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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om placering av de medel
som landskapet Ålands pensionsfond förvaltar
Utfärdad i Mariehamn den 3 juni 2010

Med stöd av 12 § 2 mom. och 21 § landskapslagen (1995:71) om landskapet Ålands
pensionsfond
upphävs 5 § 5 punkten landskapsförordningen (1996:45) om placering av de medel som
landskapet Ålands pensionsfond förvaltar,
ändras 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 3 §
3 mom., rubriken till 5 §, 5 § 1, 3 och 4 punkten, 7 §, 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 2 mom.
1 punkten, 12 och 13 §§,
fogas till 3 § 1 mom. två nya 7 och 8 punkter,
till 5 § ett nytt 2 mom. till 9 § två nya 3 och
4 mom. och till 10 § ett nytt 4 mom. samt
ersätts i förordningen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ i olika böjningsformer med ordet ’’landskapsregeringen’’ i motsvarande böjningsformer, som följer:
3§
Grupper av tillgångsslag
Fondstyrelsen får, med de begränsningar
som anges i 4-12 §§, placera de medel som styrelsen förvaltar i
----------------------------------5) fastigheter, byggnader och rättigheter i
fast egendom, såsom nyttjande-, dispositionsoch legorätt, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar,
6) fordringar under byggnadstiden på sådana
fastighetssammanslutningar som äger sådana
tillgångar som avses i 5 punkten och i vilka
pensionsfonden har bestämmanderätten,
7) indirekta placeringar i råvaror, såsom metaller, jordbruksprodukter och energiråvaror,
via värdepapper vars värdeutveckling baserar

sig på värdet på ovannämnda produkter eller
8) andelar i kapitalfonder som placerar medel
i företagsandelar, andra kapitalfonder, fastigheter eller delar därav.
----------------------------------Fondstyrelsen kan om det totalt sett är ändamålsenligt med beaktande av kraven på god
avkastning och betryggande säkerhet även godkänna att placeringar görs i andra än i 1 och
2 mom. nämnda tillgångar och förbindelser om
placeringarna med avseende på beskaffenhet
och säkerhet kan jämställas med sådana tillgångslag som avses i 1 och 2 mom.
5§
Placeringar som motsvarar högst 50 eller 60
procent av det totala marknadsvärde av de
tillgångar fondstyrelsen förvaltar
Det sammanlagda värdet av pensionsfondens
innehav av tillgångar får uppgå till ett belopp
som motsvarar högst 50 procent av det totala
marknadsvärdet av de tillgångar som fondstyrelsen förvaltar om placeringarna avser
1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller
borgensmannen är ett annat kreditinstitut,
som erhållit koncession i den stat varifrån
verksamheten bedrivs och står under offentlig
tillsyn, än en depositionsbank som avses i 4 §
3 punkten eller en annan sammanslutning som
kan jämställas med en depositionsbank,
----------------------------------3) skuldförbindelser som är föremål för handel på en reglerad marknad och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning än de som
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avses i 1 och 2 punkten eller 4 § 1-3 punkten
eller
4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1-3 punkten.
Med beaktande av vad som föreskrivs i 9 §
4 mom. får det sammanlagda värdet av pensionsfondens innehav av tillgångar uppgå till
ett belopp som motsvarar högst 60 procent av
det totala marknadsvärdet av de tillgångar som
fondstyrelsen förvaltar om placeringarna avser
aktier och andelar i sammanslutningar vilkas
aktier eller andelar är föremål för handel på en
reglerad marknad.
7§
Placeringar som motsvarar högst 30 procent
av det totala marknadsvärde av de tillgångar
fondstyrelsen förvaltar
Det sammanlagda värdet av pensionsfondens
innehav av tillgångar får uppgå till ett belopp
som motsvarar högst 30 procent av det totala
marknadsvärdet av de tillgångar som fondstyrelsen förvaltar om placeringarna avser
1) förbindelser som emitterats av sammanslutningar enligt 5 § 2 mom. och som har sämre
förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser och
2) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier och andelar enligt 5 § 2 mom.
eller förbindelser enligt 1 punkten.
9§
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 10 procent av det totala marknadsvärde av de tillgångar fondstyrelsen förvaltar
Av de tillgångar fondstyrelsen förvaltar får
ett belopp motsvarande högst 10 procent av
det totala marknadsvärdet av pensionsfondens
tillgångar vara placerat i ett enskilt objekt
om placeringen gäller skuldförbindelser i vilka
gäldenären eller borgensmannen är en i 4 §
2 punkten avsedd kommun, kommunalförbund
eller församling eller ett annat kreditinstitut
än en depositionsbank enligt 5 § 1 mom. eller
placeringen gäller placeringsfonder enligt 12 §
1 mom. Skuldförbindelser för vilka säkerheten
utgörs av ovan avsedda skuldförbindelser jämställs med dylika skuldförbindelser.
----------------------------------Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan
ett belopp motsvarande högst 10 procent av
det totala marknadsvärdet av pensionsfondens
tillgångar direkt eller indirekt via fondandelar
i placeringsfonder vara placerat i aktier och
andelar i sammanslutningar vilkas aktier eller andelar inte är föremål för handel på en
reglerad marknad.

Det sammanlagda värdet av det i 5 § 2 mom.
och i 3 mom. denna paragraf avsedda beloppet
får inte överskrida ett belopp motsvarande 60
procent av det totala marknadsvärdet av pensionsfondens tillgångar.
10 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 5 och 10 procent av det
totala marknadsvärde av de tillgångar
fondstyrelsen förvaltar
Av de tillgångar fondstyrelsen förvaltar får
ett belopp motsvarande högst 5 procent av det
totala marknadsvärdet av pensionsfondens tillgångar vara placerat i en och samma sammanslutning som noteras på en reglerad marknad
och som avses i 5 § 2 mom. och 7 § 2 punkten, om
placeringen består av aktier och andelar samt
sådana förbindelser som har sämre förmånsrätt
än sammanslutningens övriga förbindelser.
Tillsammans med de tillgångsslag som avses i
1 mom. får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av det totala
marknadsvärde av de tillgångar fondstyrelsen
förvaltar placeras i
1) skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka saknar säkerhet eller vilka
säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1 mom.
och
----------------------------------Utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 3 mom. får
av de tillgångar fondstyrelsen förvaltar ett belopp motsvarande högst 5 procent av det totala
marknadsvärdet av pensionsfondens tillgångar
vara placerade i indirekta placeringar i råvaror
som avses i 3 § 7 punkten.
12 §
Placeringar i fondandelar
Placeringar kan göras i fondandelar i place
ringsfonder som grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i
den stat varifrån verksamheten bedrivs.
Placeringarna i andelar i placeringsfonder
bör följa vad som stadgats om den procentuella
fördelningen av tillgångsslag i 4-10 §§ med beaktande av de underliggande värdepappren eller fastigheterna som placeringsfonderna ifråga
äger. Om en placeringsfond har en fastslagen
normalfördelning på de i fonden ingående tillgångsslagen kan detta förhållande användas
till att bestämma den procentuella fördelningen
av tillgångsslagen i placeringsfonden.
13 §
Begränsning av valutarisken
Högst 20 procent av de tillgångar fondstyrelsen förvaltar får vara relaterade i en annan
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valuta än euro eller bestå av sådana tillgångar
som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.
________
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2010.
________

Mariehamn den 3 juni 2010

VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Mats Perämaa
föredragande minister
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