt som skall of-
fentliggöras i samband med att värdepapper 
erbjuds till allmänheten och tas upp till han-
del på reglerade marknader är ett led i Euro-
peiska unionens målsättning att före utgång-
en av år 2005 harmonisera marknaden för fi-
nansiella tjänster inom Europeiska unionen. 
Europeiska rådet som i mars 2001 samman-
trädde i Stockholm godkände den rapport om 
reglering av de europeiska värdepappers-
marknaderna som lagts fram av en expert-
kommitté under ledning av Alexander Lam-
falussy. I rapporten föreslogs en reglerings-
modell i fyra nivåer: övergripande principer 
(nivå 1), genomförandeåtgärder (nivå 2), 
samarbete mellan reglerings- och tillsyns-
myndigheterna (nivå 3) samt övervakning av 
att lagstiftningen genomförs och efterlevs 
(nivå 4).  

Nivå 1, som avser regler som avtalas enligt 
den s.k. medbeslutandeprocessen, skall be-
gränsas till allmänna principer, medan nivå 2 
omfattar tekniska genomförandeåtgärder som 
kommissionen vidtar biträdd av Europeiska 
värdepapperskommittén.  

Prospektdirektivet av den 4 november 

2003, som ersätter börs- och emissionspro-
spektdirektiven, följer de riktlinjer som Eu-
ropeiska rådet godkände i Stockholm och 
fastställer de allmänna principerna för offent-
liggörande av prospekt. För att en enhetlig 
tillämpning av direktivet inom unionen skall 
kunna säkerställas och finansmarknadens ut-
veckling beaktas förutsätter direktivet att de 
tekniska genomförandeåtgärderna godkänns 
av kommissionen med iakttagande av det 
kommittéförfarande som avses i rådets beslut 
1999/468/EG.  

Kommissionen har utfärdat en genomfö-
randeförordning med stöd av prospektdirek-
tivet, dvs. förordningen (EG) nr 809/2004 av 
den 29 april 2004 om genomförande av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG i fråga om informationen i pro-
spekt, dessas format, införlivande genom 
hänvisning samt offentliggörande av pro-
spekt och annonsering, nedan prospektför-
ordningen. Prospektförordningen är direkt 
tillämplig rätt i Finland från den 1 juli 2005.  

 
2.2.2. Prospektdirektivet 

Huvudsakligt innehåll. Prospektdirektivet 
kompletterar och ersätter det kodifieringsar-
bete som i fråga om prospekt inleddes med 
direktivet 2001/34/EG om upptagande av 
värdepapper till officiell notering och om 
uppgifter som skall offentliggöras beträffan-
de sådana värdepapper. Genom direktivet 
skapades för en emittent möjlighet att använ-
da ett prospekt som godkänts i en medlems-
stat inom hela EU. Genom prospektdirektivet 
upphävs från och med den 1 juli 2005 det i 
direktiv 2001/34/EG reglerade 
arrangemanget för ömsesidigt erkännande av 
prospekt ,vilket inte har uppfyllt målsättning-
en att ett prospekt som godkänts i en med-
lemsstat skall kunna användas inom hela EU.  

Prospektdirektivet är en av de viktigaste 
åtgärderna när det gäller den handlingsplanen 
för finansiella tjänster (Kommissionens med-
delande den 11 maj 1999, Att genomföra 
handlingsramen för finansmarknaderna: en 
handlingsplan KOM (1999) 232 slutlig), som 
syftar till att främja skapandet av enhetliga 
marknader för finansiella tjänster. Prospekt-
direktivet underlättar kapitalanskaffningen 
för företag inom hela EU och förbättrar inve-
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sterarskyddet.  
Medlemsstaterna bör se till att allmänheten 

inte erbjuds värdepapper innan prospekt över 
värdepappren har offentliggjorts. Den som 
erbjuder värdepapper till allmänheten eller 
ansöker om att värdepapper blir upptagna till 
offentlig handel på marknader som är beläg-
na eller fungerar i medlemsstaterna måste 
offentliggöra ett prospekt för värdepappren i 
fråga. Prospektet bör innehålla de nödvändi-
ga uppgifter som behövs för att investerare 
skall kunna bilda sig en motiverad uppfatt-
ning om emittentens och eventuella garanters 
tillgångar och skulder, ekonomiska ställning, 
resultat och framtidsutsikter samt de rättighe-
ter värdepappren medför. Prospektet bör 
även tillhandahålla information om emitten-
ten och de värdepapper som erbjuds till all-
mänheten eller avses bli föremål för handel 
på en reglerad marknad. Sammandraget över 
prospektet bör innehålla väsentliga upplys-
ningar om emittenten, eventuella garanter 
samt själva värdepappret jämte alla därmed 
förbundna risker.  

Syftet med prospektdirektivet är att harmo-
nisera de krav som gäller i fråga om upp-
rättande, godkännande och spridning av pro-
spekten. Direktivet garanterar att oberoende 
av i vilken medlemsstat prospektet offentlig-
gjorts innehåller det så tydlig och fullständig 
information för investerarna som behövs för 
att de skall kunna fatta sina investeringsbe-
slut. Direktivet tillämpas på värdepapper som 
erbjuds till allmänheten eller som blir före-
mål för handel på den reglerade marknad 
som avses i rådets direktiv 93/22/EEG om 
investeringstjänster inom värdepappersområ-
det, nedan investeringstjänstdirektivet.  

Emittenten skall ställa prospektet till inve-
sterarnas förfogande i samband med emis-
sion av värdepapper (aktier, masskuldebrev, 
derivatinstrument t.ex.) i syfte att skaffa ka-
pital och/eller göra dem till föremål för of-
fentlig handel. Emittenten som vill erbjuda 
sina värdepapper i flera medlemsstater kan 
använda samma dokument.  

Principen om automatisk ömsesidighet in-
nebär att företagen inte längre behöver utver-
ka samtliga medlemsstaters tillstånd för pro-
spekt som informerar potentiella investerare. 

Genom prospektdirektivet definieras hem-
medlemsstaten och därav följer vilken myn-

dighet som är behörig att godkänna prospek-
tet. Emittenten, erbjudaren eller den person 
som ansöker om upptagande av värdepapper 
till handel, när det är fråga om icke-
aktierelaterade värdepapper med ett nomi-
nellt värde per enhet av minst 1 000 euro 
(masskuldbrev) eller vissa andra därmed 
jämförbara värdepapper, kan välja till hem-
medlemsstat den stat där värdepappren avses 
bli upptagna till handel på en reglerad mark-
nad, eller där värdepappren erbjuds till all-
mänheten eller där emittenten har sin hemort. 
För andra värdepappers vidkommande är det 
den behöriga myndigheten i det land där 
emittenten har sin hemort som skall godkän-
na prospektet. När emissionen uppgår till 
sammanlagt högst 2,5 miljoner euro beräknat 
för en 12 månaders period behöver prospekt 
enligt direktivet inte upprättas. På sådana 
emittenter kan emellertid tillämpas den na-
tionella lagstiftningen. 

Prospektet får inte offentliggöras förrän 
den behöriga myndigheten i hemmedlemssta-
ten har godkänt det. Den behöriga myndighe-
ten skall underrätta emittenten, erbjudaren el-
ler den person som ansöker om upptagande 
till handel på en reglerad marknad om sitt be-
slut om godkännande av prospektet inom 10 
arbetsdagar från inlämnandet av prospektut-
kastet. Tidsfristen skall utsträckas till 20 ar-
betsdagar om ett erbjudande till allmänheten 
gäller värdepapper om utfärdas av en emit-
tent som inte tidigare har fått några värde-
papper upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som inte tidigare har erbjudit 
värdepapper till allmänheten. 

Medlemsstat bör utnämna en behörig myn-
dighet vid någon centralförvaltning att över-
vaka de förpliktelser som framgår av pro-
spektdirektivet och garantera att bestämmel-
serna iakttas. Direktivet ställer minikrav på 
de befogenheter som den behöriga myndig-
heten bör ha för att kunna sköta sina uppgif-
ter.  

I direktivet föreskrivs om en åtta års över-
gångstid för att medlemsstaterna skall kunna 
bemyndiga andra än behöriga myndigheter 
att sköta vissa uppgifter i anslutning till till-
synen över prospekt. Överföringen av upp-
gifter granskas på nytt senast den 31 decem-
ber 2008 och upphör att gälla den 31 decem-
ber 2011. Kommissionen skall fem år efter 
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att prospektdirektivet har trätt i kraft göra en 
utvärdering av hur det har tillämpats. 

Medlemsstaterna skall utfärda de lagar, 
förordningar och administrativa föreskrifter 
som förutsätts i prospektdirektivet senast den 
1 juli 2005.  

Tillämpningsområde. I prospektdirektivets 
artikel 1.2 räknas upp de viktigaste begräns-
ningarna av direktivets tillämpningsområde. 
Tillämpningsområdet begränsas dessutom av 
definitionerna i direktivets artikel 2, i syn-
nerhet av värdepappersdefinitionen i artikel 
2.1 a.  

Enligt artikel 1.2 a—g skall direktivet inte 
tillämpas på andelar som emitterats av såda-
na företag för kollektiva investeringar som 
inte är av sluten typ, på icke-aktierelaterade 
värdepapper som emitterats av en medlems-
stat eller av en medlemsstats regionala myn-
digheter eller centralbank eller av Europeiska 
centralbanken, på motsvarande värdepapper 
som emitterats av vissa internationella sam-
manslutningar, på kapitalandelar i medlems-
staternas centralbanker, på värdepapper som 
villkorslöst och oåterkalleligen garanteras av 
en medlemsstat eller av dess regionala eller 
lokala myndigheter, på värdepapper som 
emitterats av vissa lagstadgade sammanslut-
ningar eller sammanslutningar som är erkän-
da av en medlemsstat och bedrivs utan vinst-
syfte, på icke-aktierelaterade värdepapper 
som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen 
emitteras av kreditinstitut och inte heller på 
aktier eller kapitalandelar i bostads- eller fas-
tighetsbolag och -sammanslutningar. 

Enligt artikel 1.2. h—j skall direktivet inte 
tillämpas på ett erbjudande om värdepapper 
när erbjudandet beräknat för en 12 månaders 
period i fråga om sitt sammanlagda nominel-
la värde eller bokföringsmässiga motvärde 
understiger 2,5 miljoner euro, under vissa 
förutsättningar inte på svenska bostadsobli-
gationer- benämnda värdepapper, inte heller 
på icke-aktierelaterade värdepapper som fort-
löpande eller vid upprepade tillfällen emitte-
ras av kreditinstitut, när erbjudandets sam-
manlagda motvärdet understiger 50 miljoner 
euro, beräknat för en 12 månaders period.  

Enligt artikel 1.3 har emittent, erbjudare 
och den som ansöker om upptagande till 
handel på en reglerad marknad, oavsett be-
gränsningarna i artikel 1.2 b, d, h, i och j, 

emellertid rätt att upprätta ett prospekt i en-
lighet med prospektdirektivet, både i sam-
band med erbjudande av värdepapper och i 
samband med ansökan om upptagande av 
värdepapper till handel på en reglerad mark-
nad.   

Viktiga begrepp. I direktivets artikel 2 de-
finieras de viktigaste begreppen i direktivet. 
Enligt artikel 2.1.a avses med värdepapper 
överlåtbara värdepapper enligt definitionen i 
investeringstjänstdirektivets artikel 1.4, med 
undantag för sådana penningmarknadsin-
strument enligt definitionen i investerings-
tjänstdirektivets artikel 1.5 som har en löptid 
på mindre än 12 månader.  

Enligt artikel 2.1 b och c indelas de värde-
papper som avses i punkt a i aktierelaterade 
värdepapper och icke-aktierelaterade värde-
papper. Denna indelning följer inte indel-
ningen t.ex. i bolagets balansräkning utan 
den har gjorts med beaktande av de behov 
som följer av direktivet.  

Enligt artikel 2.1 d avses med erbjudande 
av värdepapper till allmänheten ett medde-
lande till personer, oavsett form och medium, 
som innehåller tillräcklig information om 
villkoren för erbjudandet och de värdepapper 
som erbjuds för att en investerare skall ha 
förutsättningar att fatta beslut om att teckna 
eller förvärva dessa värdepapper. Definitio-
nen skall också vara tillämplig på värdepap-
persplaceringar via finansiella mellanhänder.  

I artikel 2.1 e och f definieras begreppet 
kvalificerade investerare samt begreppet små 
och medelstora företag. Till regleringen av 
begreppen kvalificerade investerare ansluter 
sig också artikel 2.2 om de förutsättningar 
under vilka en person kan anses vara en kva-
lificerad investerare. Enligt direktivet behö-
ver något sådant prospekt som avses i direk-
tivet inte offentliggöras i fråga om erbjudan-
den av värdepapper som är avsedda endast 
för kvalificerade investerare.  

Till samma reglering ansluter sig också ar-
tikel 2.3 enligt vilken varje behörig myndig-
het som avses i prospektdirektivet skall se till 
att lämpliga mekanismer finns på plats för 
förandet av ett register över de fysiska perso-
ner samt de små och medelstora företag som 
betraktas som kvalificerade investerare med 
beaktande av behovet av att säkerställa ett 
tillfredsställande skydd av personuppgifter. 
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Registret skall vara tillgängligt för alla emit-
tenter. Varje fysisk person eller varje litet el-
ler medelstort företag som vill betraktas som 
en kvalificerad investerare skall registrera sig 
men kan när som helst efter eget beslut åter-
kalla registreringen.  

Enligt artikel 2.1.g avses med ett kreditin-
stitut ett företag sådant det har definierats i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut.  

Enligt direktivets artikel 2.1 h avses med 
en emittent en juridisk person som emitterar 
eller föreslår emission av värdepapper. Med 
en person som erbjuder värdepapper eller en 
erbjudare avses en juridisk eller fysisk person 
som erbjuder värdepapper till allmänheten. 
Enligt artikel 2.1 j avses i direktivet med en 
reglerad marknad en marknad enligt artikel 
1.13 i investeringstjänstdirektivet.  

Enligt prospektdirektivets artikel 2.1 k av-
ses med ett emissionsprogram ett program 
som möjliggör utgivning av icke-
aktierelaterade värdepapper, bland annat 
långa optioner (warrants) av alla slag, av lik-
nande sort och/eller kategori, fortlöpande el-
ler vid upprepade tillfällen under en särskilt 
angiven emissionsperiod.  

Enligt artikel 2.1.l avses med värdepapper 
som emitteras fortlöpande eller vid upprepa-
de tillfällen emissioner i omgångar eller 
minst två separata emissioner under en 12 
månaders period av värdepapper av liknande 
sort eller kategori.  

I artikel 2.1 m, led i-iii, definieras vad som 
i prospektdirektivet avses med begreppet 
hemmedlemsstat. Hemmedlemsstaten be-
stäms beroende på vilka värdepapper ett er-
bjudande gäller eller vilka värdepapper som 
avses ansökas bli upptagna till handel på en 
reglerad marknad samt beroende på valet av 
emittent, erbjudare eller den part som ansö-
ker om upptagande till handel eller på läget 
av emittentens hemort. 

Som exempel kan nämnas att Finland kan 
vara hemmedlemsstat enbart på den grunden 
att emittenten har sin registrerade hemort i 
Finland, oberoende av att värdepappren inte 
erbjuds i Finland. På basis av hemmedlems-
staten bestäms den statliga myndighet som är 
behörig att godkänna ett prospekt eller bevil-
ja undantag från detta. 

Enligt artikel 2.1 n avses med begreppet 
värdmedlemsstat den medlemsstat där ett er-
bjudande till allmänheten eller en ansökan 
om upptagande till handel görs i det fall då 
denna stat är en annan medlemsstat än hem-
medlemsstaten.  

I direktivets artikel 2.1 o och p definieras 
begreppet företag för kollektiva investeringar 
som inte är av sluten typ och begreppet ande-
lar i ett företag för kollektiva investeringar. 
Dessa definitioner motsvarar definitionerna i 
andra delar av Europeiska gemenskapernas 
lagstiftning.  

Enligt artikel 2.1 q avser direktivets be-
grepp godkännande hemmedlemsstatens be-
höriga myndighets positiva ställningstagande 
efter granskningen av prospektets fullstän-
dighet, däribland att den information som 
lämnas i det är sammanhängande och begrip-
lig. Enligt artikel 2.1 r avses med ett grund-
prospekt ett prospekt som innehåller all rele-
vant information som specificeras i artiklarna 
5 och 7, och i artikel 16 i de fall det finns ett 
tillägg, om emittenten och de värdepapper 
som skall erbjudas till allmänheten eller upp-
tas till handel samt, efter emittentens eget 
val, de slutgiltiga villkoren för erbjudandet.  

Enligt artikel 2.4 skall kommissionen vidta 
vissa genomförandeåtgärder i fråga om defi-
nitionerna för att beakta den tekniska utveck-
lingen på finansmarknaden och säkerställa en 
enhetlig tillämpning av direktivet.  

Skyldigheten att offentliggöra prospekt. 
Enligt direktivets artikel 3.1 skall medlems-
staterna inte tillåta erbjudande av värdepap-
per till allmänheten inom deras territorier 
utan att ett prospekt dessförinnan har offent-
liggjorts. Skyldigheten att offentliggöra pro-
spekt skall enligt artikel 3.2 inte gälla följan-
de slag av erbjudanden 

a) erbjudanden av värdepapper som endast 
riktas till kvalificerade investerare, och/eller  

b) erbjudanden av värdepapper som riktas 
till färre än hundra fysiska eller juridiska per-
soner, som inte är kvalificerade investerare, 
per medlemsstat, och/eller 

c) erbjudanden av värdepapper som riktas 
till investerare som förvärvar värdepapper för 
ett sammanlagt vederlag på minst 50 000 
euro per investerare för varje separata erbju-
dande, och/eller 

d) erbjudanden av värdepapper med ett 
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nominellt värde per enhet på minst 50 000 
euro, och/eller 

e) erbjudanden av värdepapper för ett 
sammanlagt vederlag på under 100 000 euro 
varvid detta tröskelvärde skall beräknas för 
en 12 månaders period.  

Varje därpå följande återförsäljning av vär-
depapper, som tidigare erbjudits genom ett 
eller flera av de slag av erbjudanden som 
nämns i denna punkt, skall dock betraktas 
som ett separat erbjudande, och den defini-
tion som anges i artikel 2.1 d skall tillämpas 
för fastställande av huruvida återförsäljning-
en är ett erbjudande av värdepapper till all-
mänheten. Vid värdepappersplaceringar via 
finansiella mellanhänder skall prospekt of-
fentliggöras om inget av villkoren i punkter-
na a–e uppfylls när det gäller den slutliga 
placeringen.  

Enligt artikel 3.3 skall medlemsstaterna se 
till att det krävs att ett prospekt offentliggörs 
vid varje upptagande av värdepapper till 
handel på en reglerad marknad som är belä-
gen eller verksam inom deras territorier.  

Undantag från skyldigheten att offentliggö-
ra prospekt. Artikel 4 i prospektdirektivet in-
nehåller undantag från bestämmelserna om 
skyldighet att offentliggöra prospekt. Artikel 
4.1 upptar de värdepapper som skall erbjudas 
till allmänheten och artikel 4.2 de värdepap-
per som avses ansökas om upptagande till 
handel, beträffande vilka skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt inte gäller.  

Enligt artikel 4.1 skall skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt inte gälla vid erbjudan-
den av värdepapper till allmänheten av föl-
jande slag:  

a) aktier som ges i utbyte mot redan emitte-
rade aktier av samma kategori, om utgivande 
av sådana nya aktier inte innebär någon total 
ökning av aktiekapitalet,  

b) värdepapper som erbjuds i samband med 
ett övertagande genom ett erbjudande om ut-
byte av värdepapper, under förutsättning att 
det föreligger ett dokument som den behöriga 
myndigheten anser innehålla information 
som är likvärdig med den i prospektet, med 
beaktande av kraven i gemenskapslagstift-
ningen,  

c) värdepapper som erbjuds, tilldelas eller 
skall tilldelas i samband med en fusion, un-
der förutsättning att det föreligger ett doku-

ment som den behöriga myndigheten anser 
innehålla information som är likvärdig med 
den i prospektet, med beaktande av vad som 
krävs enligt gemenskapslagstiftningen, 

d) aktier som erbjuds, tilldelas eller skall 
tilldelas utan kostnad till de befintliga aktie-
ägarna och utdelning som betalas i form av 
aktier i samma kategori som de aktier som 
utdelningen gäller, under förutsättning att ett 
dokument som innehåller information om ak-
tiernas antal och art samt om motiven och de 
närmare formerna för erbjudandet görs till-
gängligt,  

e) värdepapper som erbjuds, tilldelas eller 
skall tilldelas nuvarande eller tidigare styrel-
seledamöter eller anställda av deras arbetsgi-
vare som har värdepapper som redan uppta-
gits till handel på en reglerad marknad eller 
av ett anslutet företag, under förutsättning att 
ett dokument som innehåller information om 
värdepapprens antal och art samt om motiven 
och de närmare formerna för erbjudandet 
görs tillgängligt.  

Enligt artikel 4.2 skall skyldigheten att of-
fentliggöra ett prospekt å andra sidan inte 
gälla vid upptagande av handel på en regle-
rad marknad av följande slag av värdepapper:  

a) aktier som, beräknat för en 12 månaders 
period, motsvarar mindre än 10 procent av 
det antal aktier av samma kategori som redan 
har upptagits till handel på samma reglerade 
marknad,  

b) aktier som ges i utbyte mot aktier av 
samma kategori som redan upptagits till han-
del på samma reglerade marknad om utgi-
vandet av sådana nya aktier inte innebär nå-
gon total ökning av aktiekapitalet, 

c) värdepapper som erbjuds i samband med 
ett övertagande genom erbjudande om utbyte 
av värdepapper, under förutsättning att det 
föreligger ett dokument som den behöriga 
myndigheten anser innehålla information 
som är likvärdig med den i prospektet med 
beaktande av kraven i gemenskapslagstift-
ningen,  

d) värdepapper som erbjuds, tilldelas eller 
skall tilldelas i samband med en fusion, un-
der förutsättning att det föreligger ett doku-
ment som den behöriga myndigheten anser 
innehålla information som är likvärdig med 
den i prospektet med beaktande av kraven i 
gemenskapslagstiftningen, 
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e) aktier som erbjuds, tilldelas eller skall 
tilldelas utan kostnad till de befintliga aktie-
ägarna och utdelning som betalas i form av 
aktier av samma kategori som de aktier som 
utdelningen gäller, under förutsättning att 
dessa aktier är av samma kategori som de ak-
tier som redan upptagits till handel på samma 
reglerade marknad och att det dokument som 
innehåller information om aktiernas antal och 
art samt om motiven och de närmare former-
na för erbjudandet görs tillgängligt,  

f) värdepapper som erbjuds, tilldelas eller 
skall tilldelas nuvarande eller tidigare styrel-
seledamöter eller anställda av deras arbetsgi-
vare eller av ett anslutet företag, under förut-
sättning att dessa värdepapper är av samma 
kategori som de värdepapper som redan upp-
tagits till handel på samma reglerade mark-
nad och att det dokument som innehåller in-
formation om värdepapprens antal och art 
samt om motiven och de närmare formerna 
för erbjudandet görs tillgängligt,  

g) aktier som uppkommer efter konverte-
ring eller utbyte av andra värdepapper eller 
efter utövande av rättigheter som är förenade 
med andra värdepapper, under förutsättning 
att dessa aktier är av samma kategori som de 
aktier som redan upptagits till handel på 
samma reglerade marknad.  

Enligt undantagsbestämmelsen i artikel 4.2 
h omfattar skyldigheten att offentliggöra ett 
prospekt i samband med upptagande till han-
del inte heller värdepapper som redan uppta-
gits till handel på en annan reglerad marknad 
på följande villkor:  

i) Att dessa värdepapper, eller värdepapper 
av samma kategori, har varit upptagna till 
handel på den andra reglerade marknaden 
under mer än 18 månader.  

ii) När det gäller värdepapper som för för-
sta gången upptagits till handel på en regle-
rad marknad efter det att detta direktiv trätt i 
kraft, att upptagandet till handel på den andra 
reglerade marknaden var förenat med ett 
godkänt prospekt som gjorts tillgängligt för 
allmänheten i enlighet med artikel 14.  

iii) När led ii inte skall tillämpas och det är 
fråga om värdepapper som för första gången 
upptagits till notering efter den 30 juni 1983, 
att börsprospekt har godkänts enligt kraven i 
direktiven 80/390/EEG eller 2001/34/EG.  

iv) Att de löpande skyldigheterna avseende 

handeln på den andra reglerade marknaden är 
fullgjorda.  

v) Att den person som ansöker om uppta-
gande av ett värdepapper till handel på en re-
glerad marknad enligt detta undantag gör ett 
sammanfattande dokument tillgängligt för 
allmänheten på ett språk som godtagits av 
den behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där den reglerade marknad för vilken uppta-
gande till handel söks är belägen.  

vi) Att det sammanfattande dokument som 
avses i led v görs tillgängligt för allmänheten 
på det sätt som fastställs i artikel 14.2 i den 
medlemsstat där den reglerade marknad är 
belägen för vilken upptagande till handel 
söks.  

vii) Att det sammanfattande dokumentets 
innehåll står i överensstämmelse med artikel 
5.2. Dessutom skall det i dokumentet anges 
var det senaste prospektet kan erhållas och 
var den finansiella information som emitten-
ten offentliggjort enligt det löpande kravet på 
offentliggörande finns tillgänglig. 

I artikel 4.3 föreskrivs att kommissionen, 
för att kunna beakta den tekniska utveckling-
en på finansmarknaderna och säkerställa en 
enhetlig tillämpning av detta direktiv, skall 
anta genomförandeåtgärder.  

 
2.2.3. Kommissionens prospektförordning 

Kommissionens prospektförordning gäller 
enligt artikel 1 utformningen av prospekt, 
minimikraven för informationen i prospekt 
och metod för offentliggörande av prospekt, 
villkoren för att informationen skall kunna 
införlivas med prospekt genom hänvisning, 
metoder för offentliggörande av prospekt så 
att det kan säkerställas att dessa är tillgängli-
ga för allmänheten samt metoder för annon-
sering i anslutning till erbjudande av värde-
papper och ansökan om upptagande till of-
fentlig handel.  

Förordningens artikel 2 innehåller defini-
tioner av de viktigaste begreppen som an-
vänds i förordningen och vilka tillämpas vid 
sidan av prospektdirektivets definitioner. Ar-
tikeln innehåller bl.a. definitioner av mallar 
och moduler. Med mall avses en förteckning 
över minimikrav för informationen, anpassa-
de till de särskilda egenskaperna hos de olika 
kategorierna av emittenter och/eller värde-
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papper som berörs. Med modul avses en för-
teckning över ytterligare krav för informatio-
nen som inte ingår i någon mall och som 
skall läggas till i en eller flera mallar beroen-
de på vad som är tillämpligt med hänsyn till 
det instrument eller den transaktion som pro-
spektet eller grundprospektet avser. 

Förordningens artikel 3 gäller minimikrav 
för informationen i prospekt. Tillsammans 
med artiklarna 4-21 och förordningens bila-
gor I-XVII definieras i artikeln prospektets 
minimiinnehåll i olika situationer. Innehåll 
av prospektet  är maximalt harmoniserat. 

I en given situation kan den myndighet 
som anses vara behörig myndighet i emitten-
tens hemstat, i Finland Finansinspektionen, 
kräva att prospektet kompletteras endast för 
de krav för informationen som nämns i artik-
larna och bilagorna. Den kan inte kräva att 
prospektet kompletteras med andra uppgifter. 
Till artikeln ansluter sig också förordningens 
bilaga XVIII varav framgår de vanligaste 
kombinationerna av olika mallar och modu-
ler per slag av värdepapper. 

I ett sådant fullständigt prospekt som avses 
i prospektdirektivet skall enligt den s.k. mo-
dulmetoden alltid ingå flera än en informa-
tionsmodul. Förteckningarna som avses i ar-
tiklarna 4.6—8, 10, 12—16 och 18—20 och 
modulerna som avses i artiklarna 5, 9, 11 och 
17 är inte uttömmande utan det kan bli nöd-
vändigt att tillämpa dem på olika sätt t.ex. då 
en emittent planerar emission av en ny typ av 
värdepapper. Dessutom kan emittenten alltid 
välja att tillämpa högre krav än de som an-
nars i enlighet med artikel 21 skulle lämpa 
sig för emissionen i fråga. 

Artikel 22 i prospektförordningen gäller 
minimikravet på informationen i grundpro-
spekt i olika situationer samt tillhörande 
slutgiltiga villkor. Artikeln föreskriver också 
om situationer där själva prospektet måste 
kompletteras.  

Artikel 23 gäller anpassningar av minimi-
kraven för information i prospekt och grund-
prospekt i situationer där de värdepapper som 
emitteras inte är identiska men jämförbara el-
ler av ett helt nytt slag. När det är fråga om 
värdepapper som inte är identiska men jäm-
förbara med de olika slag av värdepapper 
som avses i tabellen över kombinationer  
skall till prospektet fogas relevanta inslag i 

informationen från en annan mall för värde-
pappersnot till den mall från värdepappersnot 
som valts i första hand. När det är fråga om 
ett nytt slag av värdepapper skall den behöri-
ga myndigheten i samråd med den som är 
skyldig att offentliggöra prospektet besluta 
om information som skall ingå i prospektet.  

Artikeln erbjuder också en möjlighet att 
utelämna information om den inte är relevant 
för emittenten, erbjudandet eller de värde-
papper som avses i prospektet. Dessutom er-
bjuder prospektet en myndighet som är behö-
rig enligt bilaga XIX en möjlighet att kräva 
harmoniserad information om bolag som be-
driver vissa typer av verksamhet. Bilagan in-
nehåller en  förteckning över specialiserade 
emittenter. Enligt förordningens artikel 24 
avgör den som är skyldig att offentliggöra 
prospektet det närmare innehållet i samman-
fattningar av prospekt.  

Förordningens artikel 25 gäller utform-
ningen av prospekt och ordningsföljden för 
de delar som prospektet skall innehålla. När 
ett prospekt upprättas som ett enda, samman-
hängande dokument skall sammanfattningen 
av prospektet samt de riskfaktorer med kopp-
ling till emittenten och det slag av värdepap-
per som emissionen avser och övriga uppgif-
ter som krävs enligt de mallar och moduler 
som gäller för upprättandet av prospektet tas 
in i prospektet direkt efter innehållsförteck-
ningen. Den som är skyldig att offentliggöra 
prospektet skall fritt fastställa i vilken ord-
ning de andra uppgifter som krävs skall re-
dovisas. Förordningens artikel 26 gäller 
utformning av grundprospekt med tillhörande 
slutgiltiga villkor och ordningsföljden för 
dessa.  

Förordningens artikel 27 gäller offentliggö-
rande av dokument som avses i prospektdi-
rektivets artikel 10. Artikel 28 gäller former 
för införlivande genom hänvisning. Under 
vissa förutsättningar kan bl.a. information 
om emittentens bokslut införlivas genom 
hänvisning. Den information som införlivats 
genom hänvisning berörs naturligtvis av 
prospektdirektivets krav på bl.a. informatio-
nens tillgänglighet.  

Förordningens artiklar 29 och 30 gäller of-
fentliggörande av prospekt och grundpro-
spekt i elektronisk form och i tidningar. Arti-
kel 31 gäller medlemsstaternas alternativa 
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rätt att kräva att det i meddelande offentlig-
görs hur prospektet gjorts tillgängligt. I arti-
kel 32 föreskrivs att förteckningen över god-
kända prospekt och grundprospekt som of-
fentliggörs på den behöriga myndighetens 
webbplats skall innehålla uppgifter om hur 
dessa prospekt har gjorts tillgängliga och var 
man kan få tillgång till dem.  

I artikel 33 konstateras att metoden för of-
fentliggörande av slutgiltiga villkor i ett 
grundprospekt inte behöver vara samma som 
den som används för grundprospektet, under 
förutsättning att en av de metoder för offent-
liggörande som anges i prospektdirektivets 
artikel 14 används.  

Enligt förordningens artikel 34 får annon-
sering som gäller antingen ett erbjudande av 
värdepapper till allmänheten eller ett uppta-
gande till handel på en reglerad marknad 
spridas till allmänheten av berörda parter ge-
nom något av de medier som nämns i arti-
keln. Den förteckning som ingår i artikeln är 
inte uttömmande.  

Övergångsbestämmelsen i förordningens 
artikel 35 gäller skyldigheten att i ett pro-
spekt redovisa historisk finansiell informa-
tion. Bestämmelsen avser omvandlingen av 
redovisningsuppgifter så att de motsvarar 
kraven i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder, 
den s.k. IAS-förordningen.  

Enligt artikeln 36 skall förordningen till-
lämpas från och med den 1 juli 2005, dvs. 
från den tidpunkt då prospektdirektivet skall 
ha satts i kraft nationellt. 

 
2.3. Bedömning av nuläget 

Den gällande värdepappersmarknadslagen 
innebär för dem som emitterar värdepapper 
och för vissa andra aktörer informationsskyl-
digheter i samband med emission av värde-
papper och upptagande av värdepapper till 
offentlig handel. Informationsskyldigheten 
fördelas mellan förmarknaden respektive ef-
termarknaden för värdepappren, beroende på 
om informationen avser emission av värde-
papper eller därpå följande upptagande till 
offentlig notering.   

Enligt lagen är den som sätter värdepapper 
i omlopp bland allmänheten eller som på 

uppdrag sköter detta skyldig att tillhandahål-
la tecknarna tillräcklig information om de 
omständigheter som väsentligt påverkar vär-
depapprens värde och att offentliggöra var 
värdepappren kan tecknas.  

Vidare är den som till allmänheten erbjuder 
värdepapper skyldig att offentliggöra ett pro-
spekt innan erbjudandet träder i kraft och 
hålla prospektet tillgängligt för allmänheten 
under den tid erbjudandet är i kraft, i enlighet 
med vad som närmare föreskrivs i lagen. För 
offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver 
anbudsgivaren och emittenten den som enligt 
uppdrag sköter erbjudandet eller emissionen. 
Bestämmelserna om emissionsprospekt är 
baserade på rådets emissionsprospektdirek-
tiv.  

Lagen förutsätter att ett börsprospekt upp-
rättas i en situation där värdepapper ansöks 
bli upptagna till börshandel eller annan of-
fentlig handel. De gällande bestämmelserna 
är till denna del baserade på rådets börspro-
spektdirektiv.  

Eftersom bestämmelserna i gällande lag-
stiftning motsvarar de nämnda emissions- 
och börsprospektdirektiven har i dessa inte 
beaktats den marknadsutveckling som fram-
går av det nya prospektdirektivet. Den största 
bristen är avsaknaden av ikraftvarande be-
stämmelser om ömsesidigt erkännande av 
prospekt inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet. I och med principen om au-
tomatisk ömsesidighet behöver företagen inte 
längre utverka tillstånd för sina prospekt av 
samtliga medlemsstater.  

Med undantag för den s.k. flaggningsbe-
stämmelsen i 2 kap. 9 § skall gällande lag 
tillämpas på värdepapper som i Finland har 
satts i omlopp bland allmänheten och tagits 
upp till offentlig handel samt på dem som 
emitterar sådana värdepapper. En förutsätt-
ning för att prospektdirektivet skall kunna 
sättas i kraft är att lagens tillämpningsområde 
utsträcks till emissionsprospekt som upprät-
tas för värdepapper som erbjuds till allmän-
heten eller ansöks bli upptagna till offentlig 
handel i andra länder än i Finland, då emit-
tentens hemort är Finland. 

Lagen borde ändras att motsvara direktivet 
t.ex. så, att erbjudare av värdepapper från nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland eller från nå-
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gon stat utanför detta område, eller en person 
som ansöker om att värdepapper skall upptas 
till offentlig handel, kunde välja Finland till 
hemstat för emission av vissa icke-
aktierelaterade värdepapper, när värdepapp-
ren erbjuds till allmänheten eller ansöks om 
att upptas till offentlig handel i Finland. 

Enligt prospektdirektivet föreligger ingen 
skyldighet att offentliggöra prospekt t.ex. när 
värdepapper ingår i ett erbjudande där det 
sammanlagda motvärdet understiger 2,5 mil-
joner euro, en gräns som skall beräknas för 
en tolv månaders period. Bestämmelserna om 
marknadsföring och om informationsskyl-
dighet i 2 kap. 1 och 2 § i värdepappers-
marknadslagen gäller sådana erbjudanden.  

Enligt prospektdirektivet skall skyldighet 
att offentliggöra prospekt inte heller gälla er-
bjudanden av värdepapper som endast riktas 
till kvalificerade investerare. Bestämmelser-
na i 2 kap. 1 och 2 § i lagen tillämpas också 
på dessa situationer, som kan gälla synnerli-
gen stora ekonomiska värden. Enligt gällande 
2 kap. 2 § utgör ovan avsedda erbjudare av 
värdepapper inte sådana tillsynsobjekt eller 
övriga finansmarknadsaktörer som Finansin-
spektionen med stöd av 15 § i lagen om Fi-
nansinspektionen har rätt att få uppgifter av 
eller vilka kunde omfattas av lagens admi-
nistrativa påföljder. 

