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Sammanfattning

I en artikel som publicerades i Dagens Industri den 10 november 2017 belyser en journalist en

eventuell problematik med den nuvarande regleringen avseende insiderhandelsförbud för

personer i ledande ställning, tidsfristerna för offentliggörande av finansiella rapporter och

handelsförbudet. Artikeln gav upphov till ett uppsatsämne vilket senare mynnade ut i en

problemformulering. Formuleringen lyder som följer: Sett utifrån syftet med

marknadsmissbruksförordningen, hur påverkar möjligheten för emittenter att dröja med

offentliggörandet av finansiella rapporter regeln om handelsförbudet (30-dagarsregeln)?

Handelsförbudet, som återfinns i artikel 19.11 i marknadsmissbruksförordningen, innebär ett

förbud för personer i ledande ställning hos en emittent att handla i aktier eller skuldinstrument

som emitterats av den emittenten. Förbudet gäller transaktioner som utförs under en period på

30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké vilka

emittenten är skyldig att offentliggöra. Innan ett börsbolag färdigställt delårs- eller

kvartalsrapporter är det inte självklart att personer i ledande ställning anses förfoga över

specifik kurspåverkande information, s.k. insiderinformation. Dock innebär generellt höga

beviskrav svårigheter för myndigheterna att bevisa insiderbrott och så som rättsläget ser ut just

nu finns det situationer där personer i ledande ställning kan utnyttja sitt informationsövertag

gentemot övriga investerare utan att bryta mot lagen.

En slutsats som kan dras efter utredningen i denna uppsats är att det föreligger situationer där

en person med insyn och informationsövertag kan utnyttja tidsfristen för offentliggörande av

finansiella rapporter. Möjligheten att senarelägga offentliggörandet av rapporter, kombinerat

med svårigheter att styrka insiderhandel innebär därmed att handelsförbudet kan kringgås.

Genom sina emittentregelverk kan Stockholmbörsen och de övriga handelsplatserna skärpa

tidsfristen för offentliggörande av kvartalsrapport och bokslutskommuniké till två veckor. På

detta sätt innebär det att trettiodagarsperioden börjat löpa ungefär två veckor innan kvartalets

sista dag. En omformulering av handelsförbudet så att det innebär en förbudsperiod på sextio

dagar skulle enligt min mening innebära ungefär samma effekt som den tidigare diskuterade

ändringen av tidsfristen för offentliggörandet av kvartalsrapport.
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Summary

In an article published in Dagens Industri on November 10, 2017, a journalist addresses possible

problems with the current regulation regarding prohibition of insider trading for persons

discharging managerial responsibilities, deadlines for publication of financial reports and

regulation of closed periods. The article inspired to an essay topic, which later emerged in a

problem definition. The definition reads as follows: Based on the purpose of the Market Abuse

Regulation, how does the issuer's ability to delay the announcement of an interim financial

report affect the closed period regulation (the 30-day rule)?

The closed period, stated in Article 19.11 of the Market Abuse Regulation, prohibits persons

discharging managerial responsibilities of an issuer to trade in shares or debt instruments issued

by the own company. The ban applies to transactions carried out for a period of 30 calendar

days prior to the publication of an interim financial report or a year-end financial report which

the issuer is required to publish. Before a stock market company has completed their quarterly

or part-year reports, it is likely that persons discharging managerial responsibilities are

considered to possess specific price-sensitive information, such as insider information.

However, generally high levels of evidentiary requirements imply difficulties for the authorities

to prove breaches and, as the legal situation appears, there are currently situations where person

discharging managerial responsibilities can utilize their information advantage vis-à-vis other

investors without breaking the law.

A conclusion that may be drawn after the investigation in this essay is that there are situations

in which a person discharging managerial responsibilities can avail of the deadline for

publication of financial reports. The possibility of postponing the publication of reports

combined with difficulties in insider trading means, unfortunately, that the closed period can

be circumvented. Through its issuer regulations, the Stockholm Stock Exchange and other

trading venues can tighten the deadline for publication of the quarterly report and year-end

report to two weeks. In this way, the thirty-day period begins to run approximately two weeks

before the last day of the quarter. A rewording of the closed period regulation so that it implies

a ban on sixty days would, in my opinion, result in about the same effect as the previously

discussed change in the deadline for the publication of interim financial reports.
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Förkortningar

