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Lag
om ändring av 12 kap. 1 § i lagen investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 12 kap. 1 § som följer:

12 kap.

Sekretess och kundkontroll

1 §

Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos ett värdepappersföretag
eller ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som värdepappersföretaget,
hos en sammanslutning av värdepappersföretag eller värdepappersföretagets ombudsman
eller hos något annat företag som handlar för värdepappersföretagets räkning eller i egen-
skap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått
kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos nå-
gon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma fi-
nansiella företagsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (699/2004) som värdepappersföretaget eller hos någon annan
person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller som har samband
med någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlig-
hålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke
till att uppgifterna röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till värdepap-
persföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tystnadsplikt gäller också den som vid utförandet av
uppgifter som avses i 11 kap. har fått kännedom om omständigheter som inte är offentlig-
gjorda och som har samband med ett värdepappersföretags eller dess kunders ekonomiska
ställning eller enskilda förhållanden eller om en företagshemlighet.

————
Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.
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