Enligt prospektdirektivet skall varje behö-
rig myndighet se till att den har tillgång till 
lämpliga mekanismer för att föra ett register 
över de fysiska personer och de små- och 
medelstora företag som betraktas som kvali-
ficerade investerare. Punkten avser investera-
re som uttryckligen önskar bli betraktade 
som kvalificerade investerare. Den behöriga 
myndigheten bör i samband härmed säker-
ställa ett tillfredsställande skydd av person-
uppgifter. Direktivet innehåller bl.a. en defi-
nition av begreppet kvalificerad investerare 
som inte överensstämmer med värdepap-
persmarknadslagens definition av yrkesmäs-
sig investerare. För att erbjudanden som rik-
tas till kvalificerade investerare skall kunna 
särskiljas och tillsynsmyndighetens uppgifter 
skötas bör bestämmelser om kvalificerade 
investerare och ett register över kvalificerade 
investerare införas i värdepappersmarknads-
lagen. 

I gällande 2 kap. föreskrivs om skyldighe-

ten att offentliggöra prospekt, om den infor-
mation ett prospekt skall innehålla, om rättel-
se av fel eller brister som ett prospekt är be-
häftat med, om offentliggörande av prospekt 
och om undantag som avser innehållet i och 
offentliggörandet av börs- och emissionspro-
spekt. Bestämmelserna motsvarar till sitt in-
nehåll i huvudsak prospektdirektivets krav. 
Genomförandet av prospektdirektivet förut-
sätter lagstiftning även om prospektets upp-
byggnad, det språk prospektet skall avfattas 
på, Finansinspektionens rätt att behandla an-
sökan om godkännande av prospekt och rätt 
att godkänna gränsöverskridande prospekt 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet samt dokument med uppgifter om den 
information en emittent offentliggjort under 
föregående räkenskapsperiod. 

Prospektdirektivet förutsätter att en behörig 
myndighet, i Finland Finansinspektionen, i 
stället för att godkänna ett prospekt kan be-
sluta att behandlingen av ansökan skall över-
lämnas till en annan behörig myndighet i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Omvänt kan behandling-
en av en ansökan som anhängiggjorts i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet överföras till Finansin-
spektionen med dess samtycke. Det finns inte 
några bestämmelser i värdepappersmark-
nadslagen om samarbete mellan behöriga 
myndigheter i två stater. 

Enligt prospektdirektivet skall den behöri-
ga myndigheten ha alla befogenheter som 
den behöver för att fullgöra sina arbetsupp-
gifter. Myndigheten skall ha befogenheter att 
kräva att emittenter, erbjudare eller personer 
som ansöker om upptagande av värdepapper 
till handel tar med kompletterande uppgifter i 
prospektet och kräva att nämnda personer 
och de personer som kontrollerar dem eller 
kontrolleras av dem överlämnar upplysningar 
och handlingar samt att krävas att revisorer 
och företagsledning hos emittenter, erbjudare 
eller personer som ansöker om upptagande 
av värdepapper till handel överlämnar upp-
lysningar. 

I 15 § i den nuvarande lagen om Finansin-
spektionen föreskrivs om Finansinspektio-
nens granskningsrätt och rätt att få uppgifter. 
Finansinspektionen har rätt att av tillsynsob-
jekt och övriga finansmarknadsaktörer få för 
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tillsynen relevanta uppgifter och redogörelser 
som den ber om samt av deras revisorer rele-
vanta uppgifter och kopior. Den nuvarande 
lagen bör ändras så att den till övriga delar 
motsvarar kraven i prospektdirektivet. 

Kommissionens prospektförordning förut-
sätter i vissa fall att en oberoende revisor el-
ler en annan oberoende expert lämnar utlå-
tanden som finns med i prospektet. Ett sådant 
utlåtande är en del av prospektet. Oberoende 
experter bör jämställas med revisorer för till-
synsobjekt eller övriga finansmarknadsaktö-
rer, varför dessa oberoende experter har 
samma skyldighet som revisorer att lämna 
för tillsynen relevanta uppgifter. 

Prospektdirektivet förutsätter att tillsyns-
myndigheten skall ha även befogenheter att 
under vissa förutsättningar temporärt skjuta 
upp erbjudandet av värdepapper till allmän-
heten eller en ansökan om upptagande till 
handel, förbjuda erbjudande av värdepapper 
till allmänheten och avbryta eller förordna 
om avbrytande av handel på en reglerad 
marknad av de värdepapper som blivit före-
mål för handel (artikel 21.3). När värdepap-
per redan har upptagits till handel på en re-
glerad marknad skall myndigheten ha befo-
genheter att avbryta eller begära att handeln 
med värdepapper på en reglerad marknad av-
bryts om emittentens ställning enligt den be-
höriga myndighetens uppfattning är sådan att 
handeln kan skada investerarnas intressen 
(artikel 21.4 b). 

Gällande lag innehåller inte några bestäm-
melser som ger tillsynsmyndighet befogenhe-
ter att vidta de åtgärder som avses ovan i ar-
tikel 21.3 i prospektdirektivet. 3 kap. 12 § 4 
mom. i lagen innehåller en bestämmelse om 
Finansinspektionens rätt att förordna att an-
nan offentlig handel skall avbrytas. Bestäm-
melsen innebär att handeln skall avbrytas i 
sin helhet, vilket avviker från möjligheten 
enligt prospektdirektivet att avbryta handeln 
med de värdepapper som blivit föremål för 
handel. Enligt 19 § i lagen om Finansinspek-
tionen kan Finansinspektionen förbjuda verk-
ställigheten av ett tillsynsobjekts beslut eller 
åtgärd. Bestämmelsen täcker prospektdirek-
tivets krav på befogenheter för tillsynsmyn-
dighet att avbryta eller begära att handeln 
med värdepapper som blivit föremål för han-
del på en reglerad marknad skall avbrytas om 

emittentens ställning enligt den behöriga 
myndighetens uppfattning är sådan att han-
deln kan skada investerarnas intressen. 

Medlemsstaterna skall enligt prospektdi-
rektivet se till att beslut som fattas på grund-
val av lagar och andra författningar som har 
antagits i enlighet med detta direktiv kan 
överklagas till domstol. Värdepappersmark-
nadslagen saknar en generell bestämmelse 
om överklagande av Finansinspektionens 
överklagbara förvaltningsbeslut. Någon så-
dan bestämmelse ingår inte i 10 kap. 3 § i 
värdepappersmarknadslagen, i vilken före-
skrivs om vissa överklagandesituationer. 
Frågan om sökande av ändring i Finansin-
spektionens beslut är huvudsakligen reglerad 
i 37 § i lagen om Finansinspektionen enligt 
vilken paragraf Finansinspektionens beslut 
får överklagas i första instans hos Helsing-
fors förvaltningsdomstol. Det är nödvändigt 
att i värdepappersmarknadslagen inta be-
stämmelser om hur och hos vilken instans 
Finansinspektionens beslut får överklagas när 
beslutsfattandet sker i enlighet med pro-
spektdirektivet på det sätt som avses i detta 
lagförslag. Marknadsdomstolen har befogen-
het att meddela ett i gällande 7 kap. 2 § före-
skrivet förbud.  

Prospektdirektivet förutsätter att en behörig 
myndighet skall ha befogenhet att offentlig-
göra, att emittenten inte har iakttagit sina 
skyldigheter. Medlemsstaten skall möjliggöra 
lämpliga administrativa åtgärder kan vidtas 
eller administrativa sanktioner utdömas mot 
de ansvariga, när mot bestämmelser som an-
tagits enligt direktiv har brutits. Enligt lagen 
om Finansinspektionen administrativa på-
följder är offentlig anmärkning och offentlig 
varning, som kan tilldelas tillsynsobjekt och 
andra på finansmarknaden verksamma sam-
manslutningar och stiftelser. Offentlig an-
märkning kan dessutom tilldelas under de 
förutsättningar som föreskrivs en fysisk per-
son. 

 
3.  Målsättning och de viktigaste 

förslagen 

 
3.1. Allmän målsättning 

Syftet med propositionen är att sätta i kraft 
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prospektdirektivet nationellt. Målsättningen 
med propositionen, liksom med det nämnda 
direktivet, är att främja gränsöverskridande 
emissioner av värdepapper och att sålunda 
förbättra finländska företags möjligheter att 
skaffa finansiering på den internationella ka-
pitalmarknaden. Samtidigt skall propositio-
nen stärka investerarnas förtroende för mark-
naden.  

Genom propositionen uppdateras bestäm-
melserna om prospekt. Prospektdirektivet 
sätts enligt förslaget i kraft i första hand ge-
nom justering av de i värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. ingående bestämmelserna om 
informationsskyldighet i samband med emis-
sion av värdepapper och de i 7 kap. ingående 
bestämmelserna om tillsyn över värdepap-
persmarknaden samt genom justering av 
lagen om Finansinspektionen i fråga om till-
synsmyndighetens rätt att få information.  

 
3.2. Förtydligande av bolagens ansvar 

Frågan om bolagens ansvar får inom Euro-
peiska unionen avgöras nationellt. Enligt för-
sta meningen prospektdirektivets artikel 6.1 
skall medlemsstaterna säkerställa att ansvaret 
för den information som ges i ett prospekt 
åtminstone åvilar emittenten eller dess för-
valtnings-, lednings- eller kontrollorgan, er-
bjudaren, den person som ansöker om uppta-
gande till handel på en reglerad marknad el-
ler garanten, beroende på omständigheterna. 

Direktivet förpliktar sålunda inte den en-
skilda medlemsstaten att reglera bolagens an-
svar, eftersom artikeln som ett alternativ för 
bolagets ansvar tillåter att styrelsens och för-
valtningsrådets medlemmar och verkställan-
de direktören enligt rättsordningen anses vara 
ersättningsskyldiga. 

Den av finansministeriet tillsatta arbets-
gruppen kommer i en separat delrapport att 
närmare behandla frågan om emittentens an-
svar gentemot investerarna.  

 
3.3. De viktigaste förslagen 

3.3.1. Värdepappersmarknadslagen 

Bestämmelserna i värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. om informationsskyldigheten i 
samband av emission av värdepapper före-

slås bli ändrade. Efter ändringarna gäller in-
formationsskyldigheten erbjudande av vär-
depapper i allmänhet, inte enbart emission av 
nya värdepapper. Enligt bestämmelserna 
skall alla investerare som hör till emissionens 
målgrupp behandlas likvärdigt.  

Bestämmelserna om emissions- och börs-
prospekt föreslås bli så ändrade att det i lagen 
inte längre görs någon skillnad mellan dessa 
typer av prospekt. Benämningarna emis-
sions- och börsprospekt får emellertid fortfa-
rande användas om de inte är vilseledande. 
Inom direktivets tillämpningsområde ställs 
emellertid samma krav på ett prospekt obero-
ende av om det endast är fråga om att erbjuda 
värdepapper eller också ansöka om att de 
skall tas upp till handel på en reglerad mark-
nad.  

I stället för att skilja på emissions- och 
börsprospekt föreslås att man skiljer på pro-
spekten beroende på om de enligt prospektdi-
rektivet måste offentliggöras eller om de föl-
jer nationell lagstiftning och därmed hamnar 
utanför direktivets tillämpningsområde. När 
ett prospekt inte hör till direktivets tillämp-
ningsområde är kraven på innehållet enligt 
propositionen emellertid lindrigare än vad 
som anges i direktivet och i de närmare före-
skrifter om genomförande av direktivet som 
kommissionen har utfärdat.  

Medlemsländerna kan tillämpa sina egna 
nationella bestämmelser på situationer och 
värdepapper som har avgränsats utanför di-
rektivet. När det gäller värdepapper och situ-
ationer som avgränsats utanför tillämpnings-
området är det inte möjligt att offentliggöra 
ett prospekt enligt direktivet eller att använda 
prospektet i samband med erbjudande av 
värdepapper eller ansökan om upptagande av 
värdepapper till handel i andra medlemssta-
ter, utan samtycke av de ifrågavarande sta-
ternas behöriga myndigheter, om inte annat 
följer av artikel 1.3. 

Enligt den sist nämnda artikeln kan den 
som inte är skyldig att offentliggöra prospekt 
i vissa situationer som faller utanför tillämp-
ningsområdet utan avgränsning av det ifrå-
gavarande slaget besluta upprätta ett prospekt 
och utverka myndighetens godkännande samt 
offentliggöra ett sådant prospekt som avses i 
direktivet, för att använda det i samband med 
erbjudande av värdepapper eller ansökan om 
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upptagande till handel i andra stater. 
Genom förordning av finansministeriet fö-

reskrivs närmare om de krav som ställs på 
innehållet i ett nationellt prospekt. I kommis-
sionens förordning föreskrivs om de krav 
som ställs på innehållet i prospekt inom di-
rektivets tillämpningsområde.  

I fråga om båda typerna av prospekt, dvs. 
prospekt som faller inom direktivets tillämp-
ningsområde och prospekt som skall upprät-
tas på grund av nationella bestämmelser gäll-
er emellertid enhetliga bestämmelser fram-
förallt beträffande skyldigheten att offentlig-
göra prospekt och utverkande av godkännan-
de för prospektet innan det offentliggörs samt 
beträffande grunderna för undantag som 
gäller prospektet informationsinnehåll. I frå-
ga om dem som är skyldiga att offentliggöra 
båda typerna av prospekt gäller också samma 
bestämmelser bl.a. om påföljderna för för-
summelse av skyldigheten att offentliggöra 
prospekt.  

I värdepappersmarknadslagens 1 kap. 4 a § 
föreslås bestämmelser om det register över 
kvalificerade investerare som skall föras av 
Finansinspektionen. Investerare som är in-
förda i registret kan erbjudas värdepapper 
utan någon skyldighet att offentliggöra pro-
spekt. Genom förordning av finansministeriet 
regleras huvudsakligen de övriga undantag 
från skyldigheten att offentliggöra prospekt 
som direktivet tillåter.  

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs liksom enligt den gällande lagen 
också om undantag från skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt då anskaffningen av fi-
nansiering från allmänheten har samband 
med finansiering av ett allmännyttigt projekt. 
Frånsett de direkt tillämpliga undantagen 
skall dispens med stöd av myndighetspröv-
ning enligt förslaget beviljas av Finansin-
spektionen, liksom enligt den gällande lagen.  

I värdepappersmarknadslagens föreslås en 
bestämmelse om användning av prospekt 
som Finansinspektionen har godkänt i sam-
band med att värdepapper erbjuds eller tas 
upp till handel som motsvarar offentlig han-
del i ett annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet samt att prospekt 
som godkänts i någon annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet an-
vänds i Finland för att uppfylla skyldigheten 

att offentliggöra prospekt.  
I värdepappersmarknadslagens föreslås be-

stämmelser om skyldigheten att offentliggöra 
en årlig sammanställning. I den årliga sam-
manställningen skall emittenten enligt försla-
get sammanfattningsvis presentera den under 
den föregående räkenskapsperioden offent-
liggjorda informationen eller åtminstone 
hänvisa till sin enligt denna lag offentliggjor-
da information och samtidigt ange var den 
finns tillgänglig.  

Till lagens 7 kap. föreslås bli fogade nya  
bestämmelser som ger Finansinspektionen 
befogenheter att för en viss tid skjuta upp er-
bjudande av värdepapper till allmänheten el-
ler upptagande till offentlig handel samt för-
ordna att den offentliga handeln med värde-
papper avbryts. Dessutom utvidgas enligt 
förslaget nuvarande 2 § till att omfatta allt 
förfarande som strider mot 2 kap. Ytterligare 
har Finansinspektionen enligt 19 § i lagen 
om Finansinspektionen befogenhet att avbry-
ta eller tillfälligt förbjuda offentlig handel 
med värdepapper.  

Till lagens 10 kap. fogas en bestämmelse 
som rör rätt att söka ändring i Finansinspek-
tionens beslut om godkännande av prospekt 
eller beslut om beviljande av undantag för 
prospekt samt rätt att söka ändring i Finans-
inspektionens beslut att skjuta upp erbjudan-
de av värdepapper till allmänheten eller upp-
tagande av värdepapper till offentlig handel, 
liksom även beslut att avbryta offentlig han-
del med värdepapper.   

 
3.3.2. Lagen om Finansinspektionen 

Förslagen till komplettering av lagen om 
Finansinspektionen rör bestämmelser om 
andra finansmarknadsaktörer samt bestäm-
melser om tillsynsobjektens och andra fi-
nansmarknadsaktörers informationsskyldig-
het.  

 
3.3.3. Lagen om skuldebrev 

Enligt värdepappersmarknadslagen skall 
Finansinspektionen med stöd av prospektdi-
rektivet föra ett register över prospekt som 
den godkänt. Av denna anledning föreslås att 
Finansinspektionen inte längre är skyldig att 
ytterligare föra en förteckning över sådana 
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skuldebrev som avses i lagen om skuldebrev.  
 

3.3.4. Lagen om källskatt på ränteinkomst 

I överensstämmelse med den ändring som 
föreslås i lagen om skuldebrev föreslås att 
hänvisningen till registret över masskulde-
brev stryks.  

 
 

4.  Proposit ionens konsekvenser 

Näringslivet. Genom de på prospektdirek-
tivet baserade förslagen främjas tillgången på 
investeringskapital inom gemenskapen ge-
nom att emittenterna ges möjlighet att inom 
hela gemenskapen använda prospekt som har 
godkänts i en medlemsstat.  

Förslagen är ägnade att underlätta gräns-
överskridande emissioner, vilket i sin tur ef-
fektiviserar anskaffningen av finansiering på 
den internationella kapitalmarknaden. Ge-
nom direktivets bestämmelser om prospek-
tens nya informationsinnehåll förbättras in-
vesterarnas möjligheter att få information om 
företag som skaffar finansiering från allmän-
heten. Propositionen har sålunda en stor be-
tydelse för företagens finansieringsmöjlighe-
ter och investerarskyddet.  

Harmoniseringen av lagstiftningen kan an-
tas minska emissionskostnaderna i sådana 
fall då erbjudanden genomförs i flera med-
lemsstater. De strängare förpliktelserna leder 
å andra sidan till ökade kostnader. Från Fin-
lands synpunkt kan det konstateras att flera 
av de förpliktelser och förfaranden som orsa-
kas av prospektdirektivet redan ingår i den 
gällande lagen eller annars har iakttagits som 
marknadspraxis.  

Slopandet av kraven på översättning av 
prospekt får betydelse i situationer där vär-
depapper erbjuds i flera EU-stater. Möjlighe-
ten att offentliggöra prospekt enbart på eng-
elska kommer antagligen att minska kostna-
derna. Det har i praktiken varit arbetskrävan-
de för företagen att publicera prospekt i flera 
språkversioner. Förfarandet med en så kallad 
europass kommer att minska emittenternas 
kostnader eftersom prospekten inte längre 
behöver sändas till flera myndigheter för 
godkännande och eftersom informationen 
inte behöver specialutformas för olika stater.  

Också den övriga harmoniseringen av be-
stämmelserna har en kostnadssänkande ef-
fekt. Eftersom de nationella bestämmelserna 
bl.a. om situationer där emittenten inte är 
skyldig att upprätta något prospekt harmoni-
seras i samtliga medlemsstater, behövs inga 
separata omfattande utredningar för varje en-
skilt land. Bolagen kan lita på att bestämmel-
serna i de olika medlemsstaterna stämmer 
överens med varandra. Detta framförallt av 
den orsaken att det är fråga om ett direktiv 
som syftar till maximal harmonisering, vilket 
innebär att varje medlemsstat skall sätta i 
kraft prospektdirektivet utan att ha någon 
möjlighet att göra nationella undantag.  

Prospektdirektivet innebär emellertid inte 
att all lagstiftning som gäller detta område 
harmoniseras inom EU. Om det t.ex. är fråga 
om situationer som inte hör till tillämpnings-
området för direktivet måste det fortfarande 
alltid kontrolleras om medlemsstaten i fråga 
har reglerat situationen. Det är då nödvändigt 
att handla i enlighet med den nationella la-
gen, som kan avvika en hel del från den fin-
ländska. I praktiken kommer situationer av 
detta slag sannolikt inte att ha någon större 
betydelse.  

De krav som prospektdirektivet ställer på 
bokslut kan i förening med IAS-standarderna 
innebära ökade kostnader för bolag vilkas 
värdepapper tas upp till notering på börsen. 
Om detta sker t.ex. år 2006 skall bolaget år 
2006 upprätta sitt bokslut enligt IAS-
standarderna. Enligt kommissionens pro-
spektförordning, som är bindande rätt i med-
lemsstaterna, skall i prospektet uppges tre års 
bokslut av vilka de två sista skall vara upp-
rättade enligt den redovisningsstandard som 
bolaget iakttar i sitt följande bokslut. Detta 
betyder att boksluten för åren 2005 och 2004 
skall vara upprättade enligt IAS-standarder-
na. Om bolaget inte i tid har förutsett att vär-
depappren tas upp till notering måste det 
räkna om siffrorna för åren 2004 och 2005 
enligt IAS, vilket orsakar en betydande en-
gångskostnad.  

Offentlig ekonomi. Propositionen har inga 
direkta statsekonomiska konsekvenser. De 
föreslagna bestämmelserna om Finansinspek-
tionens skyldighet att offentliggöra informa-
tion om godkända prospekt förbättrar också 
andra myndigheters möjligheter att få till-
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gänglig och jämförbar information om fi-
nansmarknadens utveckling.  

Konsekvenser i fråga om organisation och 
personal. De föreslagna bestämmelserna får 
inga direkta organisatoriska eller personella 
konsekvenser för myndigheter och företag, 
inte heller arbetskraftspolitiska konsekven-
ser.  

Hushållen och miljön samt olika medbor-
gargruppers ställning och jämlikhet. Infö-
randet av den på prospektdirektivet baserade 
lagstiftningen och de övriga förslagen i pro-
positionen får inga direkta konsekvenser för 
hushållens ställning. Propositionen får emel-
lertid indirekt betydelse för hushållen genom 
att investerarskyddet på värdepappersmark-
naden blir bättre. Propositionen får inga kon-
sekvenser för miljön och inte heller för olika 
medborgargruppers ställning och jämlikhet.  

 
 

5.  Beredningen av proposit ionen 

Finansministeriet tillsatte den 5 februari 
2004 en arbetsgrupp med uppgift att bereda 
ett förslag till lagstiftning genom vilken pro-
spektdirektivet och de bestämmelser som 
kommissionen har utfärdat med stöd av det 
sätts i kraft. Förslaget skulle också ta ställ-
ning till emittentbolagens ansvar för sina 
prospekt. I arbetsgruppen ingick representan-
ter för Finska Fondhandlareföreningen rf, ju-
stitieministeriet, OMX Exchanges Oy, Fi-
nansinspektionen, Finlands Advokatförbund, 
Bankföreningen i Finland rf och finansmini-
steriet. Arbetsgruppen delade sitt arbete i två 
delar. Den första delrapporten blev klar den 7 
december 2004. Utredningen om prospektan-
svar fortsätter som ett särskilt projekt. 

Sammanlagt 13 utlåtanden har kommit in 
om propositionsutkastet. Utlåtanden har getts 
av justitieministeriet, handels- och industri-
ministeriet, marknadsdomstolen, Finansin-
spektionen, Finlands Bank, Finska Fond-

handlareföreningen rf, OMX Exchanges Ab, 
Bankföreningen i Finland rf, Finlands Advo-
katförbund, Finlands Näringsliv EK, Cen-
tralhandelskammaren, Föreningen CGR rf 
och Finlands investeringsförening rf. Utlå-
tandena stöder i huvudsak propositionens 
mål och medel. Utlåtandena har i mån av 
möjlighet beaktats i beredningen av proposi-
tionen.  

 
 

6.  Andra omständigheter som in-
verkat på proposit ionen 

Under de närmaste åren blir det sannolikt 
aktuellt att komplettera bestämmelserna om 
Finansinspektionens befogenheter med an-
ledning av vissa direktiv som för närvarande 
bereds i Europeiska unionen, t.ex. solvensdi-
rektivet om kreditinstitut och värdepappers-
företag. Den 21 april 2004 utfärdades Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella in-
strument och om ändring av rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/12/EG 
samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. Också detta direktiv kan leda till 
ändringar i bestämmelserna om Finansin-
spektionens befogenheter.  

Finansministeriet tillsatte den 24 mars 
2004 en arbetsgrupp med uppgift att bereda 
ett förslag till lagstiftning om genomförande 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/25/EG om uppköpserbjudanden samt 
de bestämmelser som kommissionen utfärdat 
med stöd av det. I samband med verkställig-
heten av det nämnda direktivet blir det san-
nolikt aktuellt att ta ställning till en harmoni-
sering av bestämmelserna om anbudshand-
lingar vid uppköpserbjudanden med pro-
spektbestämmelserna, bl.a. i fråga om god-
kännandeförfarandet.  
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslagen 

 
1.1. Värdepappersmarknadslagen 

 
1 kap.  Allmänna stadganden 

Tillämpningsområde 
 

1 §. Till denna paragraf föreslås bli fogat 
ett nytt 3 mom., varvid gällande 3 mom. blir 
4 mom. De nya bestämmelser som med stöd 
av momentet föreslås bli införda i lagens 2 
kap. om prospekt som skall upprättas och of-
fentliggöras i samband med erbjudande av 
och offentlig handel med värdepapper skall 
enligt förslaget tillämpas också på situationer 
där värdepapper inte erbjuds eller upptas till 
handel i Finland, men där hemstaten enligt 
föreslagna 1 kap. 4 § 7–9 mom. är Finland. 
Den i momentet avsedda emittenten berörs 
även av den i 2 kap. 10 c § föreslagna skyl-
digheten att offentliggöra ett dokument över 
information som offentliggjorts under den fö-
regående räkenskapsperioden (årlig sam-
manställning). 

Bestämmelsen innebär en utvidgning av 
lagens allmänna tillämpningsområde efter-
som lagen i och med den kan tillämpas också 
i situationer där verksamhet av det slag som 
avses i lagen bedrivs utanför Finlands grän-
ser. Med vissa undantag som framgår av den 
gällande paragrafen tillämpas lagen över hu-
vud taget endast på verksamhet som bedrivs i 
Finland och hör till lagens tillämpningsom-
råde.  

Förslaget är baserat på prospektdirektivets 
artikel 2.1 m. Enligt artikeln kan Finland 
vara hemstat för en emittent, vilket innebär 
att Finansinspektionen enbart på den grunden 
att emittenten har sin bolagsrättsliga hemort i 
Finland kan vara den behöriga myndighet 
som granskar prospekt t.ex. i en situation där 
värdepapper erbjuds till allmänheten, trots att 
själva den verksamhet som ger anledning till 
att ett prospekt måste offentliggöras, avsikten 
att erbjuda värdepapper till allmänheten eller 
ansöka om att de skall tas upp till handel på 

en sådan reglerad marknad som avses i direk-
tivet, riktar sig utanför Finland. I enlighet 
med de tidigare direktiven om emissions- och 
börsprospekt har skyldigheten att offentlig-
göra prospekt enligt den gällande lagen till-
lämpats endast då värdepapper erbjuds och 
upptas till notering i Finland.  

Med hemstat avses i den föreslagna be-
stämmelsen den stat vars lag tillämpas då 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas 
upp till offentlig handel. Hemstaten bestäms 
separat för varje värdepappersparti som er-
bjuds till allmänheten eller ansöks bli uppta-
get till offentlig handel. En och samma emit-
tents partier av värdepapper av ett visst slag 
kan sålunda ha olika hemstater om en sådan 
valmöjlighet står till buds, så som närmare 
framgår nedan i samband med 4 § 7–9 mom. 
I ett sådant fall skall respektive stats lagar 
tillämpas på partierna i fråga. Finland är 
emellertid enligt förslaget alltid hemstat för 
en finländsk emittents aktier och andra aktie-
relaterade värdepapper. Denna lag samt de 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den skall sålunda tillämpas på varje parti 
värdepapper.  

4 §. Paragrafens 4 mom. 2 och 3 punkten 
föreslås bli ändrade. Yrkesmässiga investera-
re uttrycket i momentets inledande meningen 
föreslås bli kursiverad. I momentets 2 punkt 
föreslås en lagstiftningsteknisk ändring till 
följd av att lagen om statliga affärsverk revi-
derades år 2002. I momentets 3 punkt före-
slås för tydlighetens skull ett omnämnande 
om Europeiska centralbanken. Momentet har 
samband med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG om system för ersättning till 
investerare (ersättningsfonddirektivet) som 
gör det möjligt att behandla Europeiska cen-
tralbanken som en kvalificerad investerare på 
samma sätt som en nationell centralbank. Ef-
tersom Europeiska centralbanken är central-
organisation för det Europeiska centralbanks-
systemet kan den betraktas som en kvalifice-
rad investerare.  

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
5 mom. vari begreppet kvalificerade investe-
rare definieras i enlighet med artikel 2.1 e i 
prospektdirektivet. Definitionen skiljer sig 
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från definitionen av begreppen yrkesmässiga 
och professionella investerare i paragrafens 
4 mom. och i ersättningsfonddirektivets bila-
ga I. Definitionen av begreppet yrkesmässig 
investerare togs in i lagen för att ange om-
fattningen av den i lagen om värdepappersfö-
retag (579/1996) avsedda ersättningsfondens 
investerarskydd samt för närmare verkstäl-
lighet av procedurbestämmelserna i värde-
pappersdirektivets artikel 11. Yrkesmässiga 
investerare är enligt lagen de i 4 mom. upp-
räknade sammanslutningar som anses vara 
yrkesmässiga investerare för att de på grund 
av arten av sin affärs- eller övriga verksam-
het antas ha god kännedom om värdepap-
persmarknaden och dess risker eller för att de 
inte i lag behöver skyddas lika effektivt och 
noggrant som icke-yrkesmässiga investerare.  

Yrkesmässiga investerare är dessutom bo-
lag vilkas aktier har tagits upp till offentlig 
handel samt sammanslutningar och stiftelser 
som av en värdepappersförmedlare skriftli-
gen har meddelats att värdepappersförmedla-
ren betraktar dem som yrkesmässiga investe-
rare, förutsatt att de inte skriftligen har mot-
satt sig värdepappersförmedlarens medde-
lande.  

Yrkesmässiga investerare är vidare perso-
ner som skriftligen har meddelat en värde-
pappersförmedlare att de hör till denna kate-
gori. Definitionen av yrkesmässiga investera-
re överlappar delvis prospektdirektivets defi-
nition av kvalificerade investerare. Den sist 
nämnda definitionen är emellertid noggran-
nare avgränsad bl.a. när det gäller fysiska 
personer och bolag. Definitionerna är sålunda 
inte identiska.  

En definition av begreppet kvalificerad in-
vesterare behövs för att skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt skall kunna avgränsas 
på det sätt som avses i prospektdirektivet, i 
den förordning som finansministeriet enligt 
förslaget skall utfärda med stöd av lagens 2 
kap. 3 §. Ett viktigt syfte med direktivet är att 
skydda investerare på ett sätt som beaktar 
olika investerargruppers speciella skyddsbe-
hov och nivån på deras sakkunskap. Kravet 
att offentliggöra prospekt gäller inte erbju-
danden av värdepapper till kvalificerade in-
vesterare och andra investerare då dessa är 
färre än 100 per medlemsstat. Definitionen 
av begreppet kvalificerad investerare behövs 

också för att Finansinspektionens registre-
ringsskyldighet skall kunna avgränsas enligt 
den nya 4 a § som föreslås i lagens 1 kap.  

I momentets 1–6 punkt beaktas de mest ty-
piska grupperna av kvalificerade investerare. 
Hit hör, med beaktande av direktivets av-
gränsningar, sådana yrkesmässiga investerare 
som avses i lagen, t.ex. värdepappersförmed-
lare, stater och deras regionala förvaltnings-
enheter, i Finland t.ex. kommuner och sam-
kommuner, internationella finansinstitut som 
t.ex. Internationella Valutafonden och Euro-
peiska investeringsbanken, samt storföretag. 
Kvalificerade investerare är enligt förslaget 
också sådana små och medelstora företag 
som avses i momentets 5 punkt samt sådana 
fysiska personer som avses i 6 punkten om 
de på egen begäran behandlas som kvalifice-
rade investerare och därför har förts in i det 
register som enligt förslaget skall föras av 
Finansinspektionen.  

Momentets 7 punkt är en omfattande hän-
visningsbestämmelse vars syfte är att i sista 
hand omfatta samtliga kategorier av kvalifi-
cerade investerare som avses i direktivet. 
Kvalificerade investerare är enligt denna 
punkt också sådana inhemska och utländska 
juridiska personer som bedriver motsvarande 
verksamhet som de investerare som nämns i 
momentets 1—3 punkt och som är kvalifice-
rade investerare enligt definitionen i pro-
spektdirektivets artikel 2.1 e.  

Till kategorin andra kvalificerade investe-
rare som avses i 7 punkten hör enligt försla-
get bl.a. vissa finansiella institut som inte 
nödvändigtvis är sådana kreditinstitut som 
avses i kreditinstitutslagens 2 §, i Finland 
t.ex. Fonden för industriellt samarbete (FIN-
FUND) och FINVERA Abp. Bestämmelsen 
omfattar också motsvarande utländska juri-
diska personer som har hemort i stater inom 
eller utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Till kategorin kvalificerade in-
vesterare hör enligt förslaget också kreditin-
stituts, värdepappersföretags och försäk-
ringsbolags förvaltningsbolag samt t.ex. så-
dana utländska förvaltningsbolag som mot-
svarar finländska fondbolag samt utländska 
fonder och investeringsbolag som motsvarar 
finländska placeringsfonder, oberoende av 
om de administreras av ett fristående förvalt-
ningsbolag eller inte. Det är viktigt med en 
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noggrann hänvisning till direktivbestämmel-
sen för att direktivet skall kunna genomföras 
på ett sådant sätt att det i så stor utsträckning 
som möjligt omfattar bl.a. utländska juridiska 
personer som inte har någon inhemsk mot-
svarighet.  

En fysisk person och ett litet eller medel-
stort företag kan enligt 5 och 6 punkten i det 
föreslagna momentet betraktas som en kvali-
ficerad investerare, om personen eller företa-
get uppfyller de krav som lagen ställer och på 
egen begäran registreras som kvalificerad in-
vesterare. Finansinspektionen skall ha till-
gång till ett register över personer och före-
tag som klassas som kvalificerade investerare 
samt till sådana system som behövs för att 
upprätthålla registret. Registermyndigheten 
skall kontrollera att den som vill bli registre-
rad uppfyller de förutsättningar för registre-
ring som direktivet ställer.  

I registret kan antecknas endast företag 
som har hemort i Finland och som enligt sitt 
senaste årsbokslut eller koncernbokslut upp-
fyller minst två av följande tre krav: antalet 
anställda under redovisningsperioden skall 
understiga 250, balansomslutningen skall 
uppgå till högst 43 miljoner euro och omsätt-
ningen till högst 50 miljoner euro. I registret 
kan antecknas en fysisk person som har 
hemort i Finland och som uppfyller minst två 
av följande tre krav: han eller hon skall under 
de fyra senaste kvartalen före ansökan ha 
gjort i medeltal minst tio värdepappersaffärer 
per kvartal, värdet av hans eller hennes vär-
depappersinnehav skall överstiga en halv 
miljon euro och han eller hon skall arbeta el-
ler i minst ett år ha arbetat inom finansbran-
schen med uppgifter som förutsätter kunska-
per om värdepappersplaceringar. Till denna 
kategori av uppgifter hör t.ex. uppgifter i di-
rekt samband med värdepappersplaceringar, 
så som förvaltning av ett företags egna vär-
depapperstillgångar och därtill anslutna upp-
gifter, uppgifter i anslutning till kundupp-
drag, så som mäklarverksamhet eller annan 
skötsel av uppdrag eller uppgifter i samband 
med placeringsanalys eller -rådgivning.  

Det är skäl att från värdepappersinnehav 
som avses i momentets 6 punkt utesluta in-
nehav av andra värdepapper än sådana som 
hör till lagens tillämpningsområde, t.ex. bo-
stadsaktier. I övrigt skall till en sådan värde-

pappersportfölj som avses i direktivet anses 
höra också andra värdepapperstillgångar än 
sådana som fysiska personer i allmänhet äger 
i investeringssyfte.  

En omständighet som talar för att definitio-
nen av begreppet kvalificerade investerare 
skall omfatta små och medelstora företag 
samt vissa fysiska personer är också att dessa 
aktörer enligt direktivet och lagförslagets 4 a 
§ alltid har rätt att lämna registret utan moti-
veringsskyldighet. En emittent eller någon 
annan som enligt huvudregeln är skyldig att 
offentliggöra ett prospekt kan erbjuda värde-
papper till kvalificerade investerare som en-
ligt momentet antecknats i Finansinspektio-
nens register samt till andra sådana kvalifice-
rade investerare som avses i momentet, utan 
någon skyldighet att offentliggöra prospekt.  