AnmL Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

vissa innehav av finansiella instrument

Börs Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som

har fått tillstånd att driva en eller flera reglerade marknader

Börsbolag Bolag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad

marknad

EBM Ekobrottsmyndigheten

ESMA The European Securities and Markets Authority

FI Finansinspektionen

Handelsplats Marknadsplats för handel med värdepapper

Hemmedlemsstat Emittenter vars värdepapper upptas till handel på en reglerad

marknad ska enligt öppenhetsdirektivet ha en så kallad

hemmedlemsstat som ansvarar för tillsynen

KompL Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning

LHF Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

MAD Marknadsmissbruksdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU om

straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk

MAR Marknadsmissbruksförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014 om

marknadsmissbruk och om upphävande av Europaparlamentets

och rådets

direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,

2003/125/EG och 2004/72/EG

MTF Multilateral_handelsplattform

Handelsplattform mellan flera parter som tillhandahålls av ett

investmentbolag eller aktiemarknad med avsikt att sammanföra

flera tredjeparter som vill köpa och sälja finansiella instrument

NJA Nytt juridiskt arkiv

PILS Person i ledande ställning

Prop. Proposition
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Stockholmsbörsen Nasdaq Stockholm

En handelsplats för handel med värdepapper

SvJT Svensk Juristtidning

VpmL Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Öppenhetsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om

emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG.

Senast ändrat genom direktiv 2013/50/EU
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1 Inledning

1.1 Introduktion

"Insynspersoner utnyttjar lucka i 30-dagarsregeln

Möjligheten för toppchefer att handla aktier efter kvartalets slut, men innan 30-dagarsregeln

slår till, har under oktober utnyttjats i minst tio bolag, visar Di:s genomgång."1

Den svenska värdepappersmarknaden har sedan 1970-talet reglerats för att motverka

insiderhandel och rättsområdet har sedan dess varit föremål för omfattande reformer. Den

senaste förändringen innebar implementeringen av en ny EU-förordning, Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Marknadsmissbruksförordningen) (MAR).

Förordningen avser att harmonisera medlemsstaternas rättsregler på värdepappersmarknaden,

och bestämmelserna syftar till att motverka marknadsmissbruk och informationsassymmetrier.2

Genom att investerare snabbt ges tillgång till relevant och tydlig information om de finansiella

instrumenten som finns för handel så skapas en transparent marknad.3 Transparens på

marknaden är en förutsättning för att motverka marknadsmissbruk, och för aktörerna på den

finansiella marknaden är informationsövertag en möjlighet.4 En aktör med unik tillgång till

insiderinformation om en emittents värdepapper kan dra nytta av situationen och på så sätt

utnyttja informationsasymmetrierna till sin fördel.5

Citatet i det inledande stycket kommer från en artikel som publicerades i tidningen Dagens

Industri den 10 november 2017. I artikeln belyser journalisten en eventuell problematik med

den nuvarande regleringen avseende insiderhandelsförbud för personer i ledande ställning

(PILS), tidsfristerna för offentliggörande av finansiella rapporter enligt 16 kap. 4 och 5 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) och handelsförbudet i artikel 19.11 MAR.

Tidningen hade granskat ett tiotal bolag under oktober månad 2017 med syftet att utreda om

PILS har utfört transaktioner i egna värdepapper under perioden som föreligger mellan sista

datum i rapportperioden för den aktuella finansiella rapporten och tidpunkten för

offentliggörandet av tidigare nämnda rapport. Tidningens utredning påstår sig påvisa en lucka

1 Dagens Industri [https://www.di.se/nyheter/insynspersoner-utnyttjar-lucka-i-30-dagarsregeln/] hämtad 2018-
05-17.
2 Se skäl 5 i MAR.
3 Finansinspektionen, Vägledning Börs- och MTF-bolag, 2016-10-03.
4 Se skäl 7 MAR.
5 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten, Börsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2017, s. 302.
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i 16 kap. 4 och 5 §§ VpmL som möjliggör för PILS att utan risk begå en överträdelse mot

insiderlagstiftningen genomföra fördelaktiga transaktioner, trots att det framstår som att

personen besitter information som de övriga investerarna ej har.

Ett välfungerande finansiellt system som har allmänhetens förtroende är en förutsättning för

ekonomisk tillväxt och välstånd.6 Det finns dock alltid en risk för aktörer på den finansiella

värdepappersmarknaden att motparten besitter specifik information eller specialkunskaper vid

handel med finansiella instrument.7 För att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden krävs

tydlig reglering som motverkar olagliga beteenden.8 Av skälen till MAR framgår det att just

allmänhetens förtroende är en av förutsättningarna för en välfungerande finansmarknad.9 En

misstro till