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Arvopaperimarkkinayhdistys uudistuu
Uusi
1.1.2013
voimaan
tullut
arvopaperimarkkinalaki
(UAML)
toi
muutoksen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen toimintaan. UAML:n 11:28:n mukaan pörssiyhtiön on suoraan tai
välillisesti kuuluttava riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa
perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen
edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa.
Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus päätti, että Arvopaperimarkkinayhdistys ryhtyy tällaiseksi
UAML:n mukaiseksi toimielimeksi. Yhdistyksen hallitus katsoo, että lainmuutos on tärkeä tunnustus
elinkeinoelämän itsesääntelylle.
Arvopaperimarkkinayhdistyksen uudistuneet tehtävät
Yhdistyksen päätehtävänä on hyvän arvopaperimarkkinatavan edistäminen ja määrittäminen.
Yhdistyksen hallitus pitää tärkeänä, että hyvää arvopaperimarkkinatapaa kehitetään itsesääntelyn
avulla ja että alan toimijat osallistuvat sääntelyn kehittämiseen. Yhdistyksen tehtävänä on myös
kehittää muuta itsesääntelyä arvopaperimarkkinalainsäädännön ja yhtiöoikeuden alueilla.
Esimerkkinä tästä ovat pörssiyhtiöiden hyvä hallinnointitapa (corporate governance) ja suositus
julkisista ostotarjouksista.
Arvopaperimarkkinayhdistyksen rakenne
Yhdistyksen rakennetta on muutettu siten, että yhdistyksen hallituksen alaisuuteen on perustettu
kaksi lautakuntaa 1) Markkinatapalautakunta ja 2) Ostotarjouslautakunta.
Markkinatapalautakunnan tehtäviin kuuluu edistää hyvää hallinnointitapaa pörssiyhtiöissä sekä
hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Lisäksi se päivittää ja tulkitsee Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia sekä antaa ratkaisusuosituksia ja kannanottoja.
Ostotarjouslautakunnan
tehtäviin
kuuluu
edistää
hyvää
arvopaperimarkkinatapaa
yritysostotarjouksiin liittyen. Lisäksi se päivittää ja tulkitsee Suositusta julkisissa ostotarjouksissa
noudatettavista menettelytavoista sekä antaa ratkaisusuosituksia ja kannanottoja.
Lautakuntien jäsenet valitaan kolmen vuoden välein ja
arvopaperimarkkinatoimijoiden ja asiantuntijoiden kattava edustus.
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Arvopaperimarkkinayhdistyksen jäsenyys ja kannatusjäsenyys
Arvopaperimarkkinayhdistyksen perustajajäseniä ovat
Keskuskauppakamari ja NASDAQ OMX Helsinki Oy.

Elinkeinoelämän

keskusliitto

EK,

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus voi päättää kannatusjäsenten ottamisesta.
Kannatusjäseninä voivat olla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listatut yhtiöt sekä muut yhdistyksen
toimialalla toimivat yhteisöt.
Arvopaperimarkkinayhdistyksen
hallitus
suosittelee,
Arvopaperimarkkinayhdistyksen kannatusjäseneksi.

että

kukin

pörssiyhtiö

liittyy

Lisätietoja:
Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh. 040 534 2522
Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, puh. 050 356 1183
Assistant General Counsel Jaakko Raulo, NASDAQ OMX Helsinki Oy, puh. 050 2479
Lisätietoja Arvopaperimarkkinayhdistyksestä, sen toiminnasta ja lautakunnista on saatavilla myös
yhdistyksen uudistetuilla nettisivuilla www.cgfinland.fi
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