Till paragrafen föreslås bli fogat också ett 
nytt 6 mom. I momentet definieras begreppet 
aktierelaterade värdepapper som avses i pro-
spektdirektivets artikel 2.1 b samt begreppet 
icke-aktierelaterade värdepapper som avses i 
artikel 2.1 c. Den av direktivet följande in-
delningen i aktierelaterade och icke-
aktierelaterade värdepapper skiljer sig från 
värdepappersmarknadslagens tidigare indel-
ning av värdepapper. Indelningen avviker 
också från den som följer av bokföringsla-
gens bestämmelser om balansräkning. Lagen 
omfattar emellertid också värdepapper som 
avses i de nämnda bestämmelserna i direkti-
vet. Momentets definitioner behövs endast 
med tanke på det nationella genomförandet 
av prospektdirektivet.  

Enligt 1 punkten i det föreslagna momentet 
avses med aktierelaterade värdepapper när-
mast i lagens 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten 
nämnda aktier och andra andelar i en sam-
manslutnings eget kapital, t.ex. olika typer av 
andelar i andelslag. Som aktierelaterade vär-
depapper skall emellertid också betraktas 
andra värdepapper som berättigar till en pre-
station som baserar sig på värdepapprens 
värdeutveckling, om aktien eller andelen har 
emitterats av samma emittent eller av ett fö-
retag som hör till samma koncern som emit-
tenten. I synnerhet den sist nämnda utvidg-
ningen till företag som hör till samma kon-
cern skulle innebära att den i punkten nämn-
da värdepapperskategorin skulle omfatta and-
ra värdepapper än sådana som traditionellt 
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anses vara aktierelaterade. T.ex. warranter 
vilkas emittent hör till samma koncern som 
den som emitterat den underliggande aktien, 
är enligt direktivet aktierelaterade värdepap-
per oberoende av om warranten berättigar till 
en aktie eller till en sådan kontant utbetalning 
som baserar sig på aktiens värdeutveckling.  

Enligt 2 punkten i det föreslagna momentet 
definieras begreppet icke-aktierelaterade vär-
depapper som andra värdepapper än sådana 
som avses i 1 punkten. Icke-aktierelaterade 
värdepapper är sålunda dels masskuldebrev 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 
med sådana jämförbara skuldförbindelser, 
med de begränsningar som nämns ovan, och 
dessutom alla andra sådana i 1 punkten av-
sedda värdepapper som hör till lagens till-
lämpningsområde. Icke-aktierelaterade vär-
depapper är sålunda bl.a. depositionsbevis 
och warranter som har emitterats av någon 
annan aktör än ett bolag som emitterat aktien 
i fråga eller av ett bolag som hör till samma 
koncern som emittenten.  

Bolag som eventuellt hör till samma kon-
cern som en sådan som avses i förslaget kan 
ha hemorter i olika stater. Det är sålunda 
nödvändigt att avgöra enligt vilken stats lag-
stiftning en koncerns hemort skall avgöras. 
Det är med andra ord fråga om huruvida be-
dömningen skall göras enligt lagen på emit-
tentens egen hemort eller enligt lagen på ett 
eventuellt koncernbolags hemort. Både när 
det gäller erbjudande av värdepapper till all-
mänheten och när det gäller den offentliga 
handeln med värdepappren är det viktigt att 
skydda den som har investerat i emittentens 
värdepapper och inte ett till samma koncern 
hörande företags värdepapper. Frågan om fö-
retag hör till samma koncern eller inte skall 
sålunda enligt förslaget avgöras enligt den 
lag som tillämpas på emittentbolagets hem-
ort.  

Förslagen till nya 5 och 6 mom. motsvarar 
prospektdirektivets artikel 2.1 b och c, artikel 
2.1 e lederna iv och v samt artikel 2.3. I fråga 
om förslaget till 5 mom. som gäller kvalifice-
rade investerare är det skäl att observera att i 
sådana situationer där erbjudanden riktas till 
andra medlemsstater skall frågan om värde-
papper utan offentliggörande av prospekt kan 
erbjudas till fysiska personer samt till små 
och medelstora företag avgöras enligt lag-

stiftningen i respektive stat som erbjudandet 
riktas till och beroende på hur artikel 2.1 e 
lederna iv och v har genomförts. 

I paragrafens 7—9 mom. införs i enlighet 
med prospektdirektivet en definition av be-
greppet hemstat. Utgående från hemstaten 
avgörs vilken avsedd myndighet som är be-
hörig att godkänna prospekt. 

Enligt 7 mom. är det möjligt att för en 
emission välja Finland till hemstat när icke-
aktierelaterade värdepapper med ett nomi-
nellt värde per enhet eller bokföringsmässigt 
motvärde om minst 1 000 euro eller sådana 
icke-aktierelaterade värdepapper som berätti-
gar till anskaffning av värdepapper eller till 
en prestation baserad på deras värdeutveck-
ling erbjuds till allmänheten eller ansöks om 
att bli upptagna till offentlig handel eller 
motsvarande handel i en stat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet och förut-
satt att värdepappren erbjuds till allmänheten 
i Finland eller här ansöks om att bli upptagna 
till offentlig handel eller emittenten har sin 
bolagsrättsliga hemort i Finland.   

Enligt momentet kan Finland väljas till 
hemstat av emittent som har sin bolagsrätts-
liga hemort i Finland eller inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller av emit-
tent utanför detta område som här bjuder ut i 
momentet avsedda värdepapper till allmänhe-
ten eller ansöker om att de upptas till offent-
lig handel. Förslaget är baserat på direktivets 
artikel 2.1 m led ii.  

Hemstaten behöver väljas endast en gång 
eftersom det är fråga om att välja den lag 
som skall tillämpas på ett visst parti värde-
papper. I praktiken kan valet inte ändras i ef-
terskott.  

Bestämmelsen i momentet gäller också 
icke-aktierelaterade värdepapper i annan va-
luta än euro, om deras lägsta nominella värde 
vid emissionstidpunkten är ca 1 000 euro. 

Frågan om när ett prospekt skall eller i vis-
sa situationer kan sändas till Finansinspek-
tionen för godkännande föreslås emellertid 
bli reglerad i 2 kap. 4 §. 

De bolag som i Finland har införts i Patent- 
och registerstyrelsens handelsregister har sin 
bolagsrättsliga hemort i Finland. I vissa and-
ra medlemsstater är en förutsättning för hem-
ortsstatus dels registrering, dels att bolagets 
ledning de facto har sitt säte i samma stat.  



 RP 38/2005 rd  
  
   

 

27

Enligt förslaget i 8 mom. betraktas Finland 
som hemstat för andra än sådana emissioner 
av värdepapper som avses i 7 mom. om emit-
tenten har sin bolagsrättsliga hemort här. Så-
dana värdepapper är alla aktierelaterade vär-
depapper enligt 6 mom. samt vissa icke-
aktierelaterade värdepapper. Förslaget base-
rar sig på prospektdirektivets artikel 2.1 m 
led i.  

Enligt det föreslagna 9 mom. är Finland 
hemstat för andra än i 7 mom. avsedda emit-
tenter som har sin bolagsrättsliga hemort 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området, förutsatt att värdepappren erbjuds 
till allmänheten eller att det görs en ansökan 
om att de inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet för första gången efter det att 
prospektdirektiv har trätt i kraft skall tas upp 
till offentlig handel i Finland.  

I ett senare skede kan emellertid en annan 
hemstat väljas om erbjudaren eller den som 
ansöker om att värdepappren skall tas upp till 
handel är någon annan än emittenten och om 
emittenten senare beslutar välja någon annan 
stat än den hemstat som har bestämts på basis 
av det första erbjudandet eller upptagandet 
till handel. Det föreslagna momentet motsva-
rar prospektdirektivets 2.1 m led iii.  
 
Registret över kvalificerade investerare 
 

4 a §. Till detta kapitel föreslås bli fogad en 
ny paragraf med en mellanrubrik som beskri-
ver bestämmelsens innehåll. Paragrafen an-
sluter sig till 5 och 6 punkten i det nya 5 
mom. som föreslås bli fogat till 4 §. Enligt 
förslaget får sådana fysiska och juridiska per-
soner som avses i de nämnda punkterna be-
traktas som kvalificerade investerare. Finans-
inspektionen skall ha tillgång till ett sådant 
register som avses i direktivets artikel 2.3 
över de fysiska och juridiska personer som 
betraktas som kvalificerade investerare.  

Enligt förslaget skall Finansinspektionen 
föra ett register över sådana kvalificerade in-
vesterare som avses i 4 § 5 mom. 5 och 
6 punkten och som ansöker om att bli införda 
i registret. En förutsättning för att bli införd i 
registret är sålunda att investerare inkommer 
med en skriftlig begäran och uppfyller de 
krav som nämns i 5 och 6 punkten.  

Till investerare som är införda i registret 

kan riktas erbjudanden om värdepapper utan 
skyldighet att upprätta och offentliggöra pro-
spekt, från och med att investerarna har in-
förts i registret. En förutsättning för sådana 
erbjudanden utan prospekt samt för att Fi-
nansinspektionen skall kunna övervaka att 
lagens förpliktelser iakttas är att i registret 
antecknas tidpunkten för registreringen av en 
kvalificerad investerare samt sådana indivi-
dualiseringsuppgifter som t.ex. adressinfor-
mation. Finansinspektionen måste också ha 
möjlighet att behandla fysiska personers per-
sonbeteckningar för att kunna skilja dessa 
från varandra. Personbeteckningar får emel-
lertid inte ingå i det register som Finansin-
spektionen upprätthåller på det elektroniska 
datanätet. Vidare skall i registret antecknas 
företags- och organisationsnummer. Sådana 
känsliga uppgifter som avses i personupp-
giftslagen behöver inte registreras. I registret 
behöver inte heller införas uppgifter om de 
registrerade personernas förmögenhetsställ-
ning. Sådana uppgifter kan emellertid behö-
vas som garanti för att de i direktivet angivna 
kraven för en person att bli införd i registret 
är uppfyllda.  

Enligt förslaget är uppgifter som på ansö-
kan antecknats i registret i kraft tre år. Under 
denna tid kan uppgifterna ändras eller av-
lägsnas endast på ansökan av den kvalifice-
rade investeraren. Det ligger i första hand i 
de registrerade investerarnas intresse att hålla 
uppgifterna uppdaterade. De införs i registret 
på sin egen begäran, eftersom de vill bli in-
formerade också om erbjudanden för vilka 
investerarskyddet har minskats så att det 
motsvarar deras egen uppfattning om nivån 
på sitt skyddsbehov och expertis. Finansin-
spektionen har enligt förslaget ingen skyl-
dighet att aktivt följa eventuella förändringar 
i de registrerade uppgifterna eller att se till att 
registreringsförutsättningarna fortlöpande är 
uppfyllda. När det gäller uppgifter som änd-
rats på ansökan av en investerare räknas gil-
tighetstiden på tre år från det att den ur-
sprungliga uppgiften har antecknats i re-
gistret.  

Investerare har enligt förslaget ovillkorlig 
rätt att på ansökan omedelbart få uppgifter 
om sig själv avlägsnade ur registret. En sådan 
begäran om avlägsnande av registeruppgifter 
behöver inte motiveras. Dessutom skall Fi-
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nansinspektionen avlägsna registeruppgifter i 
det fall att uppgifternas giltighetstid på tre år 
har gått ut, om vederbörande inte före det har 
bett att uppgifterna skall stå kvar i registret. I 
så fall skall det emellertid kontrolleras att 
den som ansökt om att uppgifterna skall stå 
kvar i registret uppfyller kraven för registre-
ring. Finansinspektionen skall emellertid, 
med tanke på övervakningen av att erbjudan-
den som gjorts utan prospekt inriktas på det 
sätt som lagen förutsätter, bevara de i re-
gistret införda uppgifterna minst fem år från 
det att en ansökan om avlägsnande av upp-
gifterna gjorts eller uppgifterna har avlägs-
nats på grund av att deras giltighetstid har 
gått ut. Det är nödvändigt att bevara uppgif-
terna för att det skall kunna övervakas att de 
skyldigheter som lagen föreskriver har iakt-
tagits.  

Finansinspektionens register över kvalifi-
cerade investerare skall enligt förslaget vara 
offentligt. En förutsättning för att registret 
skall kunna användas för det syfte som direk-
tivet avser, dvs. för att rikta erbjudanden som 
görs utan prospekt, är att registret är offent-
ligt och sålunda hålls tillgängligt för emitten-
ter och andra erbjudare av värdepapper. Fi-
nansinspektionen kan utan hinder av 16 § 
3 mom. i lag om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) massutlämna 
uppgifter ur registret i elektronisk form samt 
hålla uppgifter tillgängliga för alla via det 
allmänna datanätet. Vid hanteringen av regi-
strerade uppgifter skall i övrigt iakttas per-
sonuppgiftslagen (523/1999).  

 
 

2 kap.  Marknadsföring och emission 
av värdepapper samt informa-
tionsskyldighet  

Informationsskyldighet vid erbjudande eller 
ansökan om upptagande till offentlig handel 
av värdepapper 
 

2 §. Denna paragraf och mellanrubriken 
före den föreslås bli ändrade. Den gällande 
paragrafen kompletterar 1 §, som har ett stort 
tillämpningsområde. Den gäller nämligen 
alla värdepapper som är avsedda att sättas i 
omlopp bland allmänheten och alla personer 
som deltar i marknadsföringen av värdepap-

per. I gällande 2 § kompletteras det i 1 § in-
gående förbudet mot vilseledande marknads-
föring genom en bestämmelse om att den 
som sätter värdepapper i omlopp bland all-
mänheten eller som på uppdrag sköter detta 
är skyldig att tillhandahålla tecknarna till-
räcklig information om omständigheter som 
väsentligt påverkar värdepapprens värde och 
att meddela var värdepappren kan tecknas.  

Enligt förslaget kommer bestämmelsens 
tillämpningsområde att utöver emission om-
fatta också annat erbjudande av värdepapper 
samt ansökan om att värdepapper skall tas 
upp till offentlig handel. Bestämmelsen täck-
er sålunda också situationer där värdepapper 
säljs. Enligt förslaget skall informationsskyl-
digheten gälla den som erbjuder värdepapper 
eller ansöker om att värdepapper skall tas 
upp till offentlig handel samt den som på 
uppdrag sköter sådana uppgifter. Till den sist 
nämnda kategorin hör t.ex. emittenter och 
andra som erbjuder eller administrerar inve-
sterardokumentation.  

Med stöd av den gällande bestämmelsen 
har emittenten och den bank eller värdepap-
persförmedlare som sköter emissionen en po-
sitiv informationsskyldighet när det gäller 
omständigheter som är relevanta för värde-
papprens värde. Innebörden av informations-
skyldigheten varierar beroende på vilken typ 
av värdepapper det är fråga om. Bestämmel-
sen är avsedd att generellt reglera skyldighe-
ten att lämna information. Informationsskyl-
digheten är viktig t.ex. i sådana fall då något 
egentligt prospekt inte behöver upprättas, 
åtminstone inte i det skede då värdepapper 
erbjuds. Motsvarande skyldighet föreslås nu 
bli utvidgad till att gälla också fall där värde-
papper erbjuds t.ex. till potentiella köpare 
utan att något prospekt behöver upprättas. 
Enligt prospektdirektivets artikel 3.2 behöver 
något prospekt inte upprättas i situationer där 
värdepapper erbjuds t.ex. till kvalificerade 
investerare eller till en avgränsad målgrupp.  

I den gällande paragrafen föreskrivs utöver 
det allmänna relevanskriteriet inte närmare 
om vilken information som skall lämnas ut. 
Enligt lagens motivering (regeringens propo-
sition 157/1988 rd, s. 25) avses med tillräck-
liga uppgifter om omständigheter som vä-
sentligt påverkar ett värdepappers värde så-
dana uppgifter som en person med kännedom 
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om värdepappersmarknaden skulle anse be-
tydelsefulla och tillräckliga för att överväga 
ett beslut om investering i värdepappren i 
fråga. Informationsskyldigheten gäller i all-
mänhet personer som erfarenhetsmässigt har 
förutsättningar att bedöma vilka uppgifter en 
omsorgsfull investerare i det aktuella fallet 
skulle anse vara tillräckliga och väsentligt 
påverka värdepapprens värde. I paragrafen 
föreslås ingen ändring till denna del. Vid be-
dömningen av frågan om uppgifterna är till-
räckliga och väsentliga är det sålunda skäl att 
beakta å ena sidan de krav som ställs på pro-
spektets innehåll och å andra sidan målgrup-
pens investeringserfarenhet och kännedom 
om värdepappren eller om emittenten, samt 
eventuellt andra särdrag som gäller erbju-
dandet.  

Enligt den föreslagna paragrafen ställs ock-
så kravet att informationen skall tillhandahål-
las opartiskt. Till denna del baserar sig för-
slaget på artikel 15.5 i prospektdirektivet. I 
artikeln föreskrivs att om det enligt direktivet 
inte krävs något prospekt skall väsentlig in-
formation som lämnas av en emittent eller en 
erbjudare och som riktar sig till kvalificerade 
investerare eller till vissa kategorier av inve-
sterare, meddelas alla kvalificerade investera-
re eller särskilda kategorier av investerare till 
vilka erbjudandet uteslutande riktar sig. Ef-
tersom det krav som paragrafen ställer är av 
en allmän natur lämpar det sig emellertid 
också för fall där ett prospekt skall upprättas 
enligt lagen. Förutsättningen att informatio-
nen skall tillhandahållas opartiskt omfattar 
sålunda också t.ex. situationer där värdepap-
per erbjuds till olika kategorier av investera-
re, t.ex. till allmänheten och till institutionel-
la investerare. Kravet att informationen skall 
tillhandahållas opartiskt gäller också i sådana 
fall. Det väsentlighetskrav som ställs på in-
formationen innebär emellertid i praktiken 
också att prospektet i sådana fall skall kom-
pletteras och, om ett värdepapper är börsno-
terat, att informationen skall offentliggöras 
också på grund av den i lagen föreskrivna 
kontinuerliga informationsskyldigheten samt 
med iakttagande av de förfaranden som avses 
i gällande 2 kap. 7 §.  

Kravet på opartiskhet innebär t.ex. också 
att värdepappersföretag som ordnar en emis-
sion, ifall det lämnar särskilda uppgifter om 

emittenten i fråga till vissa kunder inom mål-
gruppen, måste lämna motsvarande uppgifter 
också för eventuella andra målgrupper. På 
denna situation kan emellertid dels tillämpas 
det ovan nämnda kriteriet att informationen 
skall vara väsentlig och dels också beaktas 
om informationen eventuellt har offentlig-
gjorts i något annat sammanhang. Sålunda 
betraktas t.ex. analyser och slutsatser som 
enbart bygger på offentlig information i all-
mänhet inte som ny väsentlig information.  

En förutsättning för tillämpning av be-
stämmelsen är enligt förslaget att erbjudandet 
riktas till en målgrupp bestående av flera in-
vesterare. Ett erbjudande skall enligt försla-
get sålunda alltid riktas till flera kategorier av 
investerare. Bestämmelsen skall inte tilläm-
pas t.ex. på transaktioner mellan enskilda 
parter.  

Den föreslagna paragrafen kompletterar  
gällande 2 kap. 1 §, dvs. den allmänna be-
stämmelsen om marknadsföring av värde-
papper. Enligt bestämmelsen får värdepapper 
inte marknadsföras eller förvärvas i närings-
verksamhet genom lämnande av osanna eller 
vilseledande uppgifter eller annars genom 
förfaranden som strider mot god sed eller an-
nars är otillbörliga. Det finns inget behov att 
ändra den allmänna bestämmelsen i detta 
sammanhang. Något ändringsbehov föran-
leds inte heller av prospektdirektivets övriga 
innehåll t.ex. artiklarna 15.3 och 15.4, som 
innebär att information som ges i samband 
med marknadsföring av värdepapper skall 
överensstämma med den information som 
lämnas i prospektet.  

På motsvarande sätt skall muntlig eller 
skriftlig information om erbjudanden till all-
mänheten eller upptagande av värdepapper 
till handel alltid stämma överens med den in-
formation som lämnas i prospektet, även om 
informationen inte lämnas i reklamsyfte. Att 
information som lämnas i syfte att främja 
marknadsföringen av ett erbjudande skall 
vara förenlig med informationen i prospektet 
innebär att det inte får förekomma avvikelser 
i informationsinnehållet.  

Överensstämmelsen skall bedömas också 
med avseende på prioriteringarna i informa-
tionen, vilket innebär att information som ges 
i reklamsyfte t.ex. inte får utelämna relevanta 
riskfaktorer som beskrivs i prospektet. I pro-
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spektet skall lämnas väsentlig och tillräcklig 
information som gör det möjligt att göra en 
välgrundad bedömning av värdepappren och 
emittenten. Också information som ges i 
marknadsföringssyfte skall sålunda fokusera 
på relevanta helheter.  

Om informationen i samband med mark-
nadsföring inriktas på andra än ovan nämnda 
omständigheter kan detta leda till bristande 
överensstämmelse mellan prospektets infor-
mationsinnehåll och den information som 
lämnas i marknadsföringssyfte. Informatio-
nen är då vilseledande och förbjuden med 
stöd av gällande 1 § 1 mom. Den gällande 
bestämmelsen täcker sålunda också dessa i 
direktivet angivna krav när det gäller mark-
nadsföring av värdepapper. 
 
 
 
Skyldighet att offentliggöra prospekt 
 

3 §. Ändringar föreslås i paragrafen och i 
mellanrubriken före den. I paragrafens 
1 mom. föreslås en lagteknisk ändring till 
följd av att antalet moment i paragrafen 
minskar.  

Dessutom föreslås att emittenter och andra 
som erbjuder värdepapper eller ansöker om 
att de skall tas upp till offentlig handel samt 
de som på uppdrag sköter erbjudandet eller 
emissionen uttryckligen skall ansvara för of-
fentliggörandet och inte enbart för upprättan-
det av prospekt. Offentliggörandet inkluderar 
alltid upprättandet. Denna ändring som har-
moniserar prospektdirektivets och lagens 
terminologi orsakar emellertid inte någon 
ändring av bestämmelsens innehåll.  

Till sitt innehåll motsvarar den gällande pa-
ragrafens 1 mom. de krav som prospektdirek-
tivet ställer. Enligt direktivets artikel 3.1 
skall medlemsstaterna inte tillåta erbjudande 
av värdepapper till allmänheten inom deras 
territorier utan att ett prospekt dessförinnan 
har offentliggjorts. I direktivets artikel 2.1 d 
och i förslaget avses med erbjudande till all-
mänheten ett meddelande till fysiska eller ju-
ridiska personer, oavsett form och medium, 
som innehåller tillräcklig information om 
villkoren för erbjudandet och de värdepapper 
som erbjuds för att en investerare enligt en 
objektiv bedömning skall ha förutsättningar 

att fatta beslut om att teckna eller förvärva 
dessa värdepapper eller på något annat sätt 
anta erbjudandet. Erbjudandet innebär sålun-
da alltid ett målmedvetet handlande som syf-
tar till att sälja värdepapper eller överföra 
dem från en ägare till en annan.  

För att det skall kunna anses vara fråga om 
erbjudande måste verksamheten förutsätta att 
den som den riktar sig till ger ett vederlag, 
såsom pengar eller värdepapper. När det 
gäller t.ex. vederlagsfria, ensidiga rättshand-
lingar som avser värdepapper finns det inget 
behov av att på den överlåtande parten till-
lämpa den för skydd av investerare avsedda 
skyldigheten att offentliggöra prospekt.  

Enligt direktivets artikel 3.3 skall med-
lemsstaterna likaså se till att det krävs att ett 
prospekt offentliggörs vid varje upptagande 
av värdepapper till handel på en i invester-
ingstjänstdirektivets artikel 1.13 reglerad 
marknad som är belägen eller verksam inom 
deras territorier. Sådan offentlig handel som 
avses i momentet och som regleras i gällande  
1 kap. 3 § omfattar i enlighet med den gäl-
lande lagens 3 kap. 15 § den i investerings-
tjänstdirektivet avsedda reglerade marknad 
som är belägen och verksam i Finland.  

Enligt förslaget till 2 mom. gäller skyldig-
heten att offentliggöra prospekt enligt 
1 mom. emellertid inte i det fall att icke-
aktierelaterade värdepapper har emitterats av 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller av dess regionala 
förvaltningsenhet, så som finska staten, fins-
ka kommuner och samkommuner, eller ett 
sådant internationellt offentligt samfund vil-
ket som medlem har minst en stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. Enligt förslaget gäller skyldigheten att 
offentliggöra prospekt inte heller i det fall att 
någon erbjuder eller gör en ansökan om upp-
tagande till offentlig handel av värdepapper 
för vilka finska staten, en finländsk kommun 
eller samkommun eller någon annan stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området eller dess regionala förvaltningsen-
het har ställt proprieborgen.  

Utan något särskilt omnämnande kan med 
kommuner och samkommuner jämställas 
Kommunernas garanticentral, som är en lag-
stadgad offentligrättslig inrättning med näs-
tan samtliga kommuner som medlemmar. 
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Medlemskommunerna svarar tillsammans 
med garanticentralen för finansiering av ut-
gifter och förbindelser som inte kan täckas på 
något annat sätt.  

Skyldigheten gäller inte heller Europeiska 
centralbanken eller centralbankerna i stater 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet då de emitterar icke-aktierelate-
rade värdepapper. I sådana situationer som 
avses i momentet har erbjudarna och emitten-
terna emellertid rätt att offentliggöra pro-
spekt enligt de gällande kraven. Förslaget 
motsvarar artikel 1.2 b och d samt artikel 1.3 
i prospektdirektivet.  

Som paragrafens 3 mom. föreslås en in-
formativ bestämmelse med konstaterandet att 
innehållet i prospekt och offentliggörandet av 
prospekt regleras genom kommissionens pro-
spektförordning. Förslaget är nödvändigt för 
att alla de bestämmelser som gäller för pro-
spekt i sin helhet skall framgå av lagen. 

Enligt förslagna 4 mom. föreskrivs genom 
förordning av finansministeriet närmare om 
tidpunkten och sättet för offentliggörandet av 
prospekt som avses i 1 mom. I prospektdirek-
tivets artikel 14 föreskrivs om offentliggö-
rande av prospekt. Enligt artikel 8 kommis-
sionen kan utfärda närmare bestämmelser om 
offentliggörande av prospekt. Dessa be-
stämmelser skall beaktas i finansministeriets 
förordning. 

Genom förordning föreskrivs dessutom om 
undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt och när prospektdirektivet med hän-
syn till dess tillämpningsområde inte är till-
lämpligt på värdepapper. I prospektdirekti-
vets artikel 3.2 föreskrivs om situationer och 
värdepapper som hör till tillämpningsområ-
det för prospektdirektivet men som inte är 
förenade med någon skyldighet att offentlig-
göra prospekt. Dessa undantag gäller 
huvudsakligen partimarknaden för värdepap-
per och erbjudanden som antingen avser en 
väl avgränsad målgrupp eller anskaffning av 
smärre finansiering från allmänheten. Om si-
tuationer som hör till tillämpningsområdet 
för prospektdirektivet men för vilka en behö-
rig myndighet, i Finland Finansinspektionen, 
kan bevilja undantag från skyldigheten att of-
fentliggöra prospekt föreskrivs i prospektdi-
rektivets artikel 4. Dessa undantag gäller hu-
vudsakligen sådana situationer där investe-

rarnas informationsbehov tillgodoses på nå-
got annat sätt än genom offentliggörande av 
prospekt.  

Genom förordning av finansministeriet kan 
föreskrivas också om mot direktivet svarande 
undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt i sådana fall då direktivets tillämp-
ningsområde innebär att det inte tillämpas på 
värdepapper. Begränsningarna av tillämp-
ningsområdet för prospektdirektivet framgår 
av artiklarna 1 och 2.  

Genom förordning av finansministeriet kan 
på samma sätt som i den gällande lagen före-
skrivas också om undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt då värdepapper er-
bjuds för att finansiera allmännyttig verk-
samhet vars huvudsakliga syfte inte är att ef-
tersträva vinst. Direktivet utgör inget hinder 
för att föreskriva om ett sådant undantag.   

Sådan i momentet avsedd allmännyttig 
verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är 
att eftersträva vinst är t.ex. lokala projekt 
som syftar till att förbättra infrastrukturen på 
en ort och i samband med vilka investerarna 
redan på förhand underrättas om att emitten-
tens verksamhet inte kan väntas medföra 
några större värdestegringar på värdepap-
persinnehav eller någon kontinuerlig in-
komstström. Typiska sådana projekt som av-
ses i momentet har samband t.ex. med finan-
siering av lokala idrotts- och andra fritidsre-
laterade evenemang. I sådana situationer är 
det typiskt att investerarnas deltagande i fi-
nansieringen inte beror på att de i allmänhet 
har några avkastningsförväntningar utan sna-
rare sammanhänger med att de vill stödja 
projektet. Till sådan verksamhet anslutes sig 
inte ett behov att säkra investerarskyddet, 
som är en av direktivets avsikter. 

Ett annat viktigt syfte med direktivet är att 
säkerställa värdepappersmarknadens effekti-
vitet med iakttagande av internationellt fast-
ställda bestämmelser som har utfärdats på en 
hög nivå. Inte heller syftet med detta direktiv 
förutsätter att anskaffningen av finansiering 
från allmänheten för projekt av det nämnda 
slaget förenas med en skyldighet att offent-
liggöra prospekt. En sådan skyldighet kunde 
snarare i onödan försvåra genomförandet av 
projekten och ta i anspråk sådana personella 
och andra resurser som Finansinspektionen 
behöver för sin lagstadgade verksamhet i syf-
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te att bevara stabiliteten på finansmarknaden 
och det allmänna förtroendet för finansmark-
naden.  

Av samma skäl medför direktivet inget be-
hov att ändra lagens 1 kap. 2 § 2 mom., en-
ligt vilket lagen inte tillämpas på ett värde-
papper som ensamt eller tillsammans med 
andra värdepapper medför rätt att besitta en 
viss lägenhet, någon annan lokal eller fastig-
het eller en del av en fastighet, eller rätt att 
använda eller få andra i konsumentskyddsla-
gen avsedda konsumtionsnyttigheter än vär-
depapper som emittenten tillhandhåller, om 
värdepapprets värde i huvudsak baserar sig 
på sagda rätt. Också det uttryckliga undantag 
från direktivets tillämpningsområde som fö-
reskrivs i artikel 1.2 g gäller aktier och ande-
lar i bostads- och fastighetsbolag.  

I paragrafen behöver inte längre separat, så 
som i den gällande paragrafens 2 mom., före-
skrivas om situationer där det är nödvändigt 
att upprätta och offentliggöra ett emissions-
prospekt eller börsprospekt. Det görs inte 
längre skilnad mellan olika typer av prospekt 
i direktivet. I framtiden skall med avvikelse 
från vad som tidigare var fallet göras skillnad 
mellan sådana prospekt som avses i direkti-
vet och andra prospekt.  

Det faktum att i lagen inte längre nämns 
emissionsprospekt och börsprospekt skilt för 
sig hindrar inte att dessa benämningar fortfa-
rande används. En förutsättning är i så fall att 
användningen av benämningarna inte är vil-
seledande på det sätt som avses i den allmän-
na bestämmelsen om marknadsföring i kapit-
lets 1 §. För undvikande av att benämningar-
na används på ett vilseledande sätt är det så-
lunda lämpligt att använda benämningen 
emissionsprospekt i situationer där avsikten 
inte är att de värdepapper som erbjuds skall 
tas upp till offentlig handel. På motsvarande 
sätt faller det sig naturligast att använda be-
nämningen börsprospekt i sådana fall då syf-
tet är att värdepappren skall tas upp till of-
fentlig handel med prospektskyldighet som 
följd.  

3 a §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf med bestämmelser om prospektets 
innehåll och utformning. Förslaget motsvarar 
huvudsakligen lagens gällande 3 § 5 mom.  

Paragrafens 1 mom. skiljer sig från gällan-
de 3 § 5 mom. för det första i det avseendet 

att i det föreslagna momentet i stället för be-
greppet emissions- och börsprospekt, an-
vänds det allmänna begreppet prospekt i en-
lighet med prospektdirektivet. I enlighet med 
direktivets artikel 5.2 förutsätts i momentet 
att information ges dels om värdepapper som 
skall erbjudas till allmänheten eller tas upp 
till handel och dels om emittenten.  

Momentet föreslås emellertid bli komplet-
terat med det av direktivets artikel 5.1 följan-
de kravet enligt vilket informationsskyldig-
heten utöver emittentens finansiella ställning 
omfattar också en eventuell garants finansiel-
la ställning. Med garant avses i direktivet och 
förslaget en aktör som i samband med emis-
sion av masslån eller andra aktierelaterade 
värdepapper förbinder sig att utöver emitten-
ten svara för betalningen av kapitalet eller 
avkastningen eller båda.  

Paragrafens 1 mom. motsvarar direktivets 
artikel 5.1 enligt vilken prospektet skall in-
nehålla all den information som, med hänsyn 
till emittentens natur och arten av de värde-
papper som erbjuds allmänheten eller upptas 
till handel på en reglerad marknad, är nöd-
vändig för att investerare skall kunna göra en 
välgrundad bedömning av emittentens och en 
eventuells garants tillgångar och skulder, fi-
nansiella ställning, vinster och förluster och 
framtidsutsikter samt av de rättigheter som är 
förenade med värdepappren. I enlighet här-
med föreslås emellertid att i det gällande 
momentet stryks den uttryckliga hänvisning-
en till emittentens orderstock.  

Strykningen innebär emellertid ingen för-
ändring i sak. Ifall informationen om order-
stocken är väsentlig med tanke på emitten-
tens verksamhet skall den också i fortsätt-
ningen uppges i prospektet, eftersom mo-
mentet i likhet med direktivets underliggande 
artikel 5.1 innebär en förpliktelse att lämna 
alla väsentliga uppgifter.  

Momentet föreslås bli kompletterat med 
det av direktivets artikel 5.1 följande kravet 
enligt vilket informationen skall presenteras i 
en sammanhängande och begriplig form. 
Även om detta krav kan härledas redan från 
de allmänna krav som lagen ställer föreslås 
det emellertid bli fogat till momentet av den 
anledningen att betydelsen av motsvarande 
bestämmelse i direktivet understryks i punkt 
20 i direktivets ingress.  
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I paragrafens 2 mom. föreslås en allmän 
bestämmelse om prospektets utformning. En-
ligt momentet skall prospektet i enlighet med 
artikel 5.3 i prospektdirektivet offentliggöras 
antingen som ett sammanhängande dokument 
eller som tre separata dokument. De tre de-
larna skall benämnas grundprospekt, värde-
pappersnot och sammanfattning. Grundpro-
spektet skall innehålla information om emit-
tenten och en eventuell garant medan värde-
pappersnoten skall innehålla information om 
värdepappren i fråga. I sammanfattningen 
skall i korthet och på allmänt språk informe-
ras om sådana väsentliga fakta och risker 
som är förenade med emittenten och en even-
tuell garant samt med värdepappren i fråga. 
Enligt momentet kan genom förordning av 
finansministeriet föreskrivas närmare om 
prospektets uppbyggnad. Närmare krav när 
det gäller innehållet i de olika delarna av pro-
spekt som avses i direktivet än de som fram-
går av den föreslagna paragrafens 2 mom. 
framgår av kommissionens prospektförord-
nin.  

Av kommissionens prospektförordning föl-
jer att ett sådant grundprospekt som inom 
prospektdirektivets och prospektförordning-
ens tillämpningsområde skall användas i 
samband med s.k. emissionsprogram, alltid 
skall upprättas som ett enda dokument. Till 
detta kan emellertid alltid fogas emissionsre-
laterade villkor som komplettering eller 
tillägg.  

Enligt gällande 2 kap.3 § 5 mom. bemyn-
digas finansministeriet att utfärda förordning 
om emissions- och börsprospektens innehåll 
samt om hur informationen skall utformas. 
Sådana förordningar har utfärdats senast år 
2002 särskilt om emissionsprospekt och sär-
skilt om börsprospekt. Bestämmelser om det 
närmare innehållet i och utformningen av 
prospekt som avses i prospektdirektivet 
kommer i framtiden att så som anförs ovan 
utfärdas av kommissionen, i enlighet med di-
rektivets artikel 5.5 och artikel 7. En be-
stämmelse om saken föreslås i 3 § 3 mom.  

Prospektdirektivets krav skall tillämpas på 
värdepappersprospekt när värdepappren in-
går i ett erbjudande, vars sammanlagda mot-
värde för en 12 månaders period utgör minst 
2,5 miljoner euro. Denna begränsning av till-
lämpningsområdet ingår i prospektdirektivets 

artikel 1.2 h. I syfte att underlätta tillämp-
ningen av lagen föreslås ett konstaterande av 
denna begränsning i enlighet med direktivet i 
paragrafens 3 mom.  

I gällande 3 § 5 mom. berättigas finansmi-
nisteriet utfärda förordning om sådana un-
dantag beträffande innehållet i prospekt som 
grundar sig på Europeiska gemenskapens di-
rektiv. En bestämmelse med motsvarande in-
nehåll förslås i 4 mom., så justerad att i be-
stämmelsen uttryckligen hänvisas till pro-
spektdirektivet. Undantag kan i enskilda fall 
beviljas närmast då informationen har så liten 
betydelse att den inte påverkar en välgrundad 
bedömning av värdepappren eller emittenten, 
eller om ett yppande av informationen skulle 
strida mot allmänt intresse eller innebära en 
allvarlig olägenhet för emittenten. Förslaget 
motsvarar artikel 8.2 i prospektdirektivet. 
Motsvarande bestämmelse ingår i finansmi-
nisteriets förordningar om emissions- och 
börsprospekt.  

Emittenten, erbjudaren eller den som ansö-
ker om att värdepapper skall tas upp till of-
fentlig handel behöver inte upprätta prospekt 
enligt prospektdirektivet då värdepappren in-
går i ett erbjudande vars sammanlagda mot-
värde för en 12 månaders period understiger 
2,5 miljoner euro. Enligt föreslagna 4 mom. 
skall över värdepapper som ingår i erbjudan-
den av ovan nämnt slag upprättas prospekt 
om vars innehåll, undantag från kraven på 
innehåll och sättet för framställning av in-
formation närmare föreskrivs genom förord-
ning av finansministeriet. Kraven på pro-
spektets innehåll skall ställas lägre än enligt 
prospektdirektivet. Avsikten är att ställa 
strängare nationella krav än enligt direktivet i 
samband med erbjudanden om värdepapper 
som inte faller inom prospektdirektivets till-
lämpningsområde. Genom den nämnda för-
ordningen kan även föreskrivas om undantag 
från innehållskraven för nationella prospekt, 
på samma sätt som ovan föreslagits om un-
dantag för prospekt som har uppgorts i enlig-
het med direktivet. Genom förslaget efter-
strävas att främja framförallt grundandet av 
företag och företagens tillväxt samt beaktas å 
andra sidan möjligheterna att upprätthålla ett 
tillräckligt investerarskydd. Med tanke på in-
vesterarskyddet är det viktigt att investerarna 
ges tillräcklig information för att de skall 
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kunna göra en välgrundad bedömning av de 
värdepapper som erbjuds samt av emittenten. 
Innehållskraven skall sålunda i första hand 
ställas utifrån de nationella behoven.  

Förslaget begränsar inte möjligheten att 
den som erbjuder värdepapper till allmänhe-
ten eller ansöker om att de skall tas upp till 
offentlig handel utverkar ett s.k. europass en-
ligt prospektdirektivet. I momentet föreslås 
en bestämmelse som gör det möjligt att i stäl-
let för ett prospekt som faller utanför pro-
spektdirektivets tillämpningsområde offent-
liggöra ett prospekt som överensstämmer 
med prospektdirektivets krav. Förslaget mot-
svarar prospektdirektivets artikel 1.3.  

Varken i 3 a § eller i 3 § som gäller skyl-
digheten att offentliggöra prospekt skall en-
ligt förslaget i överensstämmelse med gäl-
lande 3 § 7 mom. föreskrivas att i lagen om 
placeringsfonder (48/1999) bestäms om 
fondprospekt som skall offentliggöras för 
placeringsfonder och öppna fondföretag. Om 
detta undantag enligt prospektdirektivets ar-
tikel 1.2 a skall enligt förslaget, liksom om 
andra undantag när det gäller skyldigheten att 
offentliggöra prospekt, föreskrivas genom 
förordning av finansministeriet i enlighet 
med föreslagna 3 §.  

Med företag för kollektiva investeringar 
som inte är av sluten typ, dvs. öppna fondfö-
retag, avses i direktivet värdepappersfonder 
och investeringsbolag som har till syfte att 
företa kollektiva investeringar med kapital 
från allmänheten och som tillämpar principen 
om riskspridning, och vilkas andelar på inne-
havarens begäran återköps eller inlöses, di-
rekt eller indirekt, med medel ur företagets 
tillgångar.  

I lagen om placeringsfonder föreskrivs om 
finländska öppna fondföretag, dvs. placer-
ingsfonder. Kravet på variabelt kapital inne-
bär att de finländska placeringsfonderna all-
tid är öppna och sålunda faller utanför till-
lämpningsområdet för prospektdirektivet. 
Detsamma gäller också sådana utländska fö-
retag för kollektiva investeringar som avses i 
lagen om placeringsfonder. Om de som pla-
cerat i dessa fonder kan återköpa eller lösa in 
sin andel också på annat sätt än enbart på ini-
tiativ av fondföretaget, t.ex. i samband med 
att det upplöses, skall de betraktas som såda-
na i direktivet och förslaget avsedda företag 

för kollektiva investeringar som inte är av 
sluten typ.  

3 b §. I kapitlet föreslås en ny paragraf vari 
huvudsakligen i överensstämmelse med 
2 kap. 3 § 6 mom. i den gällande lagen före-
skrivs om komplettering av prospekt. Dess-
utom föreslås att i paragrafen skall beaktas 
de ändringsbehov som följer av prospektdi-
rektivet.  

I paragrafens 1 mom. föreslås en bestäm-
melse enligt vilken ett prospekt skall kom-
pletteras på det sätt som avses i prospektdi-
rektivets artikel 16.1 om prospektet är behäf-
tat med fel eller brister som uppdagas innan 
erbjudandets giltighetstid löper ut eller innan 
värdepappret har upptagits till offentlig han-
del och som kan vara av väsentlig betydelse 
för en välgrundad bedömning av värdepapp-
ren. Bestämmelsen motsvarar gällande 2 kap. 
3 § 6 mom. 

Skyldigheten att komplettera ett prospekt 
gäller prospektet och dess olika delar i sin 
helhet. I samband med kompletteringen är 
det skäl att alltid särskilt bedöma också om 
sammanfattningen av prospektet behöver 
kompletteras, för att av sammanfattningen 
också efter att prospektet kompletterats skall 
framgå de väsentliga fakta och risker som är 
förenade med emittenten och en eventuell ga-
rant samt med värdepappren i fråga. Det är 
viktigt att särskilt ta ställning till skyldighe-
ten att komplettera sammanfattningen också 
därför att denna kan distribueras som ett se-
parat dokument och eventuellt är det enda 
dokumentet som översätts till investerarens 
modersmål.  

I paragrafens 2 mom. föreslås i överens-
stämmelse med prospektdirektivets artikel 
16.2 en bestämmelse om investerarens rätt att 
återkalla sitt beslut i en sådan situation som 
avses i 1 mom. Enligt förslaget skall investe-
rare som har förbundit sig att teckna eller 
köpa värdepapper innan kompletteringen av 
prospektet offentliggörs, ges tillfälle att åter-
kalla sitt beslut inom två bankdagar eller 
inom en av Finansinspektionen av särskilda 
skäl bestämd längre tid, likväl högst fyra 
bankdagar efter det att kompletteringen of-
fentliggjorts.  

En längre ångertid kan behövas då det är 
fråga om en särskilt stor grupp investerare el-
ler om det kan antas att investerarna t.ex. på 
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grund av sättet för offentliggörandet av kom-
pletteringen inte hinner reagera på informa-
tionen i kompletteringen. Erbjudaren kan 
dessutom själv besluta om en längre betänke-
tid än vad som föreskrivs i momentet.  

3 c §. I denna nya paragraf föreskrivs i en-
lighet med prospektdirektivets 8.1 b om in-
vesterarens rätt att återkalla sitt beslut i en si-
tuation där varken grunderna för fastställan-
det av värdepapprens antal och pris eller 
maximipriset har offentliggjorts i prospektet. 
Förslaget innebär att ett prospekt för ett vill-
korligt erbjudande kan offentliggöras utan att 
något slutligt beslut på förhand har fattats om 
värdepapprens tecknings- eller försäljnings-
pris eller antal.  

Den som erbjuder värdepappren skall emel-
lertid komplettera prospektet med de uppgif-
ter som avses ovan genom att utan obefogat 
dröjsmål offentliggöra dem på samma sätt 
som prospektet. Om varken grunderna för 
fastställande av värdepapprens antal och pris 
eller maximipriset offentliggörs i prospektet, 
har investerarna rätt att återkalla sitt beslut 
inom två bankdagar efter att uppgifterna om 
värdepapprens slutliga antal och pris har of-
fentliggjorts. 

Möjligheten att återkalla beslut när värde-
papprens slutgiltiga pris eller antal meddelas 
skiljer sig från bestämmelsen i 3 b § om in-
vesterarens rätt att återkalla sitt beslut i sam-
band med komplettering av prospekt på så 
sätt, att en investerare redan vid teckningstill-
fället känner till att prospektet efter anbudsti-
dens utgång kommer att kompletteras med 
uppgifter om slutgiltigt pris och antal. Av 
prospektet framgår även vid vilken tidpunkt 
värdepapprens slutgiltiga pris och antal med-
delas. Av den anledningen kan en ångertid 
om två bankdagar i detta fall anses tillräcklig.  

3 d §. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
prospektspråket. Om värdepapper erbjuds el-
ler ansöks bli upptagna till handel enbart i 
Finland skall prospektet avfattas på finska el-
ler svenska. Finansinspektionen kan emeller-
tid på ansökan ge sitt samtycke till att pro-
spektet avfattas på något annat språk, varmed 
enligt prospektdirektivet avses ett språk som 
allmänt används på den internationella fi-
nansmarknaden. I praktiken torde engelska 
betraktas som ett sådant språk.  

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 

fråga om andra språk än svenska eller finska 
andra meningen i handelsregisterförordning-
ens (208/1979) 20 a § (876/2004) 4 mom., 
enligt vilken Patent- och registerstyrelsen på 
ansökan av den anmälningsskyldige kan ge 
sitt samtycke till att handlingarna och utred-
ningarna lämnas in på något annat språk.  

Enligt föreslagna 2 mom. föreskrivs genom 
förordning av finansministeriet om prospek-
tets språk då värdepapper erbjuds till allmän-
heten eller ansöks bli upptagna till offentlig 
handel också eller endast utanför Finland. 
Förslaget motsvarar direktivets artiklan 
19.1—4.  
 
 
 
Godkännande av prospekt 
 

4 §. Denna paragraf och rubriken ovanför 
föreslås bli genomgripande ändrad. I 1 mom. 
bibehålls i enlighet med prospektdirektivet 
kravet att ett prospekt får offentliggöras först 
när den behöriga myndigheten, i Finland Fi-
nansinspektionen, har godkänt det. Att god-
kännandet skall utverkas innan prospektet of-
fentliggörs kränker inte den i grundlagen 
tryggade yttrandefriheten. När Finansinspek-
tionen granskar prospekt är det inte fråga om 
att begränsa yttrandefriheten eller andra 
grundläggande rättigheter utan endast om att 
säkerställa att ett prospekt, som efter att det 
godkänts får en lagstadgad särställning, upp-
fyller de krav som lagen ställer på ett sätt 
som är lätt att förstå och analysera.  

I prospektdirektivet föreskrivs att när ett 
erbjudande till allmänheten eller ett uppta-
gande till handel på reglerad marknad place-
ras i en eller flera medlemsstater eller i en 
annan medlemsstat än hemmedlemsstaten 
skall det prospekt som godkänts av hemmed-
lemsstatens behöriga myndighet, i Finland av 
Finansinspektionen, liksom eventuella tillägg 
till detta, vara giltigt för erbjudanden till all-
mänheten eller upptaganden till handel i var-
je värdmedlemsstat, förutsatt att anmälan 
görs till den behöriga myndigheten i varje 
värdmedlemsstat. Värdmedlemsstatens behö-
riga myndighet skall inte företa något god-
kännande eller annat administrativt förfaran-
de i fråga om prospektet.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om Fi-
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nansinspektionens behörighet att godkänna 
prospekt som har tillställts den för godkän-
nande. Enligt den föreslagna 1 punkten kan 
Finansinspektionen godkänna ett prospekt 
om Finland är den hemstat som avses i 1 kap. 
4 § 7—9 mom.  

Enligt 2 punkten kan Finansinspektionen 
behandla frågan om godkännande av pro-
spektet om någon annan behörig myndighet 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet har bett den behandla frågan. För över-
föringen förutsätts emellertid alltid Finansin-
spektionens samtycke. Sådan delegering ba-
serar sig på prospektdirektivets artikel 13.5 
och kommer i första hand i fråga i en situa-
tion där skyldigheten att offentliggöra pro-
spekt inte har någon annan egentlig koppling 
till den myndighets jurisdiktion som ber om 
överföringen än att den som är skyldig att of-
fentliggöra prospektet har sin hemort i den 
staten. Förfarandet förutsätter med andra ord 
närmast att prospektskyldigheten har en när-
mare anknytning till den stat som begäran 
om överföring avser än till hemstaten.  

En sådan situation kan uppkomma t.ex. då 
emittentens prospekt avser endast andra vär-
depapperserbjudanden i stater som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
än till det erbjudande som skall genomföras i 
den stat där den registrerade hemorten är be-
lägen.  

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestäm-
melse om reservering av tid för granskning 
av prospekt samt om grunderna för avslag på 
en ansökan om godkännande. Som gransk-
ningstider föreslås i enlighet med prospektdi-
rektivets artiklar 13 och 16, beroende på situ-
ationen antingen tio, tjugo eller sju bankda-
gar. Huvudregeln är den att Finansinspektio-
nen i enlighet med direktivet skall behandla 
ansökan inom tio bankdagar räknat från det 
att prospektet lämnats in för godkännande.  

Finansinspektionen skall fatta sitt beslut 
emellertid inom tjugo bankdagar om emitten-
tens värdepapper inte tidigare har erbjudits 
till allmänheten eller upptagits till offentlig 
handel eller motsvarande handel i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet.  

En sådan situation kan uppkomma t.ex. i 
samband med en s.k. första notering (IPO, 
initial public offer), vilket innebär att ett bo-

lag för första gången erbjuder sina värdepap-
per till allmänheten och omedelbart därefter 
börsintroduceras. Till denna kategori hör 
också andra premiärerbjudanden till allmän-
heten. Om granskningen gäller en sådan 
komplettering av prospektet som avses i 3 b 
§ 1 mom. är granskningstiden, med avvikelse 
från det som anförs ovan, enligt direktivet 
högst sju bankdagar. Tidsfristerna räknas i 
enlighet med lagen om beräknande av laga 
tid (150/1930).  

I föreslagna 4 mom. föreskrivs också i en-
lighet med direktivets artikel 13.2 om hur 
brister i de prospekthandlingar påverkar 
granskningstiden. Om Finansinspektionen av 
grundad anledning anser att handlingar som 
har lämnats in till den är bristfälliga eller 
måste kompletteras, skall de ovan nämnda 
tidsfristerna på tio och tjugo bankdagar räk-
nas från den dag då emittenten, erbjudaren 
eller den som ansökt om att värdepappren 
skall tas upp till offentlig handel eller mot-
svarande handel i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet lämnar in 
uppgifterna till Finansinspektionen.  

Finansinspektionen skall i ett sådant fall 
underrätta sökanden inom tio bankdagar efter 
att ansökan lämnats in. För att det i praktiken 
skall vara möjligt att granska prospektet mås-
te prospektutkastet vara så fullständigt som 
möjligt då den officiella ansökan om god-
kännande av prospektet lämnas in. Av denna 
anledning är det inte motiverat att anse att 
granskningstiden börjat löpa om prospektut-
kastet eller de handlingar som ansluter sig till 
det är uppenbart bristfälliga. Å andra sidan 
vill sökanden få kännedom om eventuella 
förändringar när det gäller granskningstiden 
för prospektet. Av denna anledning skall Fi-
nansinspektionen underrätta sökanden om 
bristfälligheter i de handlingar som ansluter 
sig till prospektgranskningen och om bristfäl-
ligheternas uppskjutande verkan på gransk-
ningen.  

Enligt föreslagna 5 mom. skall ett prospekt 
godkännas om det uppfyller de förutsättning-
ar som anges i 3 a §, dvs. att informationen 
presenteras i en sammanhängande och be-
griplig form. Förslaget är baserat på pro-
spektdirektivets artikel 2.1 q, enligt vilken 
godkännandet av ett prospekt dels förutsätter 
granskning av prospektets fullständighet, 
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dels att den information som lämnas i det är 
sammanhängande och begriplig.  

Frågan om ett prospekt är felaktigt, ofull-
ständigt eller begripligt skall bedömas utifrån 
syftet med prospektet. Prospektet skall ge in-
vesterare sådan tillräcklig och väsentlig in-
formation som behövs för en välgrundad be-
dömning av värdepappren och emittenten. 
Om prospektet är behäftat med fel och brist-
fälligheter samt om det är svårbegripligt le-
der detta till att ansökan om godkännande av 
det förkastats, om felen och bristfälligheterna 
kan antas påverka investerares välgrundade 
investeringsbeslut.  

Finansinspektionen har inte enligt nu gäl-
lande lag någon skyldighet att granska att de 
presenterade uppgifterna är sanningsenliga. 
Finansinspektionen föreslås inte heller nu bli 
skyldig att kontrollera riktigheten i de upp-
gifter som lämnas i ett prospekt. Finansin-
spektionen kan emellertid förutsätta att upp-
gifterna kompletteras om den i samband med 
granskningen av prospektet konstaterar att de 
uppgifter som lämnats är vilseledande eller 
ofullständiga. Bestämmelsen överensstäm-
mer med prospektdirektivets artikel 13.6 en-
ligt vilken direktivet inte skall påverka den 
behöriga myndighetens rättsliga ansvar, vil-
ket även i fortsättningen enbart skall regleras 
av nationell lagstiftning.  

I förslagna 6 mom. föreskrivs om möjlig-
heten att överföra prospektgranskningen. I 
prospektdirektivets artikel 13.5 föreskrivs att 
den behöriga myndigheten i hemmedlemssta-
ten får besluta att godkännandet av prospek-
tet skall överlämnas till den behöriga myn-
digheten i en annan medlemsstat, förutsatt att 
denna myndighet godkänner detta. Emitten-
ten eller den som ansökt om att värdepappren 
skall tas upp till handel skall underrättas om 
överlämnandet inom tre dagar från den dag 
då den behöriga myndigheten fattade sitt be-
slut.  

Beslutet skall enligt direktivet i Finland fat-
tas av Finansinspektionen och det kan 
genomföras om den mottagande myndighe-
ten godkänner överföringen. Enligt direktivet 
har den som upprättat prospektet inga sär-
skilda rättigheter i detta avseende.  

På Finansinspektionens verksamhet skall 
emellertid med stöd av 1 § 2 mom. i lagen 
om Finansinspektionen tillämpas förvalt-

ningslagen (434/2003) enligt vars 34 § en 
part innan ett ärende avgörs skall ges tillfälle 
att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin 
förklaring med anledning av sådana yrkan-
den och sådan utredning som kan inverka på 
hur ärendet kommer att avgöras.  

Det blir i första hand fråga om att överväga 
ett överföringsbeslut i en situation där den 
som upprättat prospektet själv framställer 
begäran. En sådan situation kan uppkomma 
t.ex. då prospektet med stöd av denna lag 
skall granskas i Finland, men erbjudandet i 
sig genomförs enbart lokalt i någon annan 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  

Samma behov kan uppkomma om det är 
ändamålsenligt att avfatta prospektet i dess 
helhet på ett språk som Finansinspektionen 
inte använder som granskningsspråk eller om 
erbjudandet annars är av en sådan art att det 
både från erbjudarens och från målgruppens 
synpunkt är motiverat att prospektet granskas 
någon annanstans. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås sålunda en bestämmelse om en annan 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet behörig myndighets motsvarande möj-
lighet att till Finansinspektionen överföra en 
prospektgranskning som annars skulle an-
komma på den.  

Enligt föreslagna 7 mom. skall ett prospekt 
som Finansinspektionen godkänt, i sin god-
kända slutliga utformning överlämnas till Fi-
nansinspektionen senast då det offentliggörs. 
Finansinspektionen skall på sin webbplats of-
fentliggöra de prospekt som den godkänt un-
der de senaste 12 månaderna eller åtminstone 
en förteckning över dem.  

Genom att Finansinspektionen åläggs den-
na skyldighet kan investerarna från ett enda 
ställe behändigt få information om godkända 
prospekt. Finansinspektionens publicering av 
de prospekt som den godkänt innebär emel-
lertid inte att skyldigheten att offentliggöra 
prospekt därmed är uppfylld. Den som är 
skyldig att offentliggöra prospekt måste för 
att uppfylla sin skyldighet på eget ansvar of-
fentliggöra prospektet innan värdepappren 
erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till handel. Förslaget är baserat på pro-
spektdirektivets artiklar 14.1 och 14.4.  

4 a §. Denna paragraf föreslås bli ändrad i 
sin helhet och mellanrubriken före den före-
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slås bli upphävd. I paragrafen föreslås en be-
stämmelse om den i prospektdirektivet indi-
rekt erbjudna möjligheten att ansöka om att 
den behöriga myndigheten separat godkänner 
ett grundprospekt som en del av ett tredelat 
prospekt.  

Enligt direktivets artikel 9.4 kan ett grund-
prospekt självständigt vara giltigt under en 
period på upp till 12 månader efter att det har 
tillställts den behöriga myndigheten. Avsik-
ten är att göra det lättare att uppfylla skyldig-
heten att offentliggöra ett prospekt, när det är 
fråga om emittenter som ofta emitterar vär-
depapper.  

För att ett grundprospekt under dess giltig-
hetstid skall kunna användas t.ex. i samband 
med erbjudanden som en del av prospektet 
och sålunda användas för att uppfylla skyl-
digheten att offentliggöra prospekt, skall 
grundprospektet i enlighet med direktivet 
vara godkänt av myndigheten, vid behov 
kompletterat med information om händelser 
som skett under dess giltighetstid.  

Enligt paragrafen är emittenten emellertid 
inte skyldig att ansöka om godkännande av 
ett grundprospekt årligen. Denna möjlighet 
finns likväl, för den händelse att emittenten 
anser sig ha nytta av den. Ett grundprospekt 
som har godkänts separat kan användas ock-
så i syfte att uppfylla den skyldighet att pub-
licera en årlig sammanställning som föreslås 
i denna proposition. Skyldigheten att offent-
liggöra en årlig sammanställning är baserad 
på prospektdirektivets artikel 10.  

När enbart ett grundprospekt godkänns 
skall enligt förslaget tillämpas samma be-
stämmelser som när ett helt prospekt god-
känns. Sålunda gäller samma tidsfrister och 
förutsättningar som för godkännande av ett 
helt prospekt. Härvid skall emellertid beaktas 
de krav som lagen och kommissionens pro-
spektförordning ställer i detta avseende.  

Ett grundprospekt innehåller till åtskillnad 
från ett helt prospekt enbart uppgifter om 
emittenten. Av denna anledning berättigar ett 
grundprospekt inte ensamt, utan en godtagbar 
värdepappersnot och sammanfattning, emit-
tenten att erbjuda värdepapper till allmänhe-
ten eller att ansöka om att de skall tas upp till 
offentlig handel.  

4 b §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf i vilken enligt prospektdirektivets 

artikel 20 föreskrivs att Finansinspektionen 
skall godkänna sådana emittenters prospekt 
som kommer från en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och vilkas 
hemstat enligt 1 kap. 4 § 9 mom. är Finland, 
även om prospektet har upprättats enligt be-
stämmelserna i den andra staten. Det är så-
lunda fråga om ett undantag från huvudre-
geln enligt vilken prospekt som tillställs Fi-
nansinspektionen för godkännande skall vara 
upprättade enligt bestämmelserna i denna 
lag.  

En förutsättning för att Finansinspektionen 
skall godkänna ett prospekt som har upprät-
tats enligt lagstiftningen i ett tredje land är 
emellertid att lagstiftningen motsvarar de in-
ternationella krav som de internationella re-
gleringsorganisationerna, närmast IOSCO 
(International Organisation of Securities 
Commissions) har utfärdat och överensstäm-
mer med de krav som lagen och prospektdi-
rektivet ställer. Sökanden är skyldig att lägga 
fram en utredning om överensstämmelsen. 
Det faller sig mera naturligt att denna skyl-
dighet åläggs sökanden, som lagstiftningen i 
varje fall skall tillämpas på, än att den åläggs 
Finansinspektionen som annars vore skyldig 
att grundligt studera t.o.m. flera rättssystem 
för att bilda sig en korrekt uppfattning om 
överensstämmelsen mellan olika krav. De 
emittenter som avses i denna paragraf kan i 
varje fall alltid upprätta prospekt med iaktta-
gande av lagens och direktivets bestämmel-
ser.  

Enligt prospektdirektivet kan kommissio-
nen med stöd av prospektdirektivet utfärda 
närmare bestämmelser enligt vilka en tredje 
stat genom sin nationella lagstiftning eller 
genom förfaranden som baseras på interna-
tionella organisationers krav kan säkerställa 
att prospekt som upprättas med iakttagande 
av de krav som gäller i den staten överens-
stämmer också med prospektdirektivets krav. 
Om kommissionen utfärdar sådana bestäm-
melser skall Finansinspektionen beakta dem i 
sin bedömning av överensstämmelsen mellan 
de krav som staterna i fråga ställer.  

4 c §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf enligt vilken marknadsföringsmate-
rial som har samband med prospekt skall till-
ställas Finansinspektionen. Enligt prospektdi-
rektivets artikel 15.3 får informationen vid 
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annonsering om erbjudanden och upptagande 
till handel inte vara felaktig eller vilseledan-
de och den skall vara förenlig med informa-
tionen som ges i prospektet. Enligt direkti-
vets artikel 15.6 skall den behöriga myndig-
heten i hemmedlemsstaten ha kontrollbefo-
genheter i fråga om iakttagandet av princi-
perna vid annonsering för erbjudande av vär-
depapper till allmänheten och upptagande av 
värdepapper till handel på en reglerad mark-
nad.  

I enlighet med direktivet föreskrivs i para-
grafen att marknadsföringsmaterialet i sam-
band med ett prospekt skall tillställas Finans-
inspektionen inom två bankdagar efter att 
prospektet har lämnats till Finansinspektio-
nen för godkännande. Dessutom förutsätts i 
paragrafen i överensstämmelse med direkti-
vets artikel 15.2 att i marknadsföringsmateri-
alet skall hänvisas till prospektet och nämnas 
var det finns tillgängligt.  

Paragrafen motsvarar 2 kap. 4 § 2 mom. i 
den gällande lagen. Överensstämmelsen mel-
lan den allmänna bestämmelsen om mark-
nadsföring i lagens 2 kap. 1 § och de krav 
som direktivet ställer på marknadsföring be-
handlas ovan i samband med förslaget till 
ändring av kapitlets 2 §.  

4 d §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf vari föreskrivs om prospektets gil-
tighetstid, dvs. hur länge prospektet efter 
godkännandet kan användas i samband med 
att värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
ansöks bli upptagna till handel.  

Av paragrafens 1 mom. framgår huvudre-
geln för ett prospekts giltighet. Ett prospekt 
upprättas för att värdepapper skall erbjudas 
till allmänheten eller tas upp till offentlig 
handel. Därefter upphör skyldigheten att 
komplettera prospektet enligt kapitlets före-
slagna 3 b §.  

Erbjudanden görs vanligen relativt snart ef-
ter att prospektet offentliggjorts. Det före-
kommer emellertid att emissionen pågår un-
der en längre tid. Om det i början av emis-
sionen offentliggjorda prospektet i så fall en-
dast kompletteras kan detta slutligen leda till 
en situation där det egentliga prospektet in-
nehåller endast föråldrad information medan 
den uppdaterade informationen framgår av 
kompletteringarna. Av denna anledning före-
skrivs att ett prospekt är i kraft högst 12 må-

nader efter att det offentliggjorts. Därefter 
skall ett nytt prospekt upprättas och godkän-
nas, även om det fortfarande är fråga om 
samma emission. Kravet motsvarar artikel 
9.1 i prospektdirektivet.  

Enligt paragrafens 2 mom. kan emittenten 
använda ett tidigare godkänt prospekt i högst 
12 månader, förutsatt att prospektet har kom-
pletterats enligt nya 3 b §. Enligt den huvud-
regel som framgår av 1 mom. upphör skyl-
digheten att komplettera prospektet då erbju-
dandet upphör eller då värdepappren tas upp 
till offentlig handel. Om det under de följan-
de 12 månaderna efter att prospektet offent-
liggjorts uppkommer ett behov att upprätta 
ett nytt prospekt, kan det tidigare offentlig-
gjorda prospektet användas då värdepappren 
erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till offentlig handel, förutsatt att pro-
spektet därförinnan vid behov uppdateras.  

Det gamla prospektet kan användas anting-
en som sådant eller tillsammans med en 
komplettering eller också kan dess uppgifter 
tas in i ett nytt prospekt som upprättas i sam-
band med erbjudandet eller upptagandet till 
offentlig handel med en hänvisning till det 
tidigare godkända prospektet. Detta moment 
är baserat på prospektdirektivets artikel 9.1.  

Paragrafens 2 mom. gäller också den i di-
rektivet nämnda möjligheten att i samband 
med emissionsprogram använda ett grund-
prospekt som består av endast en del. Enligt 
direktivet kan ett sådant grundprospekt an-
vändas när det är fråga om optioner som 
emitteras som en del av ett emissionspro-
gram, warrants eller andra icke-aktie-
relaterade värdepapper.  

Sålunda är också ett grundprospekt, liksom 
andra prospekt som består av endast en del, i 
kraft 12 månader efter offentliggörandet. 
Också i detta fall skall uppgifterna i grund-
prospektet emellertid i samband med varje 
emission eller upptagande till offentlig han-
del vid behov kompletteras med uppdaterad 
information. Momentet är till denna del base-
rat på prospektdirektivets artikel 9.2 och 
5.4 b.  

Om ett prospekt har upprättats som ett tre-
delat dokument är grundprospektet, som har 
godkänts och offentliggjorts i enlighet med 4 
och 4 a §, i kraft 12 månader efter att det of-
fentliggjorts (3 mom.). Denna bestämmelse 



 RP 38/2005 rd  
  
   

 

40

är baserad på prospektdirektivets artikel 9.4. 
Grundprospektets uppgifter skall emellertid 
vid behov senare uppdateras i värdepappers-
noten i samband med ett senare erbjudande 
eller upptagande till offentlig handel.  

I paragrafens 4 mom. föreslås i enlighet 
med direktivet vissa lättnader i fråga om pro-
spektets giltighet när det gäller sådana mass-
skuldebrev med säkerhet i fastigheter som 
avses i lagen om hypoteksbanker 
(1240/1999) eller motsvarande utländska 
värdepapper. När sådana värdepapper emitte-
ras fortlöpande eller vid upprepade tillfällen 
är prospektet i kraft så länge som värdepapp-
ren i fråga emitteras. Bestämmelsen är base-
rad på prospektdirektivets artikel 9.3 och den 
kan tillämpas endast på fortlöpande eller 
upprepade emissioner.  

Värdepapper som emitteras fortlöpande el-
ler vid upprepade tillfällen skall specificeras i 
prospektet och de skall alla vara av samma 
slag eller typ. Om masskuldebrev med säker-
heter i fastigheter däremot emitteras t.ex. 
som en del av ett masskuldebrevsprogram, 
skall på giltigheten av det grundprospekt som 
upprättas över dem tillämpas vad som i 
2 mom. föreskrivs om övriga prospekts gil-
tighet. 
 
 
Godkännande av prospekt i flera länder inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 

4 e §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf och en ny mellanrubrik. I paragrafen 
föreskrivs om möjligheten att i Finland an-
vända prospekt som har godkänts i et annat 
land inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet än Finland. Förslaget baserar sig 
på prospektdirektivets artiklar 17 och 19.3.  

Enligt paragrafens 1 mom. får ett prospekt, 
med avvikelse från den huvudregeln att ett 
prospekt får offentliggöras då det har god-
känts av Finansinspektionen, offentliggöras i 
Finland om en mot Finansinspektionen sva-
rande myndighet i ett land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har godkänt 
prospektet och tillställt Finansinspektionen 
en kopia av det samt ett intyg över att det är 
överensstämmande med direktivet. Detsam-
ma gäller eventuella kompletteringar av di-
rektivet. Förslaget gäller endast värdepapper 

vilkas hemstat för en emission inte är Fin-
land. I intyget skall också anges eventuella 
undantag när det gäller prospektets innehåll, 
jämte motivering.  

Frågan om när en utländsk myndighet kan 
göra en sådan anmälan till Finansinspektio-
nen som avses i paragrafen avgörs i enlighet 
med den nationella lagstiftning.  

Enligt direktivet skall varje stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
efter att tidsfristen för att nationellt genomfö-
ra direktivet löpt ut ha en gällande lagstift-
ning av samma innehåll. Sålunda skall lika-
lydande bestämmelser gälla både för pro-
spekt som har godkänts i varje stat som för 
prospekt som skall anmälas till varje stat. För 
varje prospekt gäller således likalydande 
allmänna bestämmelser bl.a. om offentliggö-
rande av prospekt samt om prospektens mi-
nimiinnehåll, utformning och giltighet samt 
om undantag när det gäller offentliggörande 
av prospekt och prospektens innehåll.  

I direktivet finns emellertid inga bestäm-
melser om annat än anmälan av ett godkänt 
prospekt till en annan medlemsstat, jämte 
eventuella anmärkningar om enligt direktivet 
beviljade undantag vad gäller innehållet. Det 
finns inga bestämmelser om anmälningsför-
farandet när det gäller undantag från skyldig-
heten att offentliggöra prospekt, vilket t.o.m. 
kan leda till att den som direkt med stöd av 
direktivet är berättigad till undantag blir 
tvungen att vända sig till samtliga behöriga 
myndigheter i de stater som t.ex. en planerad 
internationell fondemission riktas till för att  
undantag beviljas i samtliga dessa stater.  

För att få klarhet i denna oklara situation 
kan det vara nödvändigt att de behöriga 
myndigheterna kommer överens om förfa-
randet t.ex. i situationer där undantag från 
skyldigheten att offentliggöra prospekt bevil-
jas efter utgången av tiden för genomförande 
av direktivet. Genom Europeiska värdepap-
perstillsynkommittén (Kommissionens beslut 
av den 6 juni 2001 om inrättande av en euro-
peisk värdepapperstillsynkommitté, 
2001/527/EG) finns det goda möjligheter att 
ingå en sådan överenskommelse. En över-
enskommelse behövs också av den anled-
ningen att de behöriga myndigheterna inte 
med stöd av direktivet får ogiltigförklara var-
andras beslut, t.ex. beslut om undantag från 
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skyldigheten att offentliggöra prospekt.   
Om de behöriga myndigheterna avtalar om 

ett anmälningsförfarande som påminner om 
anmälningsförfarandet för godkända pro-
spekt, kan det för uppfyllande av allmänhe-
tens informationsbehov vara nödvändigt att 
på Finansinspektionens webbsidor publicera 
anmälningar på samma sätt som godkända 
prospekt. Detsamma gäller också till Finans-
inspektionen anmälda prospekt som har god-
känts i andra stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och anmälts 
till den.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med direktivets artikel 19.3 också att Finans-
inspektionen då den får anmälningen om pro-
spekt som godkänts i ett annat land inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet kan 
kräva att till anmälan fogas en sammanfatt-
ning av prospektet på finska eller svenska. 
För påskyndande av anmälningsförfarandet 
kan det vara nödvändigt att framföra ett så-
dant krav generellt och på lämpligt sätt göra 
det allmänt känt samt underrätta de behöriga 
myndigheter som eventuellt i framtiden gör 
anmälningar om saken. Själva prospektet 
skall i enlighet med prospektdirektivet avfat-
tas på ett språk som allmänt används på den 
internationella finansmarknaden eller på nå-
got annat språk som Finansinspektionen 
godkänt.  

4 f §. I kapitlet föreslås en ny paragraf om 
anmälan av ett prospekt som Finansinspek-
tionen godkänt till den behöriga myndigheten 
i en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Paragrafen motsvarar 
prospektdirektivets artiklar 17, 18 och 19.3.  

Enligt föreslagna 1 mom. skall Finansin-
spektionen, om avsikten är att värdepapper 
skall erbjudas till allmänheten eller att en an-
sökan skall göras om att de upptas till handel 
i en eller flera stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, på sökandens 
begäran tillställa den behöriga myndigheten i 
den andra staten ett intyg över att det god-
kända prospektet och kompletterande infor-
mation har upprättats i enlighet med pro-
spektdirektivet. Prospektet kan gälla i Fin-
land och dessutom i en eller flera sådana sta-
ter som avses ovan eller endast i en eller flera 
stater som avses ovan men inte i Finland. 

Prospektet är enligt den föreslagna be-

stämmelsen i kraft under förutsättning att Fi-
nansinspektionen på begäran av emittenten 
eller den person eller sammanslutning som 
svarar för offentliggörandet har tillställt den 
behöriga myndigheten i varje mottagande 
medlemsstat ett intyg över godkännandet vari 
det fastställs att prospektet och komplette-
ringar har upprättats i enlighet med prospekt-
direktivet samt en kopia av det godkända 
prospektet och kompletterande information.  

Finansinspektionen skall tillställa den and-
ra behöriga myndigheten intyget inom tre 
bankdagar efter att begäran om intyget har 
framställts. Om begäran har framställts sam-
tidigt som prospektet eller den kompletteran-
de informationen överlämnats för godkän-
nande, skall intyget överlämnas inom en 
bankdag efter att prospektet eller den kom-
pletterande informationen har godkänts.  

Enligt prospektdirektivet är det möjligt att 
den mottagande statens myndighet kräver att 
sammanfattningen skall översättas till ett el-
ler flera av dess officiella språk. Av denna 
anledning föreslås i 2 mom. en bestämmelse 
om att till meddelandet vid behov skall fogas 
en på sökandens ansvar gjord översättning av 
sammanfattningen till det officiella språk 
som den behöriga myndigheten i den motta-
gande staten kräver. Om Finansinspektionen 
hade gett tillstånd till att viss information inte 
behöver offentliggöras, skall det av intyget 
om godkännande framgå i vilket avseende 
undantag görs från skyldigheten att offent-
liggöra information samt hur undantaget mo-
tiveras.  

Efter att prospektet godkänts kan det fram-
komma betydelsefulla nya omständigheter, 
väsentliga sakfel eller inexaktheter som kan 
påverka bedömningen av värdepappren. I så-
dana fall skall Finansinspektionen i egenskap 
av tillsynsmyndighet kräva att godtagbar 
kompletterande information offentliggörs 
också då prospektet gäller ett värdepap-
perserbjudande eller upptagande av värde-
papper till handel som genomförs utomlands 
eller motsvarande åtgärder som enbart 
genomförs utomlands. Den mottagande sta-
tens myndighet skall underrättas också om 
kompletterande information.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att sådana 
avvikelser i prospektets innehåll som Finans-
inspektionen har gett tillstånd till skall upp-
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ges i samband med anmälan om prospektet. 
Årlig sammanställning av offentliggjord in-
formation 
 

10 c §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 
paragraf och en mellanrubrik som beskriver 
paragrafens innehåll.  

Enligt paragrafens 1 mom. skall emittenter 
vilkas värdepapper är upptagna till offentlig 
handel tillhandahålla en årlig sammanställ-
ning över de uppgifter som de under den fö-
regående räkenskapsperioden har offentlig-
gjort i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen, med stöd av den utfärdade bestämmel-
ser eller regler som har fastställts med stöd 
av lagen eller med stöd av motsvarande ut-
ländska bestämmelser eller regler. Förslaget 
är baserat på direktivets artikel 10.1.  

Utgångspunkten är den att skyldigheten att 
upprätta en årlig sammanställning avser 
emittenter av såväl aktierelaterade som icke-
aktierelaterade värdepapper.  

Skyldigheten att offentliggöra en årlig 
sammanställning gäller de emittenter som när 
den förslagna lagen träder i kraft har emitte-
rat värdepapper som är upptagna till offentlig 
handel. T.ex. andelslags placeringsandelar 
som inte ännu upptagits till offentlig handel i 
Finland berörs emellertid inte av denna skyl-
dighet. 

Det enda undantaget som direktivet tillåter 
gäller emittenter av vars emitterade värde-
papper endast icke-aktierelaterade värdepap-
per till ett nominellt värde eller bokförings-
mässigt motvärde på minst 50 000 euro har 
upptagits till offentlig handel. I paragrafens 3 
mom. föreslås en sådan undantagsbestäm-
melse. Förslaget är baserat på direktivets ar-
tikel 10.3. 

Enligt förslaget kan också den som har 
emitterat sådana värdepapper emellertid of-
fentliggöra en årlig sammanställning av det 
slag som avses i paragrafen, om han eller hon 
så önskar. Också den som har emitterat vär-
depapper av nämnda slag är skyldig att of-
fentliggöra en sådan årlig sammanställning 
som avses i paragrafen om en del av de emit-
terade värdepapper som har tagits upp till of-
fentlig handel inte uppfyller det nämnda stor-
leksvillkoret.  

Om kommunikéerna t.ex. är så omfattande 
att de inte i sin helhet tas med i den årliga 

sammanställningen skall i sammanställning-
en åtminstone hänvisa till den information 
som emittenten har offentliggjort. I samman-
ställningen skall tas in ett uttryckligt om-
nämnande om var informationen finns till-
gänglig. Förslaget är baserat på direktivets 
artiklar 10.1 och 10.2. I praktiken räcker det 
med t.ex. en hänvisning till emittentbolagets 
webbsidor, där kommunikéerna utan svårig-
het kan läsas och vid behov skrivas ut. Om 
det i den årliga sammanställningen endast 
hänvisas till redan publicerade kommunikéer 
kan dessa emellertid hållas tillgängliga på 
webbsidorna åtminstone till dess att en ny år-
lig sammanställning offentliggörs för följan-
de räkenskapsperiod.  

I den årliga sammanställningen skall åt-
minstone nämnas vilka kommunikéer som 
har publicerats under den föregående räken-
skapsperioden. I prospektdirektivets artikel 
10.1 som ligger till grund för det föreslagna 
momentet hänvisas till denna del åtminstone 
till information som emittenten skall offent-
liggöra med stöd av Europeiska unionens bo-
lagsrättsliga direktiv och med stöd av direk-
tivet 2001/34/EG som bl.a. gäller informa-
tionsskyldigheten i samband med upptagande 
till officiell notering samt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder. 

Med stöd av bestämmelsen skall i ett fin-
ländsk bolags årliga sammanställning åtmin-
stone hänvisas till den information som bola-
get har offentliggjort med stöd av bestäm-
melsen om fortlöpande informationsskyldig-
het i 7 §. Dessutom sträcker sig skyldigheten 
enligt förslaget också till all den information 
som har offentliggjorts t.ex. som s.k. börs-
kommunikéer med stöd av de regler som 
gäller för fondbörsen i Finland. Det är vidare 
skäl att nämna årsrapporter som avses i 5 § 
och som publicerats under den tid som sam-
manställningen avser samt med stöd av 6 och 
6 a § offentliggjorda bokslut och boksluts-
kommunikéer.  

Bestämmelsen är baserad på förpliktande 
informationsbestämmelser. Bolagets mark-
nadsföringsmaterial och annat material som 
bolaget inte har offentliggjort med stöd av de 
bestämmelser som skall tillämpas till följd av 
att dess värdepapper är föremål för offentlig 
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handel, faller sålunda utanför tillämpnings-
området för bestämmelsen. Sådant material 
skall sålunda inte heller nämnas i den årliga 
sammanställningen. Detsamma gäller bl.a. 
tidningsartiklar och eventuella bemötanden 
av sådana. Förslaget motsvarar direktivets ar-
tikel 10.1.  

Om ett bolags värdepapper har tagits upp 
till offentlig handel någon annanstans inom 
eller utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, t.ex. i USA, skall i samman-
ställningen uppges kommunikéer som har of-
fentliggjorts med stöd av respektive lands 
lagstiftning eller andra bestämmelser. Om 
samma kommuniké har offentliggjorts på fle-
ra orter och på olika språk är det emellertid 
enligt bestämmelsen inte nödvändigt att spe-
cificera språkversionerna.  

Enligt direktivets artikel 10.2 skall den år-
liga sammanställningen ges in till den behö-
riga tillsynsmyndigheten i hemstaten. Emit-
tentens hemstat bestäms enligt prospektdirek-
tivets artikel 2.1 m. Enligt artikeln är emit-
tentens hemstat i regel densamma som den 
stat där emittenten har sitt säte. Föremål för 
sådan offentlig handel som avses i lagen är i 
regel i Finland registrerade bolags värdepap-
per, vilket innebär att den årliga samman-
ställningen enligt föreslagna 2 mom. i regel 
skall tillställas Finansinspektionen.  

Enligt direktivets artikel 2.1 m kan emit-
tenten i vissa emissionsrelaterade situationer 
bestämma hemstat och sålunda också vilken 
myndighet som är behörig att granska pro-
spektet. Om den som i sådana situationer är 
skyldig att offentliggöra prospekt har sänt in 
sitt prospekt till en annan behörig myndighet 
i en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finansinspektionen, 
skall den årliga sammanställningen ges in 
också till den myndigheten.  

Sådana situationer där en årlig samman-
ställning ges in också till en annan myndig-
het än Finansinspektionen torde emellertid 
förekomma ytterst sällan. Det är då närmast 
fråga om situationer där de värdepapper som 
tas upp till offentlig handel redan är föremål 
för motsvarande handel någon annanstans.  

Förslaget innebär att om ett värdepapper är 
föremål för offentlig handel i Finland skall 
sammanställningen ges in också till den som 
ordnar den offentliga handeln, dvs. i prakti-

ken vanligen till Helsingfors Börs. Eftersom 
begreppet offentlig handel i lagen avser of-
fentlig handel med värdepapper i Finland, 
behöver årliga sammanställningar inte sändas 
till sådana anordnare av handel som eventu-
ellt är verksamma i något annat land inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
På motsvarande sätt förutsätter andra gällan-
de bestämmelser i 2 kap. att marknadsplatsen 
informeras.  

Kommissionen kan enligt prospektdirekti-
vets artikel 10.4 anta genomförandeåtgärder 
för att kunna beakta den tekniska utveckling-
en på finansmarknaderna och säkerställa en 
enhetlig tillämpning av direktivet. Dessa ge-
nomförandeåtgärder får emellertid inte med-
föra nya krav på offentliggörande. Kommis-
sionens prospektförordning gäller bl.a. of-
fentliggörande av en årlig sammanställning 
och i den har utsatts en tid inom vilken den 
årliga sammanställningen skall ges in till den 
behöriga myndigheten. Föreslagna 2 mom. 
innehåller en hänvisning om saken.  

Enligt förslaget får emittenten sammanslå 
den årliga sammanställningen med något do-
kument som huvudsakligen offentliggörs i 
annat syfte, t.ex. bokslutet. Härvid skall på 
hela dokumentet emellertid tillämpas samma 
bestämmelser om offentliggörandet.  

Den föreslagna paragrafen hindrar inte hel-
ler emittenten att uppfylla skyldigheten att 
offentliggöra en årlig sammanställning ge-
nom att årligen offentliggöra ett sådant 
grundprospekt som avses i direktivet och 
kommissionens prospektförordning och som 
uppfyller också de krav som ställs i paragra-
fen.  

11 §. Paragrafens 5 mom. föreslås bli änd-
rat till följd av den ändring som föreslås i 
3 §. I momentet skall enligt förslaget inte 
längre nämnas emissions- och börsprospekt. 
Å andra sidan skall den undantagsmöjlighet 
som avses i momentet utsträckas till att gälla 
också offentliggörande av årsrapporter.  

Dessutom föreslås att Finansinspektionens 
prövningsrätt begränsas genom en uttrycklig 
bestämmelse. En förutsättning för beviljande 
av undantag är att undantaget inte står i strid 
med Europeiska gemenskapernas bestäm-
melser om bokslut, koncernbokslut och pro-
spekt. Detta förslag motsvarar andra mening-
en i bokföringslagens (1336/1997) 8 kap. 2 § 
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2 mom.  
7 kap.  Tillsyn över värdepappers-

marknaden 

Reglering av marknadsföring, erbjudande av 
och offentlig handel med värdepapper samt 
avtalsvillkor 
 

1 a §. Enligt förslaget skall till lagens 
7 kap. fogas nya 1 a—1 c § och en mellanru-
brik före den 1 a §. I  paragraferna föreskrivs 
om Finansinspektionens befogenhet att skjuta 
upp erbjudande av värdepapper till allmänhe-
ten eller upptagande av värdepapper till of-
fentlig handel. Dessutom skall Finansinspek-
tionen enligt förslaget ha befogenhet att av-
bryta offentlig handel med värdepapper.  

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om Fi-
nansinspektionens rätt att skjuta upp erbju-
dande av värdepapper till allmänheten med 
högst tio bankdagar åt gången. Förslaget är 
baserat på direktivets artikel 21.3 d och e. 
Till sådant erbjudande som avses i bestäm-
melsen ansluter sig också reklam och värde-
papper samt annan marknadsföring. Försla-
get täcker sålunda också stycke e i den 
nämnda artikeln.  

En förutsättning för ett uppskovsbeslut är 
att Finansinspektionen har grundad anledning 
att misstänka att den som erbjuder värdepap-
per eller ansöker om att värdepapper skall tas 
upp till offentlig handel handlar i strid med 
vad som i lagens 2 kap. föreskrivs om sådant 
erbjudande och upptagande till offentlig han-
del.  

Ett uppskovsbeslut kan i praktiken komma 
i fråga också i situationer där den som erbju-
der värdepappren redan på förhand, före in-
lämnandet av ansökan om granskning av pro-
spektet, har varit i kontakt med Finansin-
spektionen och där uppskovsbehovet fram-
kommer innan erbjudandet av värdepappren 
till allmänheten inleds eller värdepappren tas 
upp till offentlig handel. Av orsaker som 
sammanhänger med investerarskyddet kan ett 
uppskovsbehov uppkomma t.ex. i en situa-
tion där ett prospekt har godkänts men det ef-
ter godkännandet framkommer ett sådant vä-
sentligt fel eller en sådan väsentlig brist som 
förutsätter att prospektet kompletteras. Det 
kan härvid vara nödvändigt att skjuta upp er-
bjudandet tills prospektet har kompletterats, 

eller att skjuta upp den offentliga handeln 
tills de investerare som tecknat värdepapper 
har fått erbjudande om möjligheten att åter-
kalla teckningen. I det första fallet riktar sig 
beslutet om uppskov till erbjudaren, i det se-
nare fallet beroende på situationen till den 
som ansökt om att värdepappren upptas till 
offentlig handel, eller till den som ordnar of-
fentlig handel, eller till båda. Beslutet kan 
rikta sig till den som enligt uppdrag sköter 
erbjudandet eller ansökan om upptagande till 
offentlig handel.  

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse om Finansinspektionens rätt att be-
stämma att den som ordnar offentlig handel 
med värdepapper skall avbryta den offentliga 
handeln för högst tio på varandra följande 
bankdagar åt gången. Förslaget baseras på ar-
tikel 21.3 g i direktivet. En förutsättning för 
ett sådant avbrott är att Finansinspektionen 
har grundad anledning att misstänka att lagen 
eller med stöd av denna utfärdade bestäm-
melser, föreskrifter eller regler för offentlig 
handel överträds. Bestämmelsen skiljer sig 
från situationen i 3 kap. 12 §, där Finansin-
spektionen har rätt att helt avbryta annan of-
fentlig handel.  

Finansinspektionen kan med stöd av 19 § 
(587/2003) 1 mom. i lagen om Finansinspek-
tionen förbjuda verkställigheten av ett till-
synsobjekts beslut eller av en åtgärd som till-
synsobjektet har planerat eller av något annat 
förfarande som strider mot bestämmelserna 
om finansmarknaden eller mot föreskrifter 
som har meddelats med stöd av dem eller 
mot tillsynsobjektets stadgar som bygger på 
dessa bestämmelser eller villkor i verksam-
hetstillstånd. Eftersom grunden för åtgärden 
enligt den nämnda bestämmelsen är tillsyns-
objektets egna lagstridiga förfarande kan be-
stämmelsen inte tillämpas på en sådan situa-
tion enligt prospektdirektivets artikel 21.3 d 
där det förutsätts att myndigheten har befo-
genhet i det fall att den har skälig anledning 
att misstänka lagligheten av en ansökan om 
upptagande till offentlig handel.  

Artikel 21.4 b i prospektdirektivet förutsät-
ter att handeln kan avbrytas också i det fall 
att det förekommer en sådan störning i om-
sättningen av värdepapper att en fortsatt han-
del skulle skada investerarnas intressen. 
Nämnda 19 § i lagen om Finansinspektionen 
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täcker situationer av detta slag.  
1 b §. Enligt den föreslagna paragrafen 

skall Finansinspektionen innan den fattar be-
slut bereda den som beslutet gäller tillfälle att 
bli hörd, om inte något annat föranleds av 
ärendets brådskande natur eller av någon an-
nan särskild orsak.  

1 c §. Finansinspektionen kan med stöd av 
denna paragraf förstärka ett uppskovs- eller 
avbrottsbeslut enligt 1 a § med vite. Vitet 
döms också ut av Finansinspektionen.  

2 §. I denna paragraf föreskrivs om mark-
nadsdomstolens befogenhet att förbjuda vissa 
lagstridiga förfaranden. Paragrafens 1 och 3 
mom. föreslås bli så justerade att möjligheten 
att utfärda förbud utsträcks till alla förfaran-
den som i samband med marknadsföring eller 
erbjudande om värdepapper eller anskaffning 
av värdepapper i samband med näringsutöv-
ning strider mot 2 kap. Marknadsdomstolen 
kan sålunda förordna att förfaranden som 
strider mot 2 kap. skall rättas. Bestämmelsen 
gäller även sådan erbjudare av värdepapper 
som inte är skyldig att offentliggöra pro-
spekt.  

I samband med köp av värdepapper vore 
det emellertid i praktiken fråga om ett hand-
lande som strider mot god sed enligt vad som  
avses i 2 kap. 1 §. Den omständigheten att 
momentets ordalydelse till denna del 
utsträcks till de övriga bestämmelserna i 2 
kap. innebär sålunda ingen ändring av det rå-
dande rättsläget.  

Enligt förslaget skall den förbudsmöjlighet 
som avses i paragrafens 1 mom. utsträckas 
också till den som ordnar offentlig handel. 
Om det vid handeln, när det gäller emitten-
tens informationsskyldighet i samband där-
med eller informationsskyldigheten i sam-
band med upptagande till offentlig handel, 
vidtas åtgärder som väsentligen strider mot 
denna lag eller mot bestämmelser eller före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den el-
ler mot reglerna för offentlig handel, kan den 
som ordnar offentlig handel sålunda förbju-
das att ordna offentlig handel med värdepap-
per som har upptagits eller ansökts bli upp-
tagna till offentlig handel.  

 
10 kap.  Särskilda stadganden 

3 a §. Till kapitlet föreslås bli fogad en ny 

paragraf enligt vilken beslut som Finansin-
spektionen fattat med stöd av 2 kap. 4 § och 
4 a § om godkännande av prospekt eller 
grundprospekt eller med stöd av 11 § om be-
viljande av undantag som avser innehållet i 
och offentliggörandet av prospekt, kan över-
klagas hos marknadsdomstolen. Besvärsrät-
ten gäller även beslut enligt 11 § om andra i 
paragrafen avsedda handlingar.   

Dessutom föreslås det bli möjligt att Fi-
nansinspektionens beslut enligt 7 kap. 1 a § 
om att erbjudande av värdepapper till all-
mänheten eller upptagande av värdepapper 
till offentlig handel skall skjutas upp eller att 
offentlig handel med värdepapper skall av-
brytas, liksom även att Finansinspektionens 
beslut om vite som avses i 1 c § kan överkla-
gas hos marknadsdomstolen. Marknadsdom-
stolen skall behandla ärenden som avses i 1 a 
§ i brådskande ordning. 

I den föreslagna bestämmelsen hänvisas till 
förvaltningsprocesslagen. Detta innebär att 
fullföljd till högsta förvaltningsdomstolen är 
möjlig utan begränsning av besvärsrätten. 
Det system för ändringssökande som avses i 
förvaltningslagen kan anses motiverat, efter-
som vite utgående från artikel 6.2 i den Eu-
ropeiska konventionen om mänskliga rättig-
heter jämställs med åtalsärenden. 

Ikraftträdande. De ändringar som gäller 
prospektets innehåll förutsätter ändringar i 
finansministeriets förordningar och eventu-
ellt också i Finansinspektionens föreskrifter. 
För att ändringarna skall kunna träda i kraft 
samtidigt som lagen får enligt ikraftträdelse-
bestämmelsens 2 mom. åtgärder som verk-
ställigheten av lagen förutsätter vidtas innan 
lagen träder i kraft. Lagens 2 kap. 3, 3 a –3 d, 
4 och 4 a- 4 f § föreslås bli tillämpade på 
prospekt som offentliggörs efter att lagen 
trätt i kraft. Den i lagens 2 kap. 10 § avsedda 
årliga sammanställningen skall offentliggöras 
första gången för den räkenskapsperiod som 
börjar efter att lagen trädde i kraft.  

Dessutom är det nödvändigt att i lagen ta in 
en bestämmelse om att hemstaten för emis-
sioner av värdepapper som avses i lagens 1 
kap. 4 § 7 och 9 mom. är Finland, om 
värdepappren inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet först har erbjudits till 
allmänheten eller ansökts bli upptagna till 
offentlig handel i Finland den 1 januari 2004 
eller senare. Om någon annan än emittenten 
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nare. Om någon annan än emittenten har be-
slutat om erbjudandet eller ansökan, kan 
emittenten senare som sin hemstat välja nå-
gon annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Ikraftträdelse-
bestämmelsen är baserad på prospektdirekti-
vets artikel 2.1 m led iii. 

 
1.2. Lagen om Finansinspektionen 

6 §. Andra finansmarknadsaktörer. Till pa-
ragrafens 1 mom. 1 punkt föreslås bli fogade 
andra personer som enligt 2 kap. 2 § i värde-
pappersmarknadslagen erbjuder värdepapper. 
Härmed avses erbjudare i situationer där pro-
spekt enligt 2 kap. 3 § inte behöver offentlig-
göras över värdepapper som erbjuds, t.ex. när 
värdepapper erbjuds till kvalificerade inve-
sterare. I sådana fall är den som erbjuder 
värdepapper enligt 2 § skyldig att opartiskt 
tillhandahålla investerarna tillräcklig infor-
mation om omständigheter som väsentligt 
påverkar värdepapprens värde. Finansinspek-
tionens granskningsrätt och rätt att få uppgif-
ter och de administrativa bestämmelser som 
gäller påföljder föreslås utsträckas till att gäl-
la ovan avsedda erbjudare av värdepapper.    

15 §. Granskningsrätt och rätt att få upp-
gifter. Till paragrafens 1—5 mom. föreslås 
ett tillägg där det sägs att Finansinspektionen 
utan hinder av sekretessbestämmelserna i an-
nan lag har rätt att få de i paragrafen före-
skrivna för tillsynen relevanta uppgifterna 
och utredningarna. Justeringen är till sin ka-
raktär lagstiftningsteknisk och en följd av det 
nationella behovet att i sin helhet bringa be-
stämmelsen om rätt att få information i över-
ensstämmelse med principerna i lagen om of-
fentligheten i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrat så, 
att Finansinspektionen utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna har rätt till de i momen-
tet avsedda uppgifterna och utredningarna 
om tillsynsobjekt och andra aktörer på fi-
nansmarknaden samt dessutom rätt till upp-
gifter av medlemmarna i deras styrelser och 
förvaltningsråd samt av verkställande direk-
tören. Bestämmelsen gäller även suppleanter 
för medlemmar i styrelser och förvaltnings-
råd samt vice verkställande direktören. Ge-
nom ändringen preciseras informationsskyl-

digheten till att generellt gälla den enskilde 
styrelsemedlemmen och verkställande direk-
tören hos tillsynsobjekt och andra på finans-
marknaden verksamma sammanslutningar. 
Förslaget motsvarar artikel 21.3 c i prospekt-
direktivet enligt vilken en behörig myndighet 
förutsätts ha befogenheter att kräva upplys-
ningar av revisorerna och företagsledningen 
hos emittenter, erbjudare av värdepapper och 
personer som ansöker om upptagande av 
värdepapper till handel. Om revisorernas in-
formationsskyldighet föreskrivs i paragrafens 
nuvarande 3 mom. Finansinspektionens rätt 
att få information utsträcks i förhållande till 
tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktö-
rer och i förhållande till aktörer som kontrol-
lerar dem eller kontrolleras av dessa. Be-
stämmelsen behövs för genomförandet av di-
rektivets artikel 21.3 b. 

Enligt gällande 3 mom. har Finansinspek-
tionen rätt att av tillsynsobjekt och övriga på 
finansmarknaden verksamma sammanslut-
ningars och stiftelsers revisorer få alla för 
tillsynen relevanta uppgifter samt för tillsy-
nen relevanta kopior av sådana handlingar 
och dokument rörande tillsynsobjekt eller 
andra på finansmarknaden verksamma sam-
manslutningar och stiftelser som revisorerna 
har i sin besittning. Enligt det föreslagna 
tillägget till momentet har Finansinspektio-
nen rätt att få uppgifter utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna. Finansinspektionens rätt 
att av revisorer få uppgifter och kopior ut-
sträcks till att gälla revisorer för tillsynsob-
jekt eller andra på finansmarknaden verk-
samma sammanslutningar och stiftelser eller 
sammanslutningar och stiftelser som kontrol-
lerar dem eller kontrolleras av dessa. 

Till mom. föreslås också ett tillägg enligt 
vilket vad som föreskrivs i 3 mom. om rätten 
att få uppgifter skall tillämpas också på andra 
personer som enligt lag är skyldiga eller har 
samtyckt till att deras yttrande eller något 
annat dokument fogas till ett prospekt som 
avses i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadsla-
gen. En sådan informationsskyldighet är äg-
nad att främja investerarskyddet, även om 
någon motsvarande bestämmelse inte finns i 
prospektdirektivet.  

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
6 moment, varvid nuvarande 6 mom. blir 
7 mom. Det föreslagna 6 momentet gäller Fi-
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nansinspektionens rätt att få uppgifter av 
andra än tillsynsobjekten och andra finans-
marknadsaktörer samt övriga i paragrafen 
särskilt nämnda aktörer. Enligt bestämmelsen 
har Finansinspektionen rätt att få uppgifter, 
handlingar och registreringar samt kopior av 
handlingar och registreringar av andra än i 
paragrafens 1-5 mom. avsedda personer, vil-
ka av välgrundad anledning kan antas vara i 
besittning av i momentet avsedda uppgifter, 
handlingar eller registreringar. Rätten att få 
uppgifter föreslås emellertid bli begränsad 
till sådana uppgifter som ovillkorligen be-
hövs för en individualiserad tillsynsverksam-
het. Finansinspektionen är skyldig att retur-
nera handlingar och registreringar som den 
fått i original.  

Verksamheten på finansmarknaden, i syn-
nerhet på värdepappersmarknaden, har de se-
naste åren varit föremål för sådana föränd-
ringar, att för tillsynen relevanta uppgifter 
allt oftare finns på annat håll än hos tillsyns-
objekten själva, andra finansmarknadsaktörer 
eller i lagens 15 § avsedda övriga aktörer. 
Denna utveckling återspeglas även i EU:s 
nya lagstiftning, där myndigheternas befo-
genheter bl.a. förväntas omfatta rätten att få 
uppgifter av alla aktörer. Genom bestämmel-
sen sätts artikel 50.2 b i rådets direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella in-
strument i kraft. 

Advokaters samt rättegångsbiträdens och 
rättegångsombuds förtroendefulla relationer 
till deras klienter måste tryggas även när det 
gäller Finansinspektionens rätt att få för till-
synen relevanta uppgifter. Därför föreslås i 
momentet, till den del advokater och deras 
klienter i juridiska ärenden berörs, att rätten 
att få i momentet avsedda uppgifter inte gäll-
er uppgifter, handlingar eller registreringar 
som rör en advokats klienter eller som rätte-
gångsbiträde eller rättegångsombud fått i sin 
besittning i samband med skötseln av upp-
drag. Förutom de egentliga uppgifterna i 
samband med en rättegång räknas till rätte-
gångsbiträdets eller rättegångsombudets 
uppgifter juridisk rådgivning rörande en kli-
ents rättsliga ställning vid förundersökning 
till följd av brott eller rättsliga ställning i an-
nat behandlingsskede av mål som förutsätter 
rättegång eller juridisk rådgivning för inle-
dande eller undvikande av rättegång.  

 
1.3. Lagen om skuldebrev 

34 §. Enligt 4 mom. bankinspektionen, 
numera Finansinspektionen, för en förteck-
ning över sådana masskuldebrevslån vilkas 
prospekt med stöd av 2 kap. värdepappers-
marknadslagen (495/1989) har tillställts 
bankinspektionen för godkännande. Med 
stöd av prospektdirektivet föreslås i värde-
pappersmarknadslagens 2 kap 4 § 7 mom. en 
bestämmelse enligt vilken Finansinspektio-
nen skall föra en förteckning över prospekt 
som den har godkänt. Av denna anledning 
föreslås att 34 § 4 mom. i lagen om skulde-
brev upphävs för att Finansinspektionen skall 
slippa föra dubbla förteckningar över sådana 
skuldebrev som avses i lagen.  

Det finns inget behov att föra ett separat 
register över masskuldebrev. Uppgifter ur 
detta register har använts närmast för statis-
tiska ändamål samt för beskattningen.  

Ikraftträdande. Enligt förslaget skall Fi-
nansinspektionen förvara den förteckning 
som avses i momentet, som föreslås bli upp-
hävt, i sex år efter att lagen trätt i kraft, för 
att grunden för bestämmande av skatten vid 
behov skall kunna konstateras i efterhand.  

 
1.4. Lagen om källskatt på räntein-

komst 

Upphävandet av skyldigheten att föra regis-
ter över masskuldebrev förutsätter ändring av 
lagen om källskatt på ränteinkomst 
(1341/1990). Enligt 3 § 1 mom. 2 punkt i la-
gen källskatt skall betalas på ränteinkomst av 
masskuldebrev som har antecknats i det av 
Finansinspektionen upprätthållna registret 
och erbjudits till allmänheten. Lagrummets 
krav på anteckning i det av Finansinspektio-
nen upprätthållna registret föreslås bli slopat 
och i stället införs ett krav att prospekt om 
lånet skall lämnas till Finansinspektionen el-
ler den behöriga myndigheten i någon annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området för godkännande.  

 
2.  Närmare föreskrif ter och be-

stämmelser 

Enligt förslaget till lag om ändring av vär-
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depappersmarknadslagen skall genom för-
ordning av finansministeriet föreskrivas när-
mare om hur och när prospekt skall offent-
liggöras samt om undantag som gäller offent-
liggörandet och prospektets innehåll. Dessut-
om föreslås att genom förordning av finans-
ministeriet skall föreskrivas närmare om lätt-
nader som gäller kravet på innehållet i pro-
spekt som skall offentliggöras om erbjudan-
den som för en 12 månaders period har ett 
sammanlagt motvärde som understiger 
2,5 miljoner euro.  

Avsikten är att finansministeriets förord-
ningar skall träda i kraft samtidigt som de la-
gar som ingår i denna proposition.  

 
3.  Ikraftträdande  

Prospektdirektivet skall genomföras i den 
nationella lagstiftningen senast den 1 juli 
2005. Av denna anledning föreslås att lagar-
na träder i kraft nämnda datum.  

 
4.  Lagstif tningsordning 

Enligt förslaget i 1 kap. 4 a § i värdepap-
persmarknadslagen skall Finansinspektionen 
föra register över kvalificerade investerare 
och anteckna tidpunkten för registreringen av 
kvalificerade investerare, fysiska personers 
namn och personbeteckning, företags namn 
och företags- och organisationsnummer samt 
kontaktuppgifter. En person införs i registret 
på egen begäran. Uppgifter ur registret läm-
nas i elektronisk form och via det allmänna 
datanätet. Personbeteckning får inte ingå i 
register som upprätthålls av Finansinspektio-
nen i elektroniskt datanät. Uppgifter som av-
lägsnats ur registret skall bevaras i fem år. 
Registret får inte innehålla sekretessbelagda 
uppgifter och inte heller sådana känsliga 
uppgifter som avses i personuppgiftslagen. 

I 10 § i grundlagen finns bestämmelser om 
skydd för privatlivet. Enligt paragrafens 1 
mom. utfärdas närmare bestämmelser om 
skydd för personuppgifter genom lag. Enligt 
13 § 1 mom. i personuppgiftslagen får en 
personbeteckning behandlas med den regi-
strerades entydiga samtycke eller när be-
handlingen regleras i lag. Dessutom får en 
personbeteckning behandlas, om det är nöd-
vändigt att entydigt individualisera den regi-

strerade bl.a. för att utföra en i lag angiven 
uppgift eller för att uppfylla den registrerades 
eller den registeransvariges rättigheter och 
skyldigheter. Att personbeteckning för fysis-
ka personer skall ingå i registret och behand-
las regleras i det nu föreslagna lagrummet. 
Bestämmelser om registret och dess innehåll 
ingår således i lag, varför kravet i 10 § i 
grundlagen är uppfyllt.  

Av 2 kap. 3 § 4 mom. i förslaget till änd-
ring av värdepappersmarknadslagen följer att 
finansministeriet genom förordning närmare 
kan föreskriva om tidpunkten och sättet för 
offentliggörande av prospekt samt om sådana 
fall där det enligt prospektdirektivet inte fö-
religger någon skyldighet att offentliggöra 
prospekt och där en medlemsstat i enlighet 
med prospektdirektivet får tillåta undantag 
från skyldigheten att offentliggöra prospekt. 
Genom förordning av finansministeriet kan 
dessutom föreskrivas om undantag från skyl-
digheten att offentliggöra prospekt när vär-
depapper erbjuds för att finansiera en all-
männyttig verksamhet vars huvudsakliga syf-
te inte är att eftersträva vinst, eller när direk-
tivet med hänsyn till dess tillämpningsområ-
de inte kan tillämpas på värdepapper. Enligt 
lagförslagets 2 kap. 3 a § 4 mom. kan fi-
nansministeriet genom förordning föreskriva 
om sådana undantag i fråga om prospektets 
innehåll som är baserade på prospektdirekti-
vet samt enligt förslagets 2 kap. 3 d § 2 mom. 
på basis av prospektdirektivet föreskriva om 
prospektets språk när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller ansöks bli upptagna till of-
fentlig handel även i Finland eller uteslutan-
de i annan stat än Finland. 

I 80 § i grundlagen föreskrivs om utfärdan-
de av förordningar och delegering av lag-
stiftningsbehörighet. Enligt 1 mom. kan mi-
nisterierna utfärda förordningar med stöd av 
bemyndigande i grundlagen eller i någon an-
nan lag. Bestämmelser om grunderna för in-
dividens rättigheter och skyldigheter samt 
om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör 
till området för lag skall dock alltid regleras 
genom lag. Bestämmelsen om bemyndigande 
i nu föreslagna 2 kap. 3 § 4 mom. motsvarar i 
sak bemyndigandet i nu gällande 2 kap. 3 § 
4 mom. Det bemyndigande som avses i lag-
förslagets 2 kap. 3 a § 4 mom. motsvarar 
bemyndigandet i nu gällande 2 kap. 3 § 5 
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mom. Bemyndigandet för finansministeriet 
föreslås bli utvidgat till att omfatta sättet och 
tidpunkten för offentliggörande av prospekt 
samt prospektets språk. De föreslagna norm-
givningsbemyndigandena är synnerligen ex-
akta och strikt avgränsade. I de föreslagna 
bestämmelserna binds finansministeriets 
normgivning i huvudsak till prospektdirekti-
vets normgivning.  

Lagförslagets 2 kap. 3 a § 4 mom. innebär 
ett nytt bemyndigande för finansministeriet 
att närmare föreskriva om innehållet i pro-
spekt som skall offentliggöras om erbjudan-
den om värdepapper som för en 12 månaders 
period har ett kalkylerat sammanlagt motvär-
de som understiger 2,5 miljoner euro, om 
undantag som gäller innehållet samt om in-
formationssättet. Över värdepapper som in-
går i sådant erbjudande behöver prospekt inte 
offentliggöras i enlighet med prospektdirek-
tivets krav. Värdepappersmarknadslagens 2 
kap. 2 § förutsätter att tillräcklig information 
ges investerare om omständigheter som vä-
sentligt påverkar värdepapprens värde. De 
krav som kan föreskrivas i förordning blir 
genom bemyndigandet mera avgränsade än 
de krav som ställs i prospektdirektivet. 

Grundlagsutskottet har flera gånger bedömt 
bestämmelser som rör Finansinspektionens 
rätt att utfärda föreskrifter. (se GrUU 
17/2004 rd. s. 3/II och där nämnda utlåtan-
den) och ansett att Finansinspektionen kan 
ges normgivningsbemyndiganden. Utskottet 
har konstaterat att den reglerade verksamhet 
finansmarknaden utgör har många sådana yr-
kesmässiga särdrag som i utskottets praxis 
betraktats som det slag av särskilda skäl som 
avses i 80 § 2 mom. i grundlagen. Det före-
slagna bemyndigandet är tillräckligt noggrant 
bundet genom bestämmelser i lag med hän-
syn till den reglerade verksamhetens karaktär 
och särdrag. Bemyndigandet har dessutom 
begränsats genom att det bundits upp till Eu-
ropeiska gemenskapens lagstiftning (GrUU 
17/2004 rd. s. 4/1, GrUU 4/2005 rd.). Förut-
sättningarna för att utnyttja det i lagförslaget 
åt finansministeriet givna bemyndigandet att 
utfärda förordningar motsvarar den praxis 
grundlagsutskottet tillämpat i samband med 
bedömningen av det normgivningsbemyndi-
gande som getts Finansinspektionen, varför 
man kan anse att den nu föreslagna rätten att 

utfärda föreskrifter uppfyller de krav som 
ställs i 80 § 1 mom. i grundlagen. 

Enligt förslaget i 2 kap. 4 § 6 mom. kan Fi-
nansinspektionen i stället för att godkänna ett 
prospekt besluta att behandlingen av det skall 
överföras till den behöriga myndigheten i en 
annan stat som hör till Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet. Utöver de i paragrafen 
ingående förutsättningarna för överföringen 
krävs att den mottagande statens behöriga 
myndighet samtycker till överföringen. Om 
motsvarande möjlighet till överföring, där 
Finansinspektionen får till behandling en an-
sökan som anhängiggjorts i någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, föreskrivs i paragrafens 2 mom. En 
förutsättning för överföringen är att Finans-
inspektionen samtycker till att ta upp ärendet 
till behandling. Regleringen av behörigheten 
mellan myndigheter i två olika länder baseras 
enligt de föregående bestämmelserna på 
myndigheternas samtycke. 

Grundlagsutskottet har i sin praxis i sam-
band med utlåtanden bedömt samarbetet mel-
lan behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
i relation till suveränitetsbestämmelserna i 
grundlagen (GrUU 43/2004 rd). Enligt 
grundlagens 1 § 3 mom. deltar Finland i in-
ternationellt samarbete i syfte att säkerställa 
fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att 
utveckla samhället. Momentet har betydelse 
för tolkningen när man bedömer om en inter-
nationell förpliktelse står i strid med suverä-
nitetsbestämmelserna i grundlagen. Enligt fö-
rarbetena till grundlagen är det befogat att 
utgå från att sådana internationella förpliktel-
ser som är sedvanliga i modernt internatio-
nellt samarbete och som endast i ringa ut-
sträckning påverkar statens suveränitet inte 
direkt kan anses strida mot grundlagens be-
stämmelser om suveränitet (RP 1/1998 rd). 
Utskottet har konstaterat att Finlands med-
lemskap i Europeiska unionen är en viktig 
form av internationellt samarbete som redan 
har fått sin givna plats (GrUU 38/2001 rd, 
GrUU 6/2004). 

I den verksamhet som avses i den föreslag-
na bestämmelsen är det fråga om att garante-
ra investerarskyddet och effektiviteten i 
myndighetstillsynen av detta skydd. När det 
gäller tillsynen är det dessutom fråga om ett 
multinationellt skydd som beror på särdragen 
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i den verksamhet som är föremål för tillsy-
nen. Därför är det nödvändigt att i lag även 
reglera arbetsfördelningen mellan behöriga 
myndigheter för att garantera en effektiv till-
syn. Grundlagsutskottet har i sin praxis i 
samband med utlåtanden inte ställt sig helt 
avvisande till att ge myndigheter behörighet 
att ingå avtal med myndigheter i annan stat 
även om en sådan reglering enligt utskottets 
mening är exceptionell (GrUU 16/2004 rd). I 
sitt utlåtande GrUU 17/2004 rd har grund-
lagsutskottet från grundlagssynpunkt ansett 
att en sådan på gemenskapsrätten baserad na-
tionell lagstiftning är acceptabel, enligt vil-
ken tillsynsmyndigheterna i EES-staterna i 
enskilda fall kan avgöra vilken av dem som 
svarar för tillsynen över och samordningen 
av multinationella finans- och försäkrings-
konglomerat. Grundlagsutskottet ansåg i sitt 
utlåtande att det i sig är möjligt för myndig-
heterna att sinsemellan komma överens om 
arbetsfördelningen på grund av att tillsynen 
över multinationella tillsynsobjekt får vissa 
särdrag. Den reglering av behörigheten mel-
lan myndigheter som är baserad på samtycke 
kan jämföras med de fall där överföringen av 
behörigheten mellan myndigheter är baserad 
på avtal. 

På grund av det som anförs ovan kan Fi-
nansinspektionens rätt enligt prospektdirekti-
vet att på begäran av myndighet i annat land 
besluta avstå från sin behörighet eller utvidga 
sin behörighet inte anses stå i strid med kra-
ven i grundlagen. 

15 § i lagen om Finansinspektionen före-
slås bli ändrad. Till paragrafens 1—5 mo-
ment fogas bestämmelser att Finansinspek-
tionen utan hinder av sekretessbestämmel-
serna i annan lag har rätt att få för tillsynen 
relevanta uppgifter. Genom ändringen blir 
bestämmelsen om Finansinspektionens rätt 
att få uppgifter utformad på ett sätt som i frå-
ga om skrivsätt motsvarar tillsynsmyndighe-
ternas rätt att få uppgifter i enlighet med 
principerna i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/19999). Det är inte 
fråga om en ändring i sak utan enbart en lag-
stiftningsteknisk åtgärd. Den nämnda para-
grafen stiftades på sin tid med grundlagsut-
skottets medverkan (GrUU 67/2003 rd). 

Finansinspektionens rätt att få uppgifter fö-
reslås även bli utvidgad så, att Finansinspek-
tionen har rätt att få för tillsynen relevanta 
uppgifter och utredningar av styrelse- och 
förvaltningsrådsmedlemmar och verkställan-
de direktörer för tillsynsobjekt och övriga fi-
nansmarknadsaktörer samt av sammanslut-
ningar med bestämmande inflytande i till-
synsobjektet eller i annan finansmarknadsak-
tör eller som dessa har bestämmande infly-
tande i samt dessutom för tillsynen relevanta 
uppgifter och utredningar av ovan avsedda 
sammanslutningars revisorer och andra per-
soner som enligt lag är skyldiga eller som har 
gett sitt samtycke till att deras yttrande eller 
något annat dokument fogas till det prospekt 
som avses i 2 kap. 3 § i värdepappersmark-
nadslagen. Utvidgningen av Finansinspektio-
nens rätt att få uppgifter till att omfatta före-
tagsledningen och sammanslutningar med 
bestämmande inflytande i tillsynsobjekt eller 
som dessa har bestämmande inflytande i är 
baserad på krav i prospektdirektivet. 

Dessutom föreslås Finansinspektionen få 
rätt att få uppgifter förutom av tillsynsobjekt 
och andra finansmarknadsaktörer även av öv-
riga aktörer. Till den delen har rätten blivit 
mera strikt avgränsad än vad den är gentemot 
tillsynsobjekt och övriga finansmarknadsak-
törer. Rätten att få uppgifter gäller bara indi-
vidualiserad tillsynsverksamhet. Dessutom 
måste uppgifterna vara nödvändiga med tan-
ke på tillsynen. Bestämmelsen är bl.a. base-
rad på rådets direktiv 2004/39/EEG om 
marknader för finansiella instrument. 

Rätten att få uppgifter avser i första hand 
andra uppgifter än sådana viktiga personupp-
gifter som avses i 10 § 1 mom. i grundlagen. 
Finansinspektionens rätt att få uppgifter ut-
vidgas i viss mån, men motsvarar till sitt in-
nehåll rättigheterna enligt gällande lag. De 
föreslagna ändringarna motsvarar den praxis 
grundlagsutskottet har tillämpat i fråga om 
Finansinspektionens rätt att få uppgifter. 

Av skäl som anförs ovan kan lagförslagen 
enligt regeringens uppfattning behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning. Med stöd av det 
som anförs ovan föreläggs riksdagen följande 
lagförslag: 
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Lagförslagen 

1. 
 
 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) mellanrubriken före 

2 kap. 4 a § och mellanrubriken före 7 kap. 2 §,  
av dem mellanrubriken före 2 kap. 4 a § sådan den lyder i lagen 105/1999, 
ändras inledande meningen samt 2 och 3 punkten i 1 kap. 4 § 4 mom., 2 kap. 2 § och mel-

lanrubriken före den, 3 § och mellanrubriken före den, 4 § och mellanrubriken före den, 4 a §, 
11 § 5 mom. samt 7 kap. 2 § 1 och 3 mom., 

av dem inledande meningen samt 2 och 3 punkten i 1 kap. 4 § 4 mom. sådana de lyder i lag 
522/1998, 2 kap. 3 § sådan den lyder i lag 1517/2001 och mellanrubriken före den sådan den 
lyder i lag 740/1993, 4 § sådan den lyder i nämnda lagarna 105/1999 och 1517/2001 och mel-
lanrubriken före den i nämnda lag 740/1993, 4 a § sådan den lyder i nämnda lagarna 105/1999 
och 1517/2001, 11 § 5 mom. sådan den lyder i lag 600/2003 och 7 kap. 2 § 3 mom. sådan den 
lyder i lag 1536/2001, samt 

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 740/1993 och i lagarna 751/1993 och 
321/1998, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder 
i lagarna 581/1996, 321/1998 och 228/2004 samt i nämnda lagarna 522/1998 och 105/1999, 
ett nytt 5 mom., i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 105/1999, och nya 
6—9 mom., till kap. en ny 4 a §, till 2 kap. nya 3 a—3 d §, 4 b—4 d §, en ny 4 e § och en ny 
mellanrubrik före den, en ny 4 f § och en ny 10 c § och en ny mellanrubrik före den, till 7 kap. 
en ny 1 a § och en ny mellanrubrik före den och nya 1 b § och 1 c § samt till 10 kap. en ny 
3 a §, som följer 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

Tillämpningsområde 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På den som emitterar, erbjuder och ansöker 
om upptagande till handel av värdepapper 
tillämpas 2 kap. 2, 3, 3 a—3 d, 4 ja 4 a— 4 f 
§ i denna lag samt på emittenten dessutom 
10 c § i situationer där hemstaten enligt 
1 kap. 4 § 7—9 mom. är Finland, men värde-
papper erbjuds till allmänheten eller då en 
ansökan om att de skall tas upp till handel 
som motsvarar offentlig handel görs i någon 
annan stat som hör till Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet än Finland. 
— — — — — — — — — — — — — — 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
I denna lag avses med yrkesmässiga inve-

sterare  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finska staten och sammanslutningar där 
staten har bestämmande inflytande, sådana 
affärsverk som avses i lagen om statliga af-
färsverk (1185/2002) samt andra jämförbara 
stater eller sammanslutningar,  

3) Europeiska centralbanken, Finlands 
Bank och med denna jämförbara utländska 
centralbanker,  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
I denna lag avses med kvalificerade inve-

sterare 
1) sådana yrkesmässiga investerare som 

avses 4 mom. 3—6 punkten, 
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2) finska staten, finska kommuner och 
samkommuner samt med dessa jämförbara 
stater och regionala förvaltningsenheter, 

3) Internationella valutafonden, Europeiska 
investeringsbanken och andra motsvarande 
internationella juridiska personer, 

4) juridiska personer som enligt sitt bokslut 
eller koncernbokslut för den senast avslutade 
fullständiga räkenskapsperioden uppfyller 
högst ett av följande krav: 

a) i genomsnitt färre än 250 anställda, 
b) balansomslutning högst 43 000 000 

euro, 
c) omsättning högst 50 000 000 euro, 
5) juridiska personer som har bolagsrättslig 

hemort i Finland och som enligt sitt bokslut 
eller koncernbokslut för den senast avslutade 
fullständiga räkenskapsperioden uppfyller 
minst två av kraven i 4 punkten samt som på 
egen begäran har antecknats i det register 
som avses i 4 a §, 

6) fysiska personer som har hemort i Fin-
land och som på egen begäran har antecknats 
i det register som avses i 4 a § samt uppfyller 
minst två av följande krav: 

a) han eller hon har under de fyra senaste 
kvartalen före ansökan gjort i medeltal minst 
tio värdepappersaffärer per kvartal, 

b) värdet av hans eller hennes värdepap-
persinnehav som lagen tillämpas på översti-
ger 500 000 euro, 

c) han eller hon arbetar eller har i minst ett 
år arbetat inom finansbranschen i uppgifter 
som förutsätter kunskaper om värdepappers-
placeringar,  

7) andra sådana inhemska eller utländska 
juridiska personer som bedriver motsvarande 
verksamhet som de investerare som nämns i 
1—3 punkten och som är kvalificerade inve-
sterare enligt definitionen i artikel 2.1 e i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG om de prospekt som skall of-
fentliggöras när värdepapper erbjuds till all-
mänheten eller tas upp till handel och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdi-
rektivet). 

I denna lag avses med  
1) aktierelaterade värdepapper aktier och 

andra andelar i en sammanslutnings eget ka-
pital samt till dem eller till en prestation som 
baserar sig på dessas värdeutveckling berät-
tigande andra värdepapper som den som 

emitterar aktier eller andra andelar eller en 
sammanslutning som hör till samma koncern 
som denna har emitterat;  

2) icke-aktierelaterade värdepapper andra 
värdepapper än sådana som avses i 1 punk-
ten. 

Den som till allmänheten erbjuder eller an-
söker om upptagande till offentlig handel el-
ler motsvarande handel i en annan stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området av 

1) icke-aktierelaterade värdepapper vilkas 
nominella värde eller bokföringsmässiga 
motvärde är minst 1 000 euro, eller 

2) icke-aktierelaterade värdepapper vilka 
berättigar till andra värdepapper eller till en 
prestation baserad på andra värdepappers el-
ler nyckeltals värdeutveckling.  
kan välja Finland hemstat för emissionen, om 
värdepappren erbjuds till allmänheten eller 
ansöks bli upptagna till offentlig handel i 
Finland eller om emittentens bolagsrättsliga 
hemort är i Finland. 

Hemstaten för emissionen av andra värde-
papper än sådana som avses i 7 mom. är Fin-
land, om emittentens bolagsrättsliga hemort 
är i Finland. 

Finland blir hemstat för andra emittenter av 
värdepapper vilkas bolagsrättsliga hemort 
ligger i staten, som inte hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, än sådana 
som avses i 7 §, om dessa värdepapper er-
bjuds till allmänheten eller om det görs en 
ansökan om att de inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet först skall tas upp 
till offentlig handel i Finland. Om någon an-
nan än emittenten har beslutat om erbjudan-
det eller ansökan kan emittenten senare som 
sin hemstat välja någon annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 
Registret över kvalificerade investerare 

4 a § 
Finansinspektionen skall föra ett register 

över sådana kvalificerade investerare som 
avses i 4 § 5 mom. 5 och 6 punkten. 
I registret skall antecknas tidpunkten för re-
gistreringen av kvalificerade investerare, fy-
siska personers namn och personbeteckning, 
juridiska personers namn och företags- och 
organisationsnummer samt kontaktuppgifter. 
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Personbeteckning får inte ingå i register som 
upprätthålls av Finansinspektionen i elektro-
niskt datanät. 

Registeruppgifterna är i kraft tre år efter att 
de antecknats. En investerare har rätt att på 
ansökan få en registeruppgift om sig ändrad 
eller avlägsnad innan dess giltighetstid har 
gått ut. Registrerade uppgifter skall avlägsnas 
ur registret också i det fall att deras giltig-
hetstid har gått ut, om investeraren inte där-
förinnan har gjort en ny registreringsansökan. 
Giltighetstiden för ändrade uppgifter räknas 
från registreringen av de ursprungliga upp-
gifterna. Finansinspektionen skall bevara re-
gistrerade uppgifter minst fem år räknat från 
ansökan om att de skall avlägsnas eller från 
utgången av uppgifternas giltighetstid. 

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) kan registeruppgifter lämnas ut i 
elektronisk form samt via det allmänna data-
nätet. Vid hanteringen av registrerade uppgif-
ter iakttas i övrigt personuppgiftslagen 
(523/1999). 

 
 

2 kap. 

Marknadsföring av värdepapper, emission 
och informationsskyldighet  

Informationsskyldighet vid erbjudande eller 
ansökan om upptagande till offentlig handel 

av värdepapper  

2 § 
Den som erbjuder värdepapper, ansöker om 

att värdepapper skall tas upp till offentlig 
handel eller som på uppdrag sköter erbjudan-
de eller ansökning är skyldig att opartiskt 
tillhandahålla investerarna tillräcklig infor-
mation om omständigheter som väsentligt 
påverkar värdepapprens värde.  

 
Skyldighet att offentliggöra prospekt  

3 § 
Den som till allmänheten erbjuder värde-

papper eller ansöker om att värdepapper skall 
tas upp till offentlig handel, är skyldig att of-
fentliggöra ett prospekt innan erbjudandet 
träder i kraft eller värdepappren tas upp till 

offentlig handel och hålla prospektet till-
gängligt för allmänheten under den tid erbju-
dandet är i kraft, i enlighet med vad som fö-
reskrivs i detta kapitel. För upprättandet och 
offentliggörandet av prospekt ansvarar utöver 
erbjudaren och emittenten den som enligt 
uppdrag sköter erbjudandet eller ansöker om 
upptagande till offentlig handel. 

Skyldigheten att offentliggöra prospekt 
gäller inte i det fall att icke-aktierelaterade 
värdepapper har emitterats av finska staten, 
Finlands Bank, en finsk kommun eller sam-
kommun eller av någon annan stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, dess centralbank eller regionala förvalt-
ningsenhet eller av ett sådant internationellt 
offentligt samfund vilket som medlem har 
minst en stat som hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, eller Europeiska 
centralbanken. Skyldigheten gäller inte heller 
i det fall att någon erbjuder eller gör en ansö-
kan om upptagande till offentlig handel av 
värdepapper för vilka finska staten, en finsk 
kommun eller samkommun eller någon an-
nan stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller dess regionala för-
valtningsenhet har ställt proprieborgen. Er-
bjudaren och emittenten har emellertid också 
i sådana situationer rätt att offentliggöra ett 
prospekt enligt vad som föreskrivs i detta ka-
pitel. 

På prospekt tillämpas utöver denna lag 
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om 
informationen i prospekt, dessas format, in-
förlivande genom hänvisning samt offentlig-
görande av prospekt och annonsering (kom-
missionens prospektförordning). 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs närmare om tidpunkten och sättet för 
offentliggörande av prospekt samt om sådana 
fall där det enligt prospektdirektivet inte fö-
religger någon skyldighet att offentliggöra 
prospekt och där en medlemsstat i enlighet 
med direktivet får tillåta undantag från skyl-
digheten att offentliggöra prospekt. Genom 
förordning av finansministeriet kan dessutom 
bestämmas om undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt när värdepapper 
erbjuds för att finansiera en allmännyttig 
verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är 
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att eftersträva vinst, eller när direktivet med 
hänsyn till dess tillämpningsområde inte är 
tillämpligt på värdepapper. 
 
 

3 a § 
I prospektet skall investerarna ges tillräck-

liga uppgifter så att de kan bilda sig en väl-
grundad uppfattning om värdepappren och 
emittenten samt om en eventuell garant. Pro-
spektet skall innehålla väsentliga och till-
räckliga uppgifter om emittentens och en 
eventuell garants tillgångar och skulder, fi-
nansiella ställning, resultat och framtidsutsik-
ter samt om de med värdepappren förenade 
rättigheterna och om andra omständigheter 
som är av väsentlig betydelse för värdepapp-
rens värde. Informationen skall presenteras i 
en sammanhängande och begriplig form. 

Prospektet skall offentliggöras antingen 
som ett sammanhängande dokument eller 
som tre separata dokument. De tre delarna 
skall benämnas grundprospekt, värdepap-
persnot och sammanfattning. I ett tredelat 
prospekt skall grundprospektet innehålla in-
formation om emittenten, medan värdepap-
persnoten skall innehålla information om de 
värdepapper som erbjuds allmänheten eller 
som skall tas upp till offentlig handel. I 
sammanfattningen skall i korthet och på all-
mänspråk informeras om sådana väsentliga 
fakta och risker som är förenade med emit-
tenten och en eventuell garant samt med vär-
depappren i fråga. Genom förordning av fi-
nansministeriet kan föreskrivas närmare om 
prospektets uppbyggnad. 

När värdepappren ingår i värdepapperser-
bjudanden vars sammanlagt motvärde för en 
12 månaders period är minst 2, 5 miljoner 
euro, prospektet skall innehålla den informa-
tion som förutsätts i denna lag och i med stöd 
av denna lag utfärdade bestämmelser och i 
kommissionens prospektförordning. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om sådana undantag i fråga om pro-
spektets innehåll som är baserade på pro-
spektdirektivet. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs också om innehål-
let i prospekt som skall offentliggöras om er-
bjudanden om värdepapper som för en 
12 månaders period har ett sammanlagt mot-
värde som understiger 2, 5 miljoner euro, om 

undantag som gäller innehållet samt om in-
formationssättet. På sådana prospekt får inte 
genom förordning ställas högre krav än i pro-
spektdirektivet. I stället för ovan avsett pro-
spekt får ett prospekt som svarar mot kraven 
i prospektdirektivet offentliggöras. 

 
 

3 b § 
Om ett prospekt är behäftat med fel eller 

brister som uppdagas innan erbjudandets gil-
tighetstid löper ut eller innan värdepappret 
har tagits upp till offentlig handel och som 
kan vara av väsentlig betydelse för investe-
rarna, skall allmänheten utan dröjsmål infor-
meras om saken genom att en komplettering 
av prospektet offentliggörs på samma sätt 
som prospektet.  

Investerare som har förbundit sig att teckna 
eller köpa värdepapper innan komplettering-
en av prospektet offentliggörs, skall ges till-
fälle att återkalla sitt beslut inom två bankda-
gar eller inom en av Finansinspektionen av 
särskilda skäl bestämd längre tid, likväl högst 
fyra bankdagar efter det att kompletteringen 
offentliggjorts. 

 
 

3 c § 
Om värdepapper erbjuds på så sätt villkor-

ligt att något slutgiltigt beslut om tecknings- 
eller inköpspriset eller antalet inte ännu har 
fattats, kan prospektet offentliggöras utan 
dessa uppgifter. Erbjudaren skall emellertid 
komplettera prospektet med ovan avsedda 
uppgifter genom att utan obefogat dröjsmål 
efter beslutet om erbjudandet offentliggöra 
dem på samma sätt som prospektet. Om var-
ken grunderna för fastställande av värde-
papprens antal och pris eller maximipriset of-
fentliggörs i prospektet, har investerarna rätt 
att återkalla ett redan fattat beslut om teck-
ning och köp av värdepapper inom två bank-
dagar efter att uppgifterna om värdepapprens 
slutliga antal och pris har offentliggjorts. 

 
 

3 d § 
Prospektet skall avfattas på finska eller 

svenska språket om värdepappren erbjuds till 
allmänheten eller om en ansökan görs om att 
de skall tas upp till offentlig handel uteslu-
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tande i Finland. Finansinspektionen kan 
emellertid på ansökan ge samtycke till att 
prospektet avfattas på något annat språk. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs med stöd av artikel 19 i prospektdi-
rektivet om prospektets språk då värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till offentlig handel också eller endast 
utanför Finland. 

 
 

Godkännande av prospekt 

4 § 
Ett prospekt får offentliggöras när Finans-

inspektionen har godkänt det. 
Finansinspektionen är behörig att ta upp en 

ansökan om godkännande till behandling om 
1) Finland är hemstat för den emission av 

värdepapper som avses i ansökan, eller om 
2) någon annan behörig myndighet i en stat 

som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet har bett Finansinspektionen be-
handla frågan om godkännande av prospektet 
och denna har samtyckt till detta. 

Finansinspektionen skall besluta om god-
kännande av ett prospekt inom tio bankdagar 
efter att prospektet har överlämnats till den 
för godkännande. Om prospektet gäller en 
emittent vars värdepapper inte tidigare har 
erbjudits till allmänheten eller tagits upp till 
offentlig handel eller motsvarande handel i 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, skall Finansinspektionen 
fatta ett sådant beslut som avses ovan inom 
20 bankdagar efter att prospektet har över-
lämnats till den för godkännande. 

Om Finansinspektionen av grundad anled-
ning anser att handlingar som har lämnats in 
till den är bristfälliga eller måste komplette-
ras, skall tidsfristen för godkännandet räknas 
från den dag då de kompletterande uppgifter-
na tillställs Finansinspektionen. Finansin-
spektionen skall uppmana sökanden att kom-
plettera sin ansökan inom 10 bankdagar efter 
att ansökan lämnats in. Om ett prospekt efter 
godkännandet skall kompletteras i enlighet 
med 3 b § 1 mom., skall Finansinspektionen 
besluta om godkännande av kompletteringen 
inom sju bankdagar efter att kompletteringen 
har lämnats in för godkännande. 

Ett prospekt skall godkännas om det upp-

fyller de förutsättningar som anges i 3 a §. 
Finansinspektionen kan i stället för att 

godkänna ett prospekt besluta att behand-
lingen av det skall överföras till den behöriga 
myndigheten i en annan stat som hör till Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett 
sådant beslut kan fattas om sökanden ber att 
behandlingen skall överföras eller om erbju-
dandet eller upptagandet till handel till följd 
av förhållandena kring emissionen har en be-
tydande koppling till en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
den mottagande statens behöriga myndighet 
samtycker till överföringen. Finansinspektio-
nen skall underrätta sökanden om sitt beslut 
inom tre bankdagar efter att den fattat beslu-
tet. 

Ett prospekt som Finansinspektionen god-
känt skall lämnas till Finansinspektionen se-
nast då det offentliggörs. Finansinspektionen 
skall på sin webbplats publicera de prospekt 
som den godkänt under de senaste 12 måna-
derna eller en förteckning över dem. 

 
 

4 a § 
Utöver vad som föreskrivs i 4 § kan den 

som emitterar värdepapper ansöka om god-
kännande endast av ett sådant grundprospekt 
som avses i 3 a § 2 mom. På godkännandet 
av grundprospektet tillämpas 4 §. Godkän-
nandet av grundprospektet berättigar inte till 
erbjudande av värdepapper eller upptagande 
av värdepapper till offentlig handel. 
 
 

4 b § 
Utöver vad som föreskrivs i 4 och 4 a § 

skall Finansinspektionen godkänna ett pro-
spekt om emittenten har bolagsrättslig hem-
ort i en stat utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och prospektet är upprättat 
enligt lagstiftningen i en stat som inte hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
under förutsättning att prospektet uppfyller 
de av de internationella organisationerna för 
tillsyn över värdepappersmarknaden fram-
tagna krav som motsvarar denna lag, pro-
spektdirektivet och bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av dessa. Sökanden skall 
lägga fram en utredning om överensstämmel-
se med kraven och om att prospektet har 
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godkänts av en myndighet på sökandens 
hemort eller av någon annan myndighet. 

 
 

4 c § 
Marknadsföringsmaterialet i samband med 

ett erbjudande eller upptagande till offentlig 
handel skall tillställas Finansinspektionen 
inom två bankdagar efter att prospektet har 
lämnats till Finansinspektionen för godkän-
nande. I marknadsföringsmaterialet skall 
hänvisas till prospektet och nämnas var pro-
spektet finns tillgängligt. 

 
 

4 d § 
Prospektet är i kraft lika länge som erbju-

dandet av de värdepapper som avses i pro-
spektet eller till dess att de värdepapper som 
avses i prospektet har tagits upp till offentlig 
handel, likväl högst 12 månader efter att pro-
spektet offentliggjorts. 

Ett tidigare godkänt och offentliggjort pro-
spekt kan då högst 12 månader har förflutit 
efter att det offentliggjorts användas i sam-
band med ett erbjudande av värdepappren el-
ler en ansökan om upptagande av värdepapp-
ren till offentlig handel, under förutsättning 
att prospektet kompletteras enligt 3 b § 
1 mom. 

Ett godkänt grundprospekt är i kraft 
12 månader efter att det offentliggjorts. 

Ett prospekt som avser masskuldebrev med 
säkerheter i fastigheter enligt lagen om hypo-
teksbanker (1240/1999) eller som avser mot-
svarande utländska värdepapper är giltigt till 
dess att inga fler av de berörda värdepappren 
emitteras fortlöpande eller vid upprepade till-
fällen. 
 
 
Godkännande av prospekt i flera länder inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

4 e § 
Utan hinder av 4 § 1 mom. är prospekt som 

godkänts i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet samt kom-
pletterande information i kraft i Finland och 
skall offentliggöras här, om Finland inte är 
hemstat för emissionen av värdepappren och 
värdepappren erbjuds till allmänheten eller 

ansöks bli upptagna till offentlig handel i 
Finland och om den behöriga myndigheten i 
den andra staten har tillställt Finansinspek-
tionen kopior av prospektet och den komplet-
terande informationen samt ett intyg över att 
de är upprättade i enlighet med prospektdi-
rektivet. Om den andra statens myndighet har 
gett tillstånd att inte offentliggöra viss infor-
mation som krävs enligt prospektdirektivet, 
skall myndigheten utfärda ett intyg varav 
framgår avvikelsen och motiveringen för 
denna. 

Prospekt som avses i 1 mom. skall vara av-
fattat på ett språk som allmänt används på 
den internationella finansmarknaden eller på 
något annat språk som Finansinspektionen 
godkänt. Finansinspektionen kan kräva att till 
meddelandet fogas en till finska eller svenska 
språket eller till båda dessa språk översatt 
sammanfattning av prospektet. 
 
 

4 f § 
Om avsikten är att värdepapper skall erbju-

das till allmänheten eller att en ansökan skall 
göras om att de tas upp till handel som mot-
svarar offentlig handel i en eller flera stater 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, skall Finansinspektionen på sö-
kandens begäran tillställa den behöriga myn-
digheten i den andra staten ett intyg över att 
det godkända prospektet och kompletterande 
information har upprättats i enlighet med 
prospektdirektivet, samt en kopia av prospek-
tet och den kompletterande informationen. 
Finansinspektionen skall tillställa den behö-
riga myndigheten ett intyg inom tre bankda-
gar efter att begäran om intyget har fram-
ställts eller, om begäran har framställts sam-
tidigt som prospektet eller den kompletteran-
de informationen har överlämnats för god-
kännande, inom en bankdag efter att pro-
spektet eller den kompletterande informatio-
nen har godkänts. 

Till ett meddelande som avses i 1 mom. 
skall vid behov fogas en på sökandens ansvar 
gjord översättning av sammanfattningen, till 
det officiella språk som den behöriga myn-
digheten i den mottagande staten kräver. 

Om Finansinspektionen har gett sitt till-
stånd till att viss information inte offentlig-
görs, skall avvikelsen samt motiveringen till 
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avvikelsen framgå av det intyg som avses i 
1 mom. 

 
 

Årlig sammanställning av offentliggjord in-
formation 

10 c § 
Emittenter vilkas värdepapper är upptagna 

till offentlig handel skall tillhandahålla ett 
dokument över information som de offent-
liggjort under den föregående räkenskapspe-
rioden (årlig sammanställning). Den årliga 
sammanställningen skall åtminstone hänvisa 
till den information som emittenten har of-
fentliggjort enligt denna lag, bestämmelser 
som har utfärdats eller regler som har fast-
ställts med stöd av lagen eller med stöd av 
motsvarande utländska bestämmelser eller 
regler. Om det endast hänvisas till informa-
tionen skall det anges var informationen 
finns tillgänglig. 

Den årliga sammanställningen skall inom 
den tid som föreskrivs i kommissionens pro-
spektförordning offentliggöras samt över-
lämnas till Finansinspektionen och till den 
som ordnar offentlig handel. Om prospektet 
över emittentens värdepapper som är upptag-
na till offentlig handel har granskats av en 
annan myndighet i en stat som hör till Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet än Fi-
nansinspektionen, skall den årliga samman-
ställningen förutom till Finansinspektionen 
sändas också till den andra myndigheten. Vid 
offentliggörandet av den årliga sammanställ-
ningen skall de bestämmelser av kommissio-
nens prospektförordning iakttas. 

En emittent är inte skyldig att offentliggöra 
en årlig sammanställning, om endast icke-
aktierelaterade värdepapper till ett nominellt 
värde eller bokföringsmässigt motvärde av 
minst 50 000 euro har tagits upp till offentlig 
handel. 

 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen kan bevilja undantag 
som avser innehållet i och offentliggörandet 
av prospekt och sådana anbudshandlingar 
som avses i 6 kap. samt i fråga om offentlig-
görandet av delårsrapporter, årsrapporter, 

bokslut och årlig sammanställning. En förut-
sättning för beviljande av undantag är att det 
inte strider mot Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om bokslut, koncernbokslut 
och prospekt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 kap. 

Tillsyn över värdepappersmarknaden  

— — — — — — — — — — — — — —  
 
Reglering av marknadsföring, erbjudande av 
och offentlig handel med värdepapper samt 

avtalsvillkor 

1 a § 
Finansinspektionen kan bestämma att er-

bjudande av värdepapper till allmänheten el-
ler upptagande av värdepapper till offentlig 
handel skjuts upp med högst tio bankdagar åt 
gången. En förutsättning för uppskov är att 
Finansinspektionen har grundad anledning att 
misstänka att den som erbjuder värdepapper 
eller ansöker om att värdepapper skall tas 
upp till offentlig handel eller den som på 
uppdrag sköter erbjudande eller ansökan om 
upptagande av värdepapper till offentlig han-
del, handlar i strid med vad som i lags 2 kap. 
föreskrivs om erbjudande av värdepapper till 
allmänheten eller upptagande av värdepapper 
till offentlig handel. 

Finansinspektionen kan bestämma att den 
som ordnar offentlig handel med värdepap-
per skall avbryta den offentliga handeln för 
högst tio bankdagar åt gången. En förutsätt-
ning för ett sådant avbrott är att Finansin-
spektionen har grundad anledning att miss-
tänka att lagen eller med stöd av denna utfär-
dade bestämmelser, föreskrifter eller regler 
för offentlig handel överträds när det gäller 
skyldigheten att informera om värdepappret. 
 
 

1 b § 
Innan Finansinspektionen fattar ett sådant 

beslut eller ger ett sådant förordnande som 
avses i 1 a § skall den bereda den som beslu-
tet avser tillfälle att bli hörd, om inte något 
annat föranleds av ärendets brådskande natur 
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eller av någon annan särskild orsak. 
 
 

 
1 c § 

Finansinspektionen kan förstärka ett sådant 
beslut som avses i 1 a § med vite. Vitet döms 
ut av Finansinspektionen. 

 
 

2 § 
Den som i näringsverksamhet marknadsför 

eller förvärvar värdepapper kan förbjudas att 
fortsätta eller upprepa ett förfarande som 
strider mot 2 kap. Den som ordnar offentlig 
handel kan förbjudas att ordna offentlig han-
del med värdepapper som tagits upp eller an-
sökts bli upptagna till offentlig handel, om 
vid handeln, när det gäller emittentens in-
formationsskyldighet i samband därmed eller 
informationsskyldigheten i samband med 
upptagande till offentlig handel vidtas åtgär-
der som väsentligen strider mot denna lag el-
ler mot bestämmelser eller föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av den eller mot reg-
lerna för offentlig handel. En värdepappers-
förmedlare kan förbjudas fortsätta att använ-
da avtalsvillkor som strider mot 4 kap. 1 eller 
2 § eller att på nytt använda ett sådant eller 
liknande avtalsvillkor. Förbudet skall för-
stärkas med vite, om detta inte av särskilda 
skäl är obefogat.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då marknadsdomstolen meddelar ett för-
bud som avses i 1 mom. kan den förordna att 
ett förfarande som strider mot 2 kap. skall 
rättas, om åtgärden kan anses vara nödvändig 
på grund av att förfarandet medför uppenbara 
olägenheter för investerarna. Förordnandet 
kan förstärkas med vite.  
— — — — — — — — — — — — — — 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 a § 
Ändring i beslut som Finansinspektionen 

fattat med stöd av 2 kap. 4 §, 4 a § och 11 § 
och 7 kap. 1 a § och 1 c § kan sökas genom 
besvär till marknadsdomstolen på det sätt 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ärenden som avses i 1 a § skall 
behandlas i brådskande ordning.  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. Lagens 2 kap. 3, 3 a—3 d, 4 och 4 a—
4 f § tillämpas på prospekt som offentliggörs 
efter att lagen trätt i kraft. Den årliga sam-
manställning som avses i lagens 2 kap. 10 § 
skall första gången offentliggöras för den rä-
kenskapsperiod som börjar efter lagen trädde 
i kraft. 

Om den som emitterat värdepapper har bo-
lagsrättslig hemort utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet är Finland hem-
stat för emission av värdepapper som avses i 
denna lags 1 kap. 4 § 7 och 9 mom., om vär-
depappren inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet först har erbjudits till all-
mänheten eller ansökts bli upptagna till of-
fentlig handel i Finland den 1 januari 2004 
eller senare. Om någon annan än emittenten 
har beslutat om erbjudandet eller ansökan, 
kan emittenten senare som sin hemstat välja 
någon annan stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 
 

————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 6 § 1 mom. 1 punk-

ten och 15 §, 
av dem 15 § jämte ändringar, som följer: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 § 

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för offentlig handel och annat sådant 
handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § i 
värdepappersmarknadslagen samt andra som 
är skyldiga att offentliggöra prospekt en-
ligt 2kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
samt andra som erbjuder värdepapper enligt 
2 kap. 2 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Tillsynsbefogenheter 

15 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att hos tillsynsob-
jektet få granska för tillsynen relevanta upp-
gifter och andra registreringar om tillsynsob-
jektet och dess kunder samt nödvändiga ko-
pior av dessa. Finansinspektionen har även 
rätt att få granska tillsynsobjektets datasy-
stem samt kassa- och övriga finansierings-
tillgångar. Finansinspektionen har dessutom 
rätt att hos annan på finansmarknaden verk-
sam sammanslutning eller stiftelse få granska 

för tillsynen relevanta uppgifter och andra 
registreringar om sammanslutningen och stif-
telsen samt få nödvändiga kopior av dessa. 

Tillsynsobjekt och övriga finansmarknads-
aktörer samt deras styrelse- och förvaltnings-
rådsmedlemmar och verkställande direktör 
skall utan hinder av sekretessbestämmelserna 
utan obefogat dröjsmål tillställa Finansin-
spektionen de för tillsynen och bestämmande 
av tillsynsavgiften relevanta uppgifter och 
redogörelser som den ber om Motsvarande 
skyldighet har den som i förhållande till ett 
tillsynsobjekt eller en annan aktör på finans-
marknaden har sådant bestämmande infly-
tande som avses i 1 kap. 5 § i värdepappers-
marknadslagen samt den som tillsynsobjektet 
eller någon annan aktör eller erbjudare av 
värdepapper på finansmarknaden har be-
stämmande inflytande i. Finansinspektionen 
kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter 
om tillsynsobjekts finansiella ställning, äga-
re, interna kontroll och riskhantering, för-
valtnings- och kontrollorgan, anställda samt 
verksamhetsställen som regelbundet skall 
rapporteras till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att av tillsynsob-
jekts och övriga på finansmarknaden verk-
samma sammanslutningars och stiftelsers re-
visorer få alla för tillsynen relevanta uppgif-
ter samt att få för tillsynen relevanta kopior 
av sådana handlingar och dokument rörande 
tillsynsobjekt eller andra på finansmarknaden 
verksamma sammanslutningar och stiftelser 
som revisorerna har i sin besittning. Finans-
inspektionen har motsvarande rätt att få upp-
gifter av revisorer för tillsynsobjekt eller and-
ra på finansmarknaden verksamma sam-
manslutningar och stiftelser eller sam-
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manslutningar eller stiftelser i vilka dessa har 
i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen av-
sett bestämmande inflytande. Vad som i detta 
mom. föreskrivs om revisorer tillämpas ock-
så på andra personer som enligt lag är skyl-
diga eller har samtyckt till att deras yttrande 
eller något annat dokument fogas till ett pro-
spekt som avses i 2 kap. 3 § i värdepappers-
marknadslagen. 

Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-
synsobjekt tillämpas även på finländska före-
tag som tillsammans med tillsynsobjektet hör 
till samma inhemska eller utländska koncern 
eller samma konsolideringsgrupp eller är ett 
företag som tillsynsobjektet är delägare i. 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna har 
Finansinspektionen dessutom rätt att av till-
synsobjektet få sådana för tillsynen relevanta 
uppgifter som avses i 2 mom. om utländska 
företag som tillsammans med tillsynsobjektet 
hör till samma koncern eller konsoliderings-
grupp samt relevanta handlingar och andra 
registreringar som innehåller sådana uppgif-
ter ävensom nödvändiga kopior av dessa. 
Vad som i detta moment föreskrivs om före-
tag som hör till inhemsk eller utländsk kon-
cern eller konsolideringsgrupp skall även till-
lämpas på inhemska eller utländska företag 
som hör till sådana finans- och försäkrings-
konglomerat som avses i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004), när Finansinspektionen fungerar 
som koordinerande tillsynsmyndighet enligt 
nämnda lag eller när Finansinspektionen an-
nars utför de uppgifter som enligt nämnda 
lag ankommer på den.  

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att få för tillsynen 
relevanta uppgifter på verksamhetsstället hos 
det företag som är ombud för tillsynsobjektet 
eller som på uppdrag av tillsynsobjektet skö-
ter dess bokföring, datasystem eller riskhan-

tering eller andra uppgifter som hör till den 
interna kontrollen. 

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att för sin indivi-
dualiserade tillsynsverksamhet få för tillsy-
nen relevanta uppgifter, handlingar och regi-
streringar samt kopior av handlingar och re-
gistreringar av andra än i denna paragraf av-
sedda personer, vilka av välgrundad anled-
ning kan antas vara i besittning av för tillsy-
nen relevanta och nödvändiga uppgifter eller 
handlingar och registreringar. Finansinspek-
tionen är skyldig att returnera handlingar och 
registreringar som den fått i original. Finans-
inspektionen har emellertid inte rätt att av 
advokat få i detta moment avsedda uppgifter, 
handlingar eller registreringar som berör 
dennes klienter, inte heller uppgifter, hand-
lingar eller registreringar som rättegångsbi-
träde eller rättegångsombud fått i sin besitt-
ning i samband med skötsel av uppdrag. För-
utom de egentliga uppgifterna i samband 
med en rättegång räknas till rättegångsbiträ-
dets eller rättegångsombudets uppgifter juri-
disk rådgivning rörande en klients rättsliga 
ställning vid förundersökning till följd av 
brott eller rättsliga ställning i annat behand-
lingsskede av mål som förutsätter rättegång 
eller juridisk rådgivning för inledande eller 
undvikande av rättegång. 

Finansinspektionen har rätt att ur det bötes-
register som avses i 46 § lagen om verkstäl-
lighet av böter (672/2002) få de uppgifter 
som är nödvändiga för att utreda om ett till-
synsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, verk-
ställande direktör eller anställda har den till-
förlitlighet som lagen förutsätter. Särskilda 
bestämmelser gäller om rätten att få uppgifter 
ur straffregistret. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
————— 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om skuldebrev  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/1947) 34 § 4 mom., sådant det ly-

der i lag 746/1993, som följer: 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  .       20  . 
Finansinspektionen skall förvara den för-

teckning som avses i 34 § 4 mom. i sex år ef-
ter att denna lag trätt i kraft. 
 

————— 
 
 

4. 
Lag 

om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 

1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1223/1999, som följer: 
 

3 § 

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 
34 § i lagen om skuldebrev (622/1947) när 

lånet har bjudits ut till allmänheten för teck-
ning och prospekt rörande lånet skall lämnas 
till Finansinspektionen eller annan behörig 
myndighet i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet för godkän-
nande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

 
————— 

Helsingfors den 21 april 2005 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Minister Jan-Erik Enestam 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 
Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) mellanrubriken före 

2 kap. 4 a § och mellanrubriken före 7 kap. 2 §,  
av dem mellanrubriken före 2 kap. 4 a § sådan den lyder i lagen 105/1999, 
ändras inledande meningen samt 2 och 3 punkten i 1 kap. 4 § 4 mom., 2 kap. 2 § och mel-

lanrubriken före den, 3 § och mellanrubriken före den, 4 § och mellanrubriken före den, 4 a §, 
11 § 5 mom. samt 7 kap. 2 § 1 och 3 mom., 

av dem inledande meningen samt 2 och 3 punkten i 1 kap. 4 § 4 mom. sådana de lyder i lag 
522/1998, 2 kap. 3 § sådan den lyder i lag 1517/2001 och mellanrubriken före den sådan den 
lyder i lag 740/1993, 4 § sådan den lyder i nämnda lagarna 105/1999 och 1517/2001 och mel-
lanrubriken före den i nämnda lag 740/1993, 4 a § sådan den lyder i nämnda lagarna 105/1999 
och 1517/2001, 11 § 5 mom. sådan den lyder i lag 600/2003 och 7 kap. 2 § 3 mom. sådan den 
lyder i lag 1536/2001, samt 

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 740/1993 och i lagarna 751/1993 och 
321/1998, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder 
i lagarna 581/1996, 321/1998 och 228/2004 samt i nämnda lagarna 522/1998 och 105/1999, 
ett nytt 5 mom., i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 105/1999, och nya 
6—9 mom., till kap. en ny 4 a §, till 2 kap. nya 3 a—3 d §,  4 b—4 d §, en ny 4 e § och en ny 
mellanrubrik före den, en ny 4 f § och en ny 10 c § och en ny mellanrubrik före den, till 7 kap. 
en ny 1 a § och en ny mellanrubrik före den och nya 1 b § och 1 c § samt till 10 kap. en ny 
3 a §, som följer 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

Tillämpningsområde 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

Tillämpningsområde 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

På den som emitterar, erbjuder och ansö-
ker om upptagande till handel av värdepap-
per tillämpas 2 kap. 2, 3, 3 a—3 d, 4 ja 
4 a—4 f § i denna lag och på emittenten 
dessutom 10 c § i situationer där hemstaten 
enligt 1 kap. 4 § 7-9 mom. är Finland, men 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
då en ansökan om att de skall tas upp till 
handel som motsvarar offentlig handel görs 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

i någon annan stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet än Finland. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
I denna lag avses med yrkesmässiga inve-

sterare  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finska staten och sammanslutningar där 
staten har bestämmanderätt, sådana inrätt-
ningar som avses i lagen om statens affärs-
verk (627/1987) samt andra jämförbara sta-
ter eller sammanslutningar, 

 
3) Finlands Bank och med denna jämför-

bara utländska centralbanker, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

I denna lag avses med yrkesmässiga inve-
sterare  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) finska staten och sammanslutningar där 
staten har bestämmande inflytande, sådana 
affärsverk som avses i lagen om statliga af-
färsverk (1185/2002) samt andra jämförbara 
stater eller sammanslutningar,  

3) Europeiska centralbanken, Finlands 
Bank och med denna jämförbara utländska 
centralbanker,  
— — — — — — — — — — — — — —  

I denna lag avses med kvalificerade inve-
sterare 

1) sådana yrkesmässiga investerare som 
avses 4 mom. 3—6 punkten, 

2) finska staten, finska kommuner och 
samkommuner samt med dessa jämförbara 
stater och regionala förvaltningsenheter, 

3) Internationella valutafonden, Europeis-
ka investeringsbanken och andra motsva-
rande internationella juridiska personer, 

4) juridiska personer som enligt sitt bok-
slut eller koncernbokslut för den senast av-
slutade fullständiga räkenskapsperioden 
uppfyller högst ett av följande krav: 

a) i genomsnitt färre än 250 anställda, 
b) balansomslutning högst 43 000 000 

euro, 
c) omsättning högst 50 000 000 euro, 
5) juridiska personer som har bolagsrätts-

lig 
hemort i Finland och som enligt sitt bokslut 
eller koncernbokslut för den senast avsluta-
de fullständiga räkenskapsperioden uppfyl-
ler minst två av kraven i 4 punkten samt som 
på egen begäran har antecknats i det regis-
ter som avses i 4 a §, 

6) fysiska personer som har hemort i Fin-
land och som på egen begäran har anteck-
nats i det register som avses i 4 a § samt 
uppfyller minst två av följande krav: 

a) han eller hon har under de fyra senaste 
kvartalen före ansökan gjort i medeltal 
minst tio värdepappersaffärer per kvartal, 
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b) värdet av hans eller hennes värdepap-
persinnehav som lagen tillämpas på över-
stiger 500 000 euro, 

c) han eller hon arbetar eller har i minst 
ett år arbetat inom finansbranschen i upp-
gifter som förutsätter kunskaper om värde-
pappersplaceringar, 

7) andra sådana inhemska eller utländska 
juridiska personer som bedriver motsvaran-
de verksamhet som de investerare som 
nämns i 1—3 punkten och som är kvalifice-
rade investerare enligt definitionen i artikel 
2.1 e i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/71/EG om de prospekt som skall 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG (prospekt-
direktivet). 

I denna lag avses med  
1) aktierelaterade värdepapper aktier och 

andra andelar i en sammanslutnings eget 
kapital samt till dem eller till en prestation 
som baserar sig på dessas värdeutveckling 
berättigande andra värdepapper som den 
som emitterar aktier eller andra andelar el-
ler en sammanslutning som hör till samma 
koncern som denna har emitterat,  

2) icke-aktierelaterade värdepapper and-
ra värdepapper än sådana som avses i 
1 punkten. 

Den som till allmänheten erbjuder eller 
ansöker om upptagande till offentlig handel 
eller motsvarande handel i en annan stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet av 

1) icke-aktierelaterade värdepapper vilkas 
nominella värde eller bokföringsmässiga 
motvärde är minst 1 000 euro, eller 

2) icke-aktierelaterade värdepapper vilka 
berättigar till andra värdepapper eller till 
en prestation baserad på andra värdepap-
pers eller nyckeltals värdeutveckling.  
kan välja Finland hemstat för emissionen, 
om värdepappren erbjuds till allmänheten 
eller ansöks bli upptagna till offentlig han-
del i Finland eller om emittentens bolags-
rättsliga hemort är i Finland. 

Hemstaten för emissionen av andra vär-
depapper än sådana som avses i 7 mom. är 
Finland, om emittentens bolagsrättsliga 
hemort är i Finland. 

Finland blir hemstat för andra emittenter 
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av värdepapper vilkas bolagsrättsliga hem-
ort ligger i staten, som inte hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, än så-
dana som avses i 7 §, om dessa värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller om det görs en 
ansökan om att de inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet först skall tas upp 
till offentlig handel i Finland. Om någon 
annan än emittenten har beslutat om erbju-
dandet eller ansökan kan emittenten senare 
som sin hemstat välja någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registret över kvalificerade investerare 

4 a § 
Finansinspektionen skall föra ett register 

över sådana kvalificerade investerare som 
avses i 4 § 5 mom. 5 och 6 punkten. 
I registret skall antecknas tidpunkten för re-
gistreringen av kvalificerade investerare, fy-
siska personers namn och personbeteckning, 
juridiska personers namn och företags- och 
organisationsnummer samt kontaktuppgif-
ter. Personbeteckning får inte ingå i register 
som upprätthålls av Finansinspektionen i 
elektroniskt datanät. 

Registeruppgifterna är i kraft tre år efter 
att de antecknats. En investerare har rätt att 
på ansökan få en registeruppgift om sig 
ändrad eller avlägsnad innan dess giltig-
hetstid har gått ut. Registrerade uppgifter 
skall avlägsnas ur registret också i det fall 
att deras giltighetstid har gått ut, om inve-
steraren inte därförinnan har gjort en ny 
registreringsansökan. Giltighetstiden för 
ändrade uppgifter räknas från registrering-
en av de ursprungliga uppgifterna. Finans-
inspektionen skall bevara registrerade upp-
gifter minst fem år räknat från ansökan om 
att de skall avlägsnas eller från utgången av 
uppgifternas giltighetstid. 

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) kan registeruppgifter lämnas ut i 
elektronisk form samt via det allmänna da-
tanätet. Vid hanteringen av registrerade 
uppgifter iakttas i övrigt personuppgiftsla-
gen (523/1999). 
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2 kap. 

Marknadsföring av värdepapper, emis-
sion och informationsskyldighet 

Informationsskyldighet vid emission av vär-
depapper 

 
2 § 

Den som sätter värdepapper i omlopp 
bland allmänheten eller som på uppdrag 
sköter detta är skyldig att tillhandahålla 
tecknarna tillräcklig information om de om-
ständigheter som väsentligt påverkar värde-
papperens värde och att offentliggöra var 
värdepapperen kan tecknas. 
 

2 kap. 

Marknadsföring av värdepapper, emis-
sion och informationsskyldighet  

Informationsskyldighet vid erbjudande eller 
ansökan om upptagande till offentlig han-

del av värdepapper  

2 § 
Den som erbjuder värdepapper, ansöker 

om att värdepapper skall tas upp till offent-
lig handel eller som på uppdrag sköter er-
bjudande eller ansökning är skyldig att 
opartiskt tillhandahålla investerarna till-
räcklig information om omständigheter som 
väsentligt påverkar värdepapprens värde. 
 

 
Skyldighet att upprätta prospekt 

3 § 
Den som till allmänheten erbjuder värde-

papper eller ansöker om att värdepapper 
skall tas upp till offentlig handel, är skyldig 
att offentliggöra ett prospekt innan erbju-
dandet träder i kraft och hålla prospektet 
tillgängligt för allmänheten under den tid 
erbjudandet är i kraft, i enlighet med 2—
7 mom. För offentliggörandet av prospekt 
ansvarar utöver anbudsgivaren och emitten-
ten den som enligt uppdrag sköter erbjudan-
det eller emissionen.  
 

 
 
Den som emitterar värdepapper eller den 

som ansöker om att värdepapper skall tas 
upp till annan offentlig handel enligt 3 kap. 
12 § skall offentliggöra ett börsprospekt om  

1) emittenten eller någon annan som 
nämns i detta moment till allmänheten er-
bjuder värdepapper som är upptagna till of-
fentlig handel eller värdepapper av samma 
slag som dessa eller värdepapper vilka un-
der den tid erbjudandet är i kraft eller inom 
tre månader från början av erbjudandets gil-
tighetstid ansöks bli upptagna till offentlig 
handel,  

2) emittenten eller någon annan som 

Skyldighet att offentliggöra prospekt  

3 § 
Den som till allmänheten erbjuder värde-

papper eller ansöker om att värdepapper 
skall tas upp till offentlig handel, är skyldig 
att offentliggöra ett prospekt innan erbju-
dandet träder i kraft eller värdepappren tas 
upp till offentlig handel och hålla prospektet 
tillgängligt för allmänheten under den tid 
erbjudandet är i kraft, i enlighet med vad 
som föreskrivs i detta kapitel. För upprät-
tandet och offentliggörandet av prospekt 
ansvarar utöver erbjudaren och emittenten 
den som enligt uppdrag sköter erbjudandet 
eller ansöker om upptagande till offentlig 
handel. 

Skyldigheten att offentliggöra prospekt 
gäller inte i det fall att icke-aktierelaterade 
värdepapper har emitterats av finska staten, 
Finlands Bank, en finsk kommun eller sam-
kommun eller av någon annan stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, dess centralbank eller regionala för-
valtningsenhet eller av ett sådant interna-
tionellt offentligt samfund vilket som med-
lem har minst en stat som hör till Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, eller Eu-
ropeiska centralbanken. Skyldigheten gäller 
inte heller i det fall att någon erbjuder eller 
gör en ansökan om upptagande till offentlig 
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nämns i detta moment ansöker om att vär-
depapper som han tidigare emitterat skall tas 
upp till offentlig handel, eller 

3) värdepapperen tas upp till offentlig 
handel utan emittentens ansökan, med stöd 
av 3 kap. 10 § 4 mom. eller 12 § 2 mom.  
 

 
 
Emittenten eller någon annan som erbju-

der värdepapper till allmänheten skall i and-
ra fall än i de som avses i 2 mom. offentlig-
göra ett emissionsprospekt. I stället för 
emissionsprospekt kan ett börsprospekt of-
fentliggöras.  
 
 

Genom förordning av finansministeriet 
bestäms dessutom om de fall där det enligt 
Europeiska gemenskapens direktiv inte före-
ligger någon skyldighet att upprätta prospekt 
eller där en medlemsstat i enlighet med di-
rektiven får tillåta undantag från skyldighe-
ten att upprätta prospekt. Genom förordning 
av finansministeriet kan dessutom bestäm-
mas om motsvarande undantag från skyl-
digheten att upprätta prospekt när direktiven 
med hänsyn till deras tillämpningsområde 
inte är tillämpliga på värdepapper. Genom 
förordning av finansministeriet kan också 
bestämmas om undantag från skyldigheten 
att upprätta prospekt när värdepapper er-
bjuds för att finansiera en allmännyttig 
verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är 
att eftersträva vinst. Det föreligger inte nå-
gon skyldighet att offentliggöra emissions-
prospekt i det fall att emissionen avser 
skuldförbindelser som förfaller inom ett år 
från emissionen.  

I emissions- eller börsprospektet skall in-
vesterarna ges tillräckliga uppgifter så att 
de skall kunna bilda sig en välgrundad upp-
fattning om värdepapperen och emittenten. 
Prospektet skall innehålla väsentliga och 
tillräckliga uppgifter om emittentens till-
gångar, ansvarsförbindelser, ekonomiska 
ställning, resultat och framtidsutsikter samt 
orderstock, när denna uppgift är viktig med 
hänsyn till emittentens verksamhet, och lika-
så om de med värdepapperen förenade rät-
tigheterna och om andra omständigheter 
som är av väsentlig betydelse för värdepap-

handel av värdepapper för vilka finska sta-
ten, en finsk kommun eller samkommun eller 
någon annan stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller dess 
regionala förvaltningsenhet har ställt pro-
prieborgen. Erbjudaren och emittenten har 
emellertid också i sådana situationer rätt att 
offentliggöra ett prospekt enligt vad som fö-
reskrivs i detta kapitel. 

På prospekt tillämpas utöver denna lag 
kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i 
fråga om informationen i prospekt, dessas 
format, införlivande genom hänvisning samt 
offentliggörande av prospekt och annonse-
ring (kommissionens prospektförordning). 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs närmare om tidpunkten och sättet 
för offentliggörande av prospekt samt om 
sådana fall där det enligt prospektdirektivet 
inte föreligger någon skyldighet att offent-
liggöra prospekt och där en medlemsstat i 
enlighet med direktivet får tillåta undantag 
från skyldigheten att offentliggöra prospekt. 
Genom förordning av finansministeriet kan 
dessutom bestämmas om undantag från 
skyldigheten att offentliggöra prospekt när 
värdepapper erbjuds för att finansiera en 
allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga 
syfte inte är att eftersträva vinst, eller närdi-
rektivet med hänsyn till dess tillämpnings-
område inte är tillämpligt på värdepapper. 
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perens värde. Genom förordning av finans-
ministeriet bestäms närmare om emissions- 
och börsprospektens innehåll och om hur 
informationen i prospekten skall utformas. 
Genom förordning av finansministeriet be-
stäms också om sådana undantag beträffan-
de innehållet i prospekt som grundar sig på 
Europeiska gemenskapens direktiv. Genom 
förordning av finansministeriet kan det ock-
så bestämmas om undantag beträffande in-
nehållet i prospekt i situationer där någon 
annan än värdepappersemittenten ansöker 
om att ett värdepapper skall tas upp till of-
fentlig handel.  

Om ett prospekt är behäftat med fel eller 
brister som uppdagas innan erbjudandets 
giltighetstid löper ut eller innan värdepap-
peret upptagits till offentlig handel och som 
kan vara av väsentlig betydelse för investe-
rarna, skall allmänheten utan dröjsmål in-
formeras om saken genom att rättelse eller 
komplettering offentliggörs på samma sätt 
som prospektet.  

Om fondprospekt som skall offentliggöras 
för placeringsfonder och öppna fondföretag 
bestäms i lagen om placeringsfonder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 a § 
I prospektet skall investerarna ges till-

räckliga uppgifter så att de kan bilda sig en 
välgrundad uppfattning om värdepappren 
och emittenten samt om en eventuell garant. 
Prospektet skall innehålla väsentliga och 
tillräckliga uppgifter om emittentens och en 
eventuell garants tillgångar och skulder, fi-
nansiella ställning, resultat och framtidsut-
sikter samt om de med värdepappren för-
enade rättigheterna och om andra omstän-
digheter som är av väsentlig betydelse för 
värdepapprens värde. Informationen skall 
presenteras i en sammanhängande och be-
griplig form. 

Prospektet skall offentliggöras antingen 
som ett sammanhängande dokument eller 
som tre separata dokument. De tre delarna 
skall benämnas grundprospekt, värdepap-
persnot och sammanfattning. I ett tredelat 
prospekt skall grundprospektet innehålla in-
formation om emittenten, medan värdepap-
persnoten skall innehålla information om de 
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värdepapper som erbjuds allmänheten eller 
som skall tas upp till offentlig handel. I 
sammanfattningen skall i korthet och på 
allmänspråk informeras om sådana väsent-
liga fakta och risker som är förenade med 
emittenten och en eventuell garant samt med 
värdepappren i fråga. Genom förordning av 
finansministeriet kan föreskrivas närmare 
om prospektets uppbyggnad. 

När värdepappren ingår i värdepap-
perserbjudanden vars sammanlagt motvär-
de för en 12 månaders period är minst 2, 5 
miljoner euro, prospektet skall innehålla 
den information som förutsätts i denna lag 
och i med stöd av denna lag utfärdade be-
stämmelser och i kommissionens prospekt-
förordning. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om sådana undantag i fråga om 
prospektets innehåll som är baserade på 
prospektdirektivet. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs också om inne-
hållet i prospekt som skall offentliggöras om 
erbjudanden om värdepapper som för en 
12 månaders period har ett sammanlagt 
motvärde som understiger 2, 5 miljoner 
euro, om undantag som gäller innehållet 
samt om informationssättet. På sådana pro-
spekt  får inte genom förordning ställas 
högre krav än i prospektdirektivet. I stället 
för ovan avsett prospekt får ett prospekt som 
svarar mot kraven i prospektdirektivet of-
fentliggöras. 

 
3 b § 

Om ett prospekt är behäftat med fel eller 
brister som uppdagas innan erbjudandets 
giltighetstid löper ut eller innan värdepapp-
ret har tagits upp till offentlig handel och 
som kan vara av väsentlig betydelse för in-
vesterarna, skall allmänheten utan dröjsmål 
informeras om saken genom att en komplet-
tering av prospektet offentliggörs på samma 
sätt som prospektet.  

Investerare som har förbundit sig att teck-
na eller köpa värdepapper innan komplette-
ringen av prospektet offentliggörs, skall ges 
tillfälle att återkalla sitt beslut inom två 
bankdagar eller inom en av Finansinspek-
tionen av särskilda skäl bestämd längre tid, 
likväl högst fyra bankdagar efter det att 
kompletteringen offentliggjorts. 
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3 d § 
Prospektet skall avfattas på finska eller 

svenska språket om värdepappren erbjuds 
till allmänheten eller om en ansökan görs 
om att de skall tas upp till offentlig handel 
uteslutande i Finland. Finansinspektionen 
kan emellertid på ansökan ge samtycke till 
att prospektet avfattas på något annat 
språk. 

Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs med stöd av artikel 19 i prospektdi-
rektivet om prospektets språk då värdepap-
per erbjuds till allmänheten eller ansöks bli 
upptagna till offentlig handel också eller 
endast utanför Finland. 

 
 

Offentliggörande av prospekt 

4 § 
Ett emissions- eller börsprospekt får of-

fentliggöras när finansinspektionen har god-
känt det. Finansinspektionen skall inom fem 
bankdagar efter att ett prospekt för sådana 
värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 
2 och 3 punkten och inom tio bankdagar ef-
ter att ett prospekt för sådana andra värde-
papper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. har 
lämnats in för godkännande besluta om pro-
spektet kan offentliggöras. Offentliggörande 
skall tillåtas om prospektet inte är uppenbart 
oriktigt eller bristfälligt. Om offentlig han-
del bedrivs med värdepapper av samma slag 
som avses i prospektet eller med värdepap-
per som berättigar till sådana, skall finansin-
spektionen utan dröjsmål underrätta den 
som ordnar offentlig handel om sitt beslut. 
Om fondprospekt för placeringsfonder och 
marknadsföringen av öppna fondföretag i 
Finland bestäms i lagen om placeringsfon-
der.  

Det marknadsföringsmaterial som hänför 
sig till ett emissions- eller börsprospekt skall 
tillställas finansinspektionen inom två dygn 
efter att prospektet har överlämnats till fi-
nansinspektionen för godkännande. Mark-
nadsföringsmaterialet skall hänvisa till pro-
spektet och ange var detta tillhandahålls. 

 
 
 
 

Godkännande av prospekt 

4 § 
Ett prospekt får offentliggöras när Finans-

inspektionen har godkänt det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansinspektionen är behörig att ta upp 

en ansökan om godkännande till behandling 
om 

1) Finland är hemstat för den emission av 
värdepapper som avses i ansökan, eller om 

2) någon annan behörig myndighet i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet har bett Finansinspek-
tionen behandla frågan om godkännande av 
prospektet och denna har samtyckt till detta. 

Finansinspektionen skall besluta om god-
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kännande av ett prospekt inom tio bankda-
gar efter att prospektet har överlämnats till 
den för godkännande. Om prospektet gäller 
en emittent vars värdepapper inte tidigare 
har erbjudits till allmänheten eller tagits 
upp till offentlig handel eller motsvarande 
handel i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, skall Fi-
nansinspektionen fatta ett sådant beslut som 
avses ovan inom 20 bankdagar efter att pro-
spektet har överlämnats till den för godkän-
nande. 

Om Finansinspektionen av grundad an-
ledning anser att handlingar som har läm-
nats in till den är bristfälliga eller måste 
kompletteras, skall tidsfristen för godkän-
nandet räknas från den dag då de komplet-
terande uppgifterna tillställs Finansinspek-
tionen. Finansinspektionen skall uppmana 
sökanden att komplettera sin ansökan inom 
10 bankdagar efter att ansökan lämnats in. 
Om ett prospekt efter godkännandet skall 
kompletteras i enlighet med 3 b § 1 mom., 
skall Finansinspektionen besluta om god-
kännande av kompletteringen inom sju 
bankdagar efter att kompletteringen har 
lämnats in för godkännande. 

Ett prospekt skall godkännas om det upp-
fyller de förutsättningar som anges i 3 a §. 

Finansinspektionen kan i stället för att 
godkänna ett prospekt besluta att behand-
lingen av det skall överföras till den behöri-
ga myndigheten i en annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Ett sådant beslut kan fattas om sökanden 
ber att behandlingen skall överföras eller 
om erbjudandet eller upptagandet till han-
del till följd av förhållandena kring emissio-
nen har en betydande koppling till en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och den mottagande statens 
behöriga myndighet samtycker till överfö-
ringen. Finansinspektionen skall underrätta 
sökanden om sitt beslut inom tre bankdagar 
efter att den fattat beslutet. 

Ett prospekt som Finansinspektionen god-
känt skall lämnas till Finansinspektionen 
senast då det offentliggörs. Finansinspek-
tionen skall på sin webbplats publicera de 
prospekt som den godkänt under de senaste 
12 månaderna eller en förteckning över 
dem. 
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Erkännande av utländska prospekt 

4 a § 
Finansinspektionen skall såsom börspro-

spekt erkänna prospekt för värdepapper en-
ligt 1 kap. 2 § 1 mom. 1–3 punkten vilka har 
godtagits av behörig myndighet inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. Fi-
nansinspektionen kan såsom börsprospekt 
också erkänna prospekt för värdepapper en-
ligt 1 kap. 2 § 1 mom. 4–6 punkten vilka har 
godtagits av behörig myndighet inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
vilka uppfyller kraven på börsprospekt. Om 
förfarandet bestäms närmare genom förord-
ning av finansministeriet  

Finansinspektionen kan kräva att prospekt 
som avses i 1 mom. kompletteras med in-
formation om värdepappersbeskattningen i 
Finland, om förmedlingen av betalningar 
som görs i Finland, om offentliggörandet av 
information till investerare samt om de rätt-
tigheter och skyldigheter som är förenade 
med värdepapper.  

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
erkänna prospekt på andra språk än finska 
och svenska.  

Genom vederbörande ministeriums beslut 
föreskrivs om finansinspektionens rätt att 
såsom börsprospekt erkänna prospekt som 
har godtagits av myndigheterna i någon stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

 

 

4 a § 
Utöver vad som föreskrivs i 4 § kan den 

som emitterar värdepapper ansöka om god-
kännande endast av ett sådant grundpro-
spekt som avses i 3 a § 2 mom. På godkän-
nandet av grundprospektet tillämpas 4 §. 
Godkännandet av grundprospektet berätti-
gar inte till erbjudande av värdepapper el-
ler upptagande av värdepapper till offentlig 
handel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 b § 
Utöver vad som föreskrivs i 4 och 4 a § 

skall Finansinspektionen godkänna ett pro-
spekt om emittenten har bolagsrättslig hem-
ort i en stat utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och prospektet är upp-
rättat enligt lagstiftningen i en stat som inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området, under förutsättning att prospektet 
uppfyller de av de internationella organisa-
tionerna för tillsyn över värdepappersmark-
naden framtagna krav som motsvarar denna 
lag, prospektdirektivet och bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av dessa. Sö-
kanden skall lägga fram en utredning om 
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överensstämmelse med kraven och om att 
prospektet har godkänts av en myndighet på 
sökandens hemort eller av någon annan 
myndighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 c § 
Marknadsföringsmaterialet i samband 

med ett erbjudande eller upptagande till of-
fentlig handel skall tillställas Finansinspek-
tionen inom två bankdagar efter att pro-
spektet har lämnats till Finansinspektionen 
för godkännande. I marknadsföringsmateri-
alet skall hänvisas till prospektet och näm-
nas var prospektet finns tillgängligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 d § 
Prospektet är i kraft lika länge som erbju-

dandet av de värdepapper som avses i pro-
spektet eller till dess att de värdepapper som 
avses i prospektet har tagits upp till offent-
lig handel, likväl högst 12 månader efter att 
prospektet offentliggjorts. 

Ett tidigare godkänt och offentliggjort 
prospekt kan då högst 12 månader har för-
flutit efter att det offentliggjorts användas i 
samband med ett erbjudande av värdepapp-
ren eller en ansökan om upptagande av vär-
depappren till offentlig handel, under förut-
sättning att prospektet kompletteras enligt 
3 b § 1 mom. Ett godkänt grundprospekt är i 
kraft 12 månader efter att det offentlig-
gjorts. 

Ett prospekt som avser masskuldebrev 
med säkerheter i fastigheter enligt lagen om 
hypoteksbanker (1240/1999) eller som avser 
motsvarande utländska värdepapper är gil-
tigt till dess att inga fler av de berörda vär-
depappren emitteras fortlöpande eller vid 
upprepade tillfällen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkännande av prospekt i flera länder 
inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området 

4 e § 
Utan hinder av 4 § 1 mom. är prospekt 

som godkänts i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet samt 
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kompletterande information i kraft i Finland 
och skall offentliggöras här, om Finland 
inte är hemstat för emissionen av värde-
pappren och värdepappren erbjuds till all-
mänheten eller ansöks bli upptagna till of-
fentlig handel i Finland och om den behöri-
ga myndigheten i den andra staten har till-
ställt Finansinspektionen kopior av prospek-
tet och den kompletterande informationen 
samt ett intyg över att de är upprättade i en-
lighet med prospektdirektivet. Om den and-
ra statens myndighet har gett tillstånd att 
inte offentliggöra viss information som 
krävs enligt prospektdirektivet, skall myn-
digheten utfärda ett intyg varav framgår av-
vikelsen och motiveringen för denna. 

Prospekt som avses i 1 mom. skall vara 
avfattat på ett språk som allmänt används 
på den internationella finansmarknaden el-
ler på något annat språk som Finansinspek-
tionen godkänt. Finansinspektionen kan 
kräva att till meddelandet fogas en till fins-
ka eller svenska språket eller till båda dessa 
språk översatt sammanfattning av prospek-
tet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 f § 
Om avsikten är att värdepapper skall er-

bjudas till allmänheten eller att en ansökan 
skall göras om att de tas upp till handel som 
motsvarar offentlig handel i en eller flera 
stater som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, skall Finansinspektio-
nen på sökandens begäran tillställa den be-
höriga myndigheten i den andra staten ett 
intyg över att det godkända prospektet och 
kompletterande information har upprättats i 
enlighet med prospektdirektivet, samt en ko-
pia av prospektet och den kompletterande 
informationen. Finansinspektionen skall till-
ställa den behöriga myndigheten ett intyg 
inom tre bankdagar efter att begäran om in-
tyget har framställts eller, om begäran har 
framställts samtidigt som prospektet eller 
den kompletterande informationen har över-
lämnats för godkännande, inom en bankdag 
efter att prospektet eller den kompletterande 
informationen har godkänts. 

Till ett meddelande som avses i 1 mom. 
skall vid behov fogas en på sökandens an-
svar gjord översättning av sammanfattning-



 RP 38/2005 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

75

 
 
 
 
 
 
 
 
 

en, till det officiella språk som den behöriga 
myndigheten i den mottagande staten krä-
ver. 

Om Finansinspektionen har gett sitt till-
stånd till att viss information inte offentlig-
görs, skall avvikelsen samt motiveringen till 
avvikelsen framgå av det intyg som avses i 1 
mom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årlig sammanställning av offentliggjord 
information 

10 c § 
Emittenter vilkas värdepapper är upptag-

na till offentlig handel skall tillhandahålla 
ett dokument över information som de of-
fentliggjort under den föregående räken-
skapsperioden (årlig sammanställning). 
Den årliga sammanställningen skall åtmin-
stone hänvisa till den information som emit-
tenten har offentliggjort enligt denna lag, 
bestämmelser som har utfärdats eller regler 
som har fastställts med stöd av lagen eller 
med stöd av motsvarande utländska be-
stämmelser eller regler. Om det endast hän-
visas till informationen skall det anges var 
informationen finns tillgänglig. 

Den årliga sammanställningen skall inom 
den tid som föreskrivs i kommissionens pro-
spektförordning offentliggöras samt över-
lämnas till Finansinspektionen och till den 
som ordnar offentlig handel. Om prospektet 
över emittentens värdepapper som är upp-
tagna till offentlig handel har granskats av 
en annan myndighet i en stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
än Finansinspektionen, skall den årliga 
sammanställningen förutom till Finansin-
spektionen sändas också till den andra 
myndigheten. Vid offentliggörandet av den 
årliga sammanställningen skall de bestäm-
melser av kommissionens prospektförord-
ning iakttas. 

En emittent är inte skyldig att offentliggö-
ra en årlig sammanställning, om endast 
icke-aktierelaterade värdepapper till ett 
nominellt värde eller bokföringsmässigt 
motvärde av minst 50 000 euro har tagits 
upp till offentlig handel. 
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11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansinspektionen kan bevilja undantag 

som avser innehållet i och offentliggörandet 
av börs- och emissionsprospekt och sådana 
anbudshandlingar som avses i 6 kap. samt i 
fråga om offentliggörandet av delårsrappor-
ter, årsrapporter och bokslut. I fråga om 
Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt kan 
undantag från skyldigheten att offentliggöra 
delårsrapporter, årsrapporter och bokslut 
emellertid beviljas av Försäkringsinspektio-
nen. Försäkringsinspektionen skall omedel-
bart underrätta Finansinspektionen om sitt 
beslut med anledning av en ansökan om un-
dantag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen kan bevilja undantag 
som avser innehållet i och offentliggörandet 
av prospekt och sådana anbudshandlingar 
som avses i 6 kap. samt i fråga om offent-
liggörandet av delårsrapporter, årsrapporter, 
bokslut och årlig sammanställning. En för-
utsättning för beviljande av undantag är att 
det inte strider mot Europeiska gemenska-
pens bestämmelser om bokslut, koncern-
bokslut och prospekt. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 kap.  

Tillsyn över värdepappersmarknaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 kap. 

Tillsyn över värdepappersmarknaden  

— — — — — — — — — — — — — —  
 
Reglering av marknadsföring, erbjudande 
av och offentlig handel med värdepapper 

samt avtalsvillkor 

1 a § 
Finansinspektionen kan bestämma att er-

bjudande av värdepapper till allmänheten 
eller upptagande av värdepapper till offent-
lig handel skjuts upp med högst 
tio bankdagar åt gången. En förutsättning 
för uppskov är att Finansinspektionen har 
grundad anledning att misstänka att den 
som erbjuder värdepapper eller ansöker om 
att värdepapper skall tas upp till offentlig 
handel eller den som på uppdrag sköter er-
bjudande eller ansökan om upptagande av 
värdepapper till offentlig handel, handlar i 
strid med vad som i lags 2 kap. föreskrivs 
om erbjudande av värdepapper till allmän-
heten eller upptagande av värdepapper till 
offentlig handel. 

Finansinspektionen kan bestämma att den 
som ordnar offentlig handel med värdepap-
per skall avbryta den offentliga handeln för 
högst tio bankdagar åt gången. En förut-
sättning för ett sådant avbrott är att Finans-



 RP 38/2005 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

77

 
 
 
 
 
 
 

inspektionen har grundad anledning att 
misstänka att lagen eller med stöd av denna 
utfärdade bestämmelser, föreskrifter eller 
regler för offentlig handel överträds när det 
gäller skyldigheten att informera om värde-
pappret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 b § 
Innan Finansinspektionen fattar ett sådant 

beslut eller ger ett sådant förordnande som 
avses i 1 a § skall den bereda den som be-
slutet avser tillfälle att bli hörd, om inte nå-
got annat föranleds av ärendets brådskande 
natur eller av någon annan särskild orsak. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 c § 
Finansinspektionen kan förstärka ett så-

dant beslut som avses i 1 a § med vite. Vitet 
döms ut av Finansinspektionen. 
 

 
Reglering av marknadsföring och avtals-

villkor 

2 § 
Den som i näringsverksamhet marknads-

för eller förvärvar värdepapper kan förbju-
das att fortsätta eller upprepa ett förfarande 
som strider mot 2 kap. 1 §. En värdepap-
persförmedlare kan förbjudas att fortsätta att 
använda avtalsvillkor som strider mot 4 kap. 
1 eller 2 § eller att på nytt använda ett så-
dant eller liknande avtalsvillkor. Förbudet 
skall förstärkas med vite, om det inte av sär-
skilda skäl är obefogat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Då marknadsdomstolen meddelar ett förbud 
som avses i 1 mom. kan den förordna att ett 

 

 
2 § 

Den som i näringsverksamhet marknads-
för eller förvärvar värdepapper kan förbju-
das att fortsätta eller upprepa ett förfarande 
som strider mot 2 kap. Den som ordnar of-
fentlig handel kan förbjudas att ordna of-
fentlig handel med värdepapper som tagits 
upp eller ansökts bli upptagna till offentlig 
handel, om vid handeln, när det gäller emit-
tentens informationsskyldighet i samband 
därmed eller informationsskyldigheten i 
samband med upptagande till offentlig han-
del vidtas åtgärder som väsentligen strider 
mot denna lag eller mot bestämmelser eller 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den eller mot reglerna för offentlig handel. 
En värdepappersförmedlare kan förbjudas 
fortsätta att använda avtalsvillkor som stri-
der mot 4 kap. 1 eller 2 § eller att på nytt 
använda ett sådant eller liknande avtalsvill-
kor. Förbudet skall förstärkas med vite, om 
detta inte av särskilda skäl är obefogat.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då marknadsdomstolen meddelar ett för-
bud som avses i 1 mom. kan den förordna 
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förfarande i strid med 2 kap. 1 § skall rättas, 
om åtgärden kan anses vara nödvändig på 
grund av att förfarandet medför uppenbara 
olägenheter för placerarna. Förordnandet 
kan förstärkas med vite. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

att ett förfarande som strider mot 2 kap. 
skall rättas, om åtgärden kan anses vara 
nödvändig på grund av att förfarandet med-
för uppenbara olägenheter för investerarna. 
Förordnandet kan förstärkas med vite.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
10 kap. 

Särskilda stadganden 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

— — — — — — — — — — — — — —  
3 a § 

Ändring i beslut som Finansinspektionen 
fattat med stöd av 2 kap. 4 §, 4 a § och 11 § 
och 7 kap. 1 a § och 1 c § kan sökas genom 
besvär till marknadsdomstolen på det sätt 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Ärenden som avses i 1 a § skall 
behandlas i brådskande ordning.  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. Lagens 2 kap. 3, 3 a—3 d, 4 och 4 a—
4 f § tillämpas på prospekt som offentlig-
görs efter att lagen trätt i kraft. Den årliga 
sammanställning som avses  i lagens 2 kap. 
10 § skall första gången offentliggöras för 
den räkenskapsperiod som börjar efter la-
gen trädde i kraft. 

Om den som emitterat värdepapper har 
bolagsrättslig hemort utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet är Finland 
hemstat för emission av värdepapper som 
avses i denna lags 1 kap. 4 § 7 och 9 mom., 
om värdepappren inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet först har erbjudits 
till allmänheten eller ansökts bli upptagna 
till offentlig handel i Finland den 1 januari 
2004 eller senare. Om någon annan än 
emittenten har beslutat om erbjudandet eller 
ansökan, kan emittenten senare som sin 
hemstat välja någon annan stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

——— 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 6 § 1 mom. 1 punk-

ten och 15 §, 
av dem 15 § jämte ändringar, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 §  

Andra finansmarknadsaktörer  

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag  

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för offentlig handel och annat sådant 
handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § 
värdepappersmarknadslagen samt andra som 
är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 
2 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen,  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 §  

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag 

1) emittenter av värdepapper som är före-
mål för offentlig handel och annat sådant 
handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § i 
värdepappersmarknadslagen samt andra som 
är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 
2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
samt andra som erbjuder värdepapper en-
ligt 2 kap. 2 §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 kap. 

Tillsynsbefogenheter 

15 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Finansinspektionen har rätt att på ett till-
synsobjekts verksamhetsställe granska hand-
lingar och andra dokument som gäller till-
synsobjektet och dess kunder samt rätt att få 
kopior av handlingarna och dokumenten. 
Finansinspektionen har också rätt att grans-
ka tillsynsobjekts datasystem samt kassa 
och övriga tillgångar. Vidare har Finansin-
spektionen rätt att på övriga på finansmark-

3 kap. 

Tillsynsbefogenheter 

15 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Finansinspektionen har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att hos till-
synsobjektet få granska för tillsynen rele-
vanta uppgifter och andra registreringar om 
tillsynsobjektet och dess kunder samt nöd-
vändiga kopior av dessa. Finansinspektio-
nen har även rätt att få granska tillsynsob-
jektets datasystem samt kassa- och övriga 
finansieringstillgångar. Finansinspektionen 
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naden verksamma sammanslutningars och 
stiftelsers verksamhetsställen granska såda-
na handlingar och övriga dokument rörande 
sammanslutningen eller stiftelsen som den 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag samt att 
få kopior av handlingarna och dokumenten.  

Tillsynsobjekt och övriga finansmark-
nadsaktörer skall utan obefogat dröjsmål 
tillställa Finansinspektionen de för tillsynen 
och fastställandet av tillsynsavgiften rele-
vanta uppgifter och redogörelser som den 
ber om. Finansinspektionen kan meddela fö-
reskrifter om vilka uppgifter om tillsynsob-
jekts ekonomiska ställning, ägare, interna 
kontroll och riskhantering, förvaltnings- och 
kontrollorgan, anställda samt verksamhets-
ställen som regelbundet skall rapporteras till 
Finansinspektionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansinspektionen har rätt att av tillsyns-
objekts och övriga på finansmarknaden 
verksamma sammanslutningars och stiftel-
sers revisorer få alla för tillsynen relevanta 
uppgifter samt att få för tillsynen relevanta 
kopior av sådana handlingar och dokument 
rörande tillsynsobjekt eller andra på finans-
marknaden verksamma sammanslutningar 
och stiftelser som revisorerna har i sin be-
sittning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-
synsobjekt skall också tillämpas på finska 
företag som hör till samma inhemska eller 
utländska koncern eller konsolideringsgrupp 
som tillsynsobjektet eller som är dettas in-

har dessutom rätt att hos annan på finans-
marknaden verksam sammanslutning eller 
stiftelse få granska för tillsynen relevanta 
uppgifter och andra registreringar om 
sammanslutningen och stiftelsen samt få 
nödvändiga kopior av dessa. 

Tillsynsobjekt och övriga finansmark-
nadsaktörer samt deras styrelse- och för-
valtningsrådsmedlemmar och verkställande 
direktör skall utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna utan obefogat dröjsmål till-
ställa Finansinspektionen de för tillsynen 
och bestämmande av tillsynsavgiften rele-
vanta uppgifter och redogörelser som den 
ber om. Motsvarande skyldighet har den 
som i förhållande till ett tillsynsobjekt eller 
en annan aktör på finansmarknaden har så-
dant bestämmande inflytande som avses i 
1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen 
samt den som tillsynsobjektet eller någon 
annan aktör eller erbjudare av värdepapper 
på finansmarknaden har bestämmande in-
flytande i. Finansinspektionen kan meddela 
föreskrifter om vilka uppgifter om tillsyns-
objekts finansiella ställning, ägare, interna 
kontroll och riskhantering, förvaltnings- och 
kontrollorgan, anställda samt verksamhets-
ställen som regelbundet skall rapporteras 
till Finansinspektionen. 

Finansinspektionen har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att av tillsyns-
objekts och övriga på finansmarknaden 
verksamma sammanslutningars och stiftel-
sers revisorer få alla för tillsynen relevanta 
uppgifter samt att få för tillsynen relevanta 
kopior av sådana handlingar och dokument 
rörande tillsynsobjekt eller andra på fi-
nansmarknaden verksamma sammanslut-
ningar och stiftelser som revisorerna har i 
sin besittning. Finansinspektionen har mot-
svarande rätt att få uppgifter av revisorer 
för tillsynsobjekt eller andra på finans-
marknaden verksamma sammanslutningar 
och stiftelser eller sammanslutningar eller 
stiftelser i vilka dessa har i 1 kap. 5 § vär-
depappersmarknadslagen avsett bestäm-
mande inflytande.  

Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-
synsobjekt tillämpas även på finländska fö-
retag som tillsammans med tillsynsobjektet 
hör till samma inhemska eller utländska 
koncern eller samma konsolideringsgrupp 
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tresseföretag. Finansinspektionen har dess-
utom rätt att av ett tillsynsobjekt få de upp-
gifter som avses i 2 mom. om utländska fö-
retag som hör till samma koncern eller kon-
solideringsgrupp som tillsynsobjektet och 
om dettas utländska intresseföretag samt rätt 
att granska handlingar och övriga dokument 
som innehåller sådana uppgifter och som 
tillsynsobjektet har i sin besittning samt att 
få kopior av dem. Vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om företag som hör till 
en inhemsk eller utländsk koncern eller kon-
solideringsgrupp tilllämpas på motsvarande 
sätt på inhemska och utländska företag som 
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), om 
Finansinspektionen är samordnande till-
synsmyndighet enligt den nämnda lagen el-
ler i övrigt utför uppgifter som med stöd av 
den nämnda lagen hör till Finansinspektio-
nen.  
 

Finansinspektionen har rätt att granska för 
tillsynen relevanta uppgifter på verksam-
hetsställen till företag som är ombud för till-
synsobjekt eller som på uppdrag av ett till-
synsobjekt sköter uppgifter som gäller dess 
bokföring, datasystem, riskhantering eller 
interna kontroll i övrigt.  
 

Finansinspektionen har rätt att ur det bö-
tesregister som avses i 46 § lagen om verk-
ställighet av böter (672/2002) få de uppgif-
ter som är nödvändiga för att utreda om ett 
tillsynsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, 
verkställande direktör eller anställda har den 
tillförlitlighet som lagen förutsätter. Särskil-
da bestämmelser gäller om rätten att få upp-
gifter ur straffregistret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller är ett företag som tillsynsobjektet är 
delägare i. Utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna har Finansinspektionen dess-
utom rätt att av tillsynsobjektet få sådana 
för tillsynen relevanta uppgifter som avses i 
2 mom. om utländska företag som tillsam-
mans med tillsynsobjektet hör till samma 
koncern eller konsolideringsgrupp samt re-
levanta handlingar och andra registreringar 
som innehåller sådana uppgifter ävensom 
nödvändiga kopior av dessa. Vad som i det-
ta moment föreskrivs om företag som hör till 
inhemsk eller utländsk koncern eller konso-
lideringsgrupp skall även tillämpas på in-
hemska eller utländska företag som hör till 
sådana finans- och försäkringskonglomerat 
som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat (699/2004), när 
Finansinspektionen fungerar som koordine-
rande tillsynsmyndighet enligt nämnda lag 
eller när Finansinspektionen annars utför 
de uppgifter som enligt nämnda lag ankom-
mer på den. 

Finansinspektionen har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att granska 
för tillsynen relevanta uppgifter på verk-
samhetsställen till företag som är ombud för 
tillsynsobjekt eller som på uppdrag av ett 
tillsynsobjekt sköter uppgifter som gäller 
dess bokföring, datasystem, riskhantering 
eller interna kontroll i övrigt.  

Finansinspektionen har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att för sin in-
dividualiserade tillsynsverksamhet få för 
tillsynen relevanta uppgifter, handlingar 
och registreringar samt kopior av handling-
ar och registreringar av andra än i denna 
paragraf avsedda personer, vilka av väl-
grundad anledning kan antas vara i besitt-
ning av för tillsynen relevanta och nödvän-
diga uppgifter eller handlingar och regi-
streringar. Finansinspektionen är skyldig 
att returnera handlingar och registreringar 
som den fått i original. Finansinspektionen 
har emellertid inte rätt att av advokat få i 
detta moment avsedda uppgifter, handlingar 
eller registreringar som berör dennes klien-
ter, inte heller uppgifter, handlingar eller 
registreringar som rättegångsbiträde eller 
rättegångsombud fått i sin besittning i sam-
band med skötsel av uppdrag. Förutom de 
egentliga uppgifterna i samband med en rät-
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tegång räknas till rättegångsbiträdets eller 
rättegångsombudets uppgifter juridisk råd-
givning rörande en klients rättsliga ställ-
ning vid förundersökning till följd av brott 
eller rättsliga ställning i annat behandlings-
skede av mål som förutsätter rättegång eller 
juridisk rådgivning för inledande eller und-
vikande av rättegång. 

Finansinspektionen har rätt att ur det bö-
tesregister som avses i 46 § lagen om verk-
ställighet av böter (672/2002) få de uppgif-
ter som är nödvändiga för att utreda om ett 
tillsynsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, 
verkställande direktör eller anställda har 
den tillförlitlighet som lagen förutsätter. 
Särskilda bestämmelser gäller om rätten att 
få uppgifter ur straffregistret. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

——— 
 

3. 
Lag 

om ändring av lagen om skuldebrev  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/1947) 34 § 4 mom., sådant det ly-

der i lag 746/1993, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap.  

Särskilda stadganden om masskuldebrev 

34 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bankinspektionen för en förteckning över 
sådana masskuldebrevslån vilkas prospekt 
med stöd av 2 kap. värdepappersmarknads-
lagen (495/89) har tillställts bankinspektio-
nen för godkännande. Envar har rätt att be-
kanta sig med förteckningen. 
 
 
 
 
 
 
 

5 kap.  

Särskilda stadganden om masskuldebrev 

34 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
(4 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Finansinspektionen skall förvara den för-

teckning som avses i 34 § 4 mom. i sex år ef-
ter att denna lag trätt i kraft. 

——— 
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4. 
Lag 

om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 

1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1223/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 
34 § lagen om skuldebrev (622/1947) och 
som har bjudits ut till allmänheten för teck-
ning och som skall införas i den förteckning 
som finansinspektionen för. 

 
 
 
 
 

 

3 § 

Skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 
34 § i lagen om skuldebrev (622/1947) när 
lånet har bjudits ut till allmänheten för teck-
ning och prospekt rörande lånet skall läm-
nas till Finansinspektionen eller annan be-
hörig myndighet i en stat som hör till Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet för 
godkännande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansministeriets förordning 

om offentliggörande av prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen 

Given i Helsingfors den    2005 
————— 

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 3 § 4 mom., 3 a § 
4 mom. och 3 d § 2 mom.  i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), så-
dana de lyder i lag    /2005: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning gäller offentliggörande 
av prospekt som avses i 2 kap. värdepap-
persmarknadslagen, till den del som detta 
inte regleras i kommissionens förordning 
(EG) nr 809/2004. Särskilda bestämmelser 
utfärdas om innehållet i prospekt som avses i 
2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 
och som inte hör till tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG om de prospekt som skall of-
fentliggöras när värdepapper erbjuds till all-
mänheten eller tas upp till handel och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdi-
rektivet). 

Vad som i denna förordnings 2 kap. 2—4 § 
föreskrivs om offentliggörande av prospekt 
tillämpas också på offentliggörande av såda-
na prospekt i Finland som har godkänts av en 
mot Finansinspektionen svarande myndighet 
i en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet och anmälts till Finansin-
spektionen. 

2 kap. 

Offentliggörande av prospekt 

2 § 

Sättet för offentliggörande av prospekt 

Ett godkänt prospekt skall offentliggöras 
med samma innehåll och i samma utform-
ning som det godkänts. Prospektet anses of-
fentliggjort då det har tillhandahållits all-
mänheten 

1) kostnadsfritt och i tryckt form hos den 
anordnare av offentlig handel som ansökan 
om upptagande till handel avser, på emitten-
tens kontor, på de i prospektet nämnda om-
buds kontor som för emittentens räkning om-
besörjer emissionsrelaterade betalningar samt 
på andra eventuella tecknings- och försälj-
ningsställen, 

2) i elektronisk form på emittentens webb-
plats samt på de i prospektet nämnda ombuds 
webbplatser vilka som företrädare för emit-
tenten ombesörjer emissionsrelaterade betal-
ningar samt på andra eventuella tecknings- 
och försäljningsställens webbplatser, 

3) i elektronisk form på webbplatser som 
tillhör de anordnare av offentlig handel som 
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ansökan om upptagande av till handel avser, 
eller 

4) genom publicering i en eller flera riks-
tidningar eller tidningar med stor spridning 
som ges ut i de till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet hörande stater där erbju-
dandet görs eller där upptagandet till handel 
söks. 

Prospekt som har offentliggjorts så som av-
ses i 1 mom. 1 eller 4 punkten skall alltid of-
fentliggöras också på det sätt som avses i 
1 mom. 2 punkten. Ett prospekt som har of-
fentliggjorts enligt 1 mom. 2 eller 3 punkten 
skall på begäran kostnadsfritt tillhandahållas 
investerarna i pappersform. 

Om prospektet består av ett grundprospekt, 
en värdepappersnot och en sammanfattning, 
får dessa delar tillhandahållas som separata 
dokument förutsatt att det i dem anges var de 
övriga delarna av prospektet finns tillgängli-
ga för allmänheten. 

Om prospektet endast innehåller hänvis-
ningar till information i enlighet med 10 §, 
skall också de dokument som hänvisningarna 
avser göras tillgängliga för allmänheten på 
det sätt som avses i 1 och 2 mom. 

Prospektet skall under hela erbjudandetiden 
hållas tillgängligt för allmänheten på det sätt 
som avses i 1 och 2 mom. 

 
 

3 § 

Grundprospekt 

Om icke-aktierelaterade värdepapper eller 
sådana aktierelaterade värdepapper som be-
rättigar till aktier eller till en prestation som 
baserar sig på aktiers värdeutveckling emitte-
ras som en del av ett emissionsprogram, kan 
ett prospekt offentliggöras i form av ett 
grundprospekt. Grundprospektet skall inne-
hålla information om värdepapper som er-
bjuds till allmänheten eller ansöks bli upp-
tagna till offentlig handel eller motsvarande 
handel inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet samt om emittenten och en 
eventuell garant.  

Grundprospektet skall i samband med varje 
programenlig emission eller upptagande till 
offentlig handel eller motsvarande handel 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet kompletteras med information om de 
värdepapper som erbjuds till allmänheten el-
ler tas upp till handel. 

Grundprospektet är i kraft 12 månader efter 
att det har offentliggjorts, förutsatt att infor-
mationen vid behov uppdateras enligt 2 kap. 
3 b § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen i 
samband med varje emission eller upptagan-
de till offentlig handel eller motsvarande 
handel inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. I fråga om komplettering av 
grundprospektet under erbjudandetiden eller 
innan värdepappren tas upp till offentlig han-
del eller motsvarande handel inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet gäller vad 
som föreskrivs i 2 kap. 3 b § i värdepappers-
marknadslagen. 

Om det när grundprospektet offentliggörs 
eller uppdateras inte är möjligt att i det ta in 
uppgifter om värdepapprens slutliga antal el-
ler pris, skall i prospektet eller i komplette-
rande information om de värdepapper som 
erbjuds eller tas upp till handel anges de 
grunder eller villkor enligt vilka värdepapp-
rens slutliga antal eller pris fastställs samt 
maximipriset enligt erbjudandet. Det slutliga 
antalet eller priset skall utan obefogat dröjs-
mål efter fastställandet offentliggöras och 
meddelas Finansinspektionen samt den som 
ordnar handeln. 
 

4 § 

Tiden för offentliggörande av prospekt 

Prospekt skall offentliggöras senast två 
bankdagar innan värdepappren erbjuds till 
allmänheten. När erbjudandet gäller aktier el-
ler andelar av ett slag som inte tidigare har 
erbjudits till allmänheten eller ansökts bli 
upptagna till offentlig handel eller motsva-
rande handel inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, skall prospektet emeller-
tid offentliggöras minst sex bankdagar innan 
erbjudandet tidigast avslutas. 

Om värdepapper inte erbjuds till allmänhe-
ten i samband med att de upptas till offentlig 
handel, skall prospektet offentliggöras senast 
två bankdagar innan handeln inleds med de 
värdepapper som prospektet avser. 

Prospektet kan med Finansinspektionens 
samtycke i samband med godkännandet of-
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fentliggöras efter den tidsfrist som avses i 1 
och 2 mom., likväl senast i samband med att 
erbjudandet inleds eller värdepappren tas upp 
till handel. 

 
 

5 § 

Prospektets språk 

Om värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller om det görs en ansökan om att värde-
pappren skall upptas till offentlig handel som 
motsvarar handel inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet endast i någon an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet än Finland, skall prospektet 
avfattas på ett språk som godkänns av den 
behöriga myndigheten i den mottagande 
medlemsstaten eller allmänt används på den 
internationella finansmarknaden. En sam-
manfattning av prospektet skall på yrkande 
av den behöriga myndigheten i den motta-
gande medlemsstaten översättas till ett eller 
flera officiella språk. Med tanke på Finansin-
spektionens granskning skall prospektet lik-
väl avfattas på något annat språk som allmänt 
används på den internationella finansmark-
naden eller godkänns av Finansinspektionen. 

Om värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller ansöks bli upptagna till offentlig handel 
i Finland och erbjuds till allmänheten eller 
ansöks bli upptagna till offentlig handel som 
motsvarar handel inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet i någon annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, skall prospektet i de mottagande med-
lemsstaterna tillhandahållas antingen på ett 
språk som den behöriga myndigheten i den 
mottagande staten godkänner eller på ett 
språk som allmänt används på den interna-
tionella finansmarknaden. En sammanfatt-
ning av prospektet skall på yrkande av den 
mottagande statens behöriga myndighet 
översättas till ett eller flera officiella språk. 

Om icke-aktierelaterade värdepapper vilkas 
nominella värde per enhet eller bokförings-
mässiga motvärde är minst 50 000 euro an-
söks bli upptagna till offentlig handel eller 
motsvarande handel inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet i en eller flera 
stater som hör till Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, kan prospektet avfattas på 
ett språk som allmänt används på den inter-
nationella finansmarknaden och godkänns av 
varje annan mottagande medlemsstats behö-
riga myndighet. Finansinspektionen kan krä-
va att sammanfattningen avfattas på finska 
eller svenska språket eller på båda dessa 
språk. Sammanfattningen av prospektet skall 
på yrkande av den mottagande medlemssta-
tens behöriga myndighet översättas till ett el-
ler flera officiella språk. 

 
 

6 § 

Övriga uppgifter i sammanfattningen 

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 3 a § 2 
mom. i värdepappersmarknadslagen skall i 
sammanfattningen nämnas att 

1) sammanfattningen skall ses som en in-
troduktion till prospektet, 

2) investerare skall basera investeringsbe-
slut på en bedömning av prospektet i dess 
helhet, 

3) en kärande i det fall att informationen i 
ett prospekt leder till att talan väcks vid dom-
stol, enligt den nationella lagstiftningen i en 
stat som hör till Europeiska gemenskapen [  
], kan bli tvungen att svara för kostnaderna 
för översättning av prospektet innan rätte-
gången inleds, och att 

4) civilrättsligt ansvar kan åläggas de per-
soner som har begärt att anmälan om sam-
manfattningen skall sändas endast i det fall 
att sammanfattningen är vilseledande, inex-
akt eller inkonsekvent i förhållande till de 
övriga delarna av prospektet. 
 
 

3 kap. 

Undantag 

7 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt 

Någon skyldighet att offentliggöra prospekt 
föreligger inte om följande slag av värdepap-
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per erbjuds eller ansöks bli upptagna till of-
fentlig handel: 

1) andelar i placeringsfonder eller i sådana 
företag för kollektiva investeringar som inte 
är av sluten typ, 

2) aktier eller andra andelar i sådana staters 
centralbanker som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, 

3) värdepapper som emitterats av en för-
fattningsreglerad eller annan allmännyttig 
sammanslutning, vilken drivs utan vinstsyfte 
och erkänns av en stat, i syfte att anskaffa 
medel som är nödvändiga för att uppnå 
sammanslutningens ändamål, 

4) icke-aktierelaterade värdepapper som 
fortlöpande eller vid upprepade tillfällen 
emitteras av kreditinstitut, förutsatt att dessa 
värdepapper inte är efterställda, konvertibla 
eller utbytbara eller ger rätt att teckna eller 
förvärva andra slag av värdepapper eller rätt 
till en prestation på basis av värdeutveckling-
en av värdepapper eller andra tillgångar, men 
styrker mottagandet av återbetalningspliktiga 
insättningar och omfattas av ett system för 
garanti av insättningar enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 
30 maj 1994 om system för garanti av insätt-
ningar, eller 

5) skuldförbindelser som förfaller till be-
talning inom 12 månader efter att de emitte-
rats. 

Någon skyldighet att offentliggöra prospekt 
föreligger inte heller om värdepapper erbjuds 

1) enbart till kvalificerade investerare, 
2) i Finland till färre än 100 investerare 

som inte är sådana kvalificerade investerare 
som avses i 1 kap. 4 § 5 mom. i värdepap-
persmarknadslagen, 

3) till investerare som förvärvar värdepap-
per för ett värde av minst 50 000 euro per in-
vesterare för varje separata erbjudande, eller 
andelar vilkas nominella värde eller motvär-
de uppgår till minst 50 000 euro, eller 

4) för ett sammanlagt motvärde på under 
100 000 euro, som beräknas för en tolvmå-
nadersperiod. 

I de situationer som avses i 2 mom. skall 
ett prospekt emellertid offentliggöras om 
fördelningen av värdepappren till de slutliga 
investerarna inte uppfyller de förutsättningar 
för undantag som anges i momentet. 

 

8 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt i samband med erbjudande av vär-

depapper 

Finansinspektionen kan på ansökan helt el-
ler delvis bevilja undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt i samband med er-
bjudande av värdepapper, om 

1) aktier eller andelar ges ut i utbyte mot 
sådana aktier eller andelar av samma slag 
som redan emitterats, förutsatt att emissionen 
av dessa nya aktier eller andelar inte innebär 
någon ökning av aktiekapitalet, andelskapita-
let, tilläggsandelskapitalet eller placeringsan-
delskapitalet, 

2) värdepapper i samband med företagsför-
värv erbjuds som utbyte och erbjudaren till 
följd av ett sådant offentligt köpeanbud som 
avses i 6 kap. 1 § i värdepappersmarknadsla-
gen eller ett sådant inlösningsanbud som av-
ses i 6 § i samma kapitel eller av någon an-
nan orsak är skyldig att offentliggöra ett do-
kument som den behöriga myndigheten anser 
innehålla information som är likvärdig med 
den i prospektet och om dokumentet har of-
fentliggjorts, 

3) värdepapper erbjuds som vederlag i 
samband med sådan fusion eller delning som 
avses i lagen om aktiebolag och lagen om 
andelslag eller i samband med ändring av 
sammanslutningsformen och om erbjudaren 
har offentliggjort ett dokument som innehål-
ler information likvärdig med den i prospek-
tet, 

4) aktier eller andelar erbjuds till emitten-
tens aktie- eller andelsägare utan kostnad vid 
sådan fondemission som avses i lagen om ak-
tiebolag (734/1978) eller sådan fondförhöj-
ning som avses i lagen om andelslag 
(1488/2001) eller i stället för dividend eller 
ränta som skall betalas i pengar, i form av ak-
tier eller andelar av samma slag som de un-
derliggande aktierna eller andelarna, förutsatt 
att erbjudaren offentliggör ett dokument med 
information om aktiernas och andelarnas an-
tal och slag samt om motiven och villkoren 
för erbjudandet, 

5) ett arbetsgivarföretag eller ett anslutet 
företag som emitterat värdepapper som upp-
tagits till offentlig handel eller motsvarande 
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handel inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet erbjuder värdepapper till arbets-
givarföretagets nuvarande eller tidigare che-
fer eller anställda, förutsatt att erbjudaren of-
fentliggör ett dokument med information om 
värdepapprens antal och slag samt om moti-
ven och villkoren för erbjudandet, eller om 

6) värdepapper erbjuds för finansiering av 
allmännyttig verksamhet som huvudsakligen 
bedrivs utan vinstsyfte. 

 
9 § 

Undantag från skyldigheten att offentliggöra 
prospekt vid ansökan om upptagande av vär-

depapper till offentlig handel 

Finansinspektionen kan på ansökan helt el-
ler delvis bevilja undantag från skyldigheten 
att offentliggöra prospekt, då de värdepapper 
som ansöks bli upptagna till offentlig handel 
eller motsvarande handel inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet är 

1) aktier eller andelar vilkas sammanlagda 
antal under en tolvmånaders period utgör 
mindre än en tiondedel av det antal aktier el-
ler andelar av samma slag som tagits upp till 
handel av samma anordnare av handel, 

2) aktier eller andelar som utgör vederlag 
för aktier eller andelar som redan tagits upp 
till handel av samma anordnare av handel, 
förutsatt att emissionen av dessa nya aktier 
eller andelar inte innebär en ökning av sam-
manslutningens aktiekapital, andelskapital, 
tilläggsandelskapital eller placeringsandels-
kapital, 

3) värdepapper som i samband med före-
tagsförvärv erbjudits i utbyte, om erbjudaren 
till följd av ett sådant offentligt köpeanbud 
som avses i 6 kap. 1 § i värdepappersmark-
nadslagen eller sådant inlösningsanbud som 
avses i 6 § i samma kapitel eller av någon 
annan orsak varit skyldig att offentliggöra ett 
dokument med information som är likvärdig 
med den i prospektet och om dokumentet har 
offentliggjorts, 

4) värdepapper som erbjuds som vederlag i 
samband med fusion eller delning enligt la-
gen om aktiebolag eller lagen om andelslag, 
då den som erbjuder vederlaget har offentlig-
gjort ett dokument med information som är 
likvärdig med den i prospektet, 

5) aktier eller andelar som kostnadsfritt 
tilldelas ägarna av aktier eller andelar som 
tagits upp till handel av samma anordnare i 
samband med en fondemission enligt lagen 
om aktiebolag eller en fondförhöjning enligt 
lagen om andelslag eller i stället för dividend 
eller ränta som skall betalas i pengar, i form 
av aktier eller andelar av samma slag som de 
underliggande aktierna eller andelarna, förut-
satt att erbjudaren offentliggör ett dokument 
med information om aktiernas och andelar-
nas antal och art samt om motiven och vill-
koren för erbjudandet, 

6) värdepapper som ett arbetsgivarföretag 
eller ett anslutet företag som emitterat värde-
papper som tagits upp till offentlig handel 
erbjuder till arbetsgivarföretagets nuvarande 
eller tidigare chefer eller anställda, förutsatt 
att erbjudaren offentliggör ett dokument med 
information om värdepapprens antal och art 
samt om motiven och villkoren för erbjudan-
det, 

7) aktier eller andelar som fås vid utbyte av 
konvertibla skuldebrev eller med stöd av op-
tionsrätter, optionsbevis eller andra värde-
papper, om aktier eller andelar av samma 
slag redan har tagits upp till handel av sam-
ma anordnare av handel, eller är 

8) värdepapper som har tagits upp till han-
del av en annan anordnare av handel, förut-
satt att 

a) värdepappren eller värdepapper av sam-
ma slag i över 18 månader har varit upptagna 
till sådan handel, 

b) över värdepappren har offentliggjorts ett 
sådant prospekt som avses i lagen    /2005 
och i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG om de prospekt som skall of-
fentliggöras när värdepapper erbjuds till all-
mänheten eller tas upp till handel och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdi-
rektivet) eller, innan lagen trätt i kraft, ett så-
dant börsprospekt som avses i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/34/EG om 
upptagande av värdepapper till officiell no-
tering och om uppgifter som skall offentlig-
göras beträffande sådana värdepapper eller 
ett emissionsprospekt som upprättats enligt 
de krav som gäller för sådana, 

c) emittentens informationsskyldighet som 
är en förutsättning för att värdepappren skall 
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vara upptagna till handel har fullgjorts, och 
att 

d) den som ansöker om upptagande av vär-
depapper till handel i enlighet med prospekt-
direktivet och kommissionens författningar 
offentliggör en sammanfattning och informa-
tion om var det senast offentliggjorda pro-
spektet om emittenten och värdepappren i 
fråga samt den finansiella information som 
emittenten har offentliggjort enligt det lö-
pande kravet på offentliggörande finns till-
gängliga. 

 
10 §  

Undantag i fråga om prospektets innehåll 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
besluta att viss information som avses i den-
na förordning får utelämnas från prospektet. 
Ett sådant särskilt skäl är åtminstone att in-
formationen endast är av mindre betydelse 
och inte relevant för bedömningen av emit-
tentens tillgångar och skulder, finansiella 
ställning, resultat eller framtidsutsikter. Ett 
särskilt skäl är också att röjandet av informa-
tionen skulle stå i strid med allmänt intresse 
eller allvarligt skada emittenten. I det sist 
nämnda fallet är en förutsättning för uteläm-
nande emellertid att det sannolikt inte skulle 
medföra att allmänheten vilseleds i fråga om 
fakta och omständigheter som är relevanta 
för bedömningen av värdepapprens värde. 

Finansinspektionen kan besluta att i pro-
spektet i stället för information som avses i 
denna förordning får tas in likvärdig informa-
tion, om den information som förutsätts bli 
intagen i prospektet är exceptionellt oända-
målsenlig med avseende på emittentens verk-
samhetsområde, rättsliga form eller de vär-
depapper som avses i prospektet. 

 
11 §  

Hänvisningar till information 

I prospektet kan som information hänvisas 
till ett tidigare offentliggjort dokument eller 
till ett dokument som offentliggörs samtidigt 
som prospektet, förutsatt att Finansinspektio-
nen tidigare har godkänt dokumentet eller att 
dokumentet har sänts till Finansinspektionen 
i samband med ansökan om godkännande av 
detta. 

Om det hänvisas till information skall i 
prospektet tas in en förteckning varav fram-
går vilka dokument hänvisningarna avser. 
Hänvisningarna skall avse den senaste in-
formation som emittenten har tillgång till i 
det aktuella ärendet. De dokument som hän-
visningarna avser skall vara avfattade på 
samma språk som prospektet. 

I prospektets sammanfattning får inte tas in 
endast hänvisningar till information. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den      20  . 

 
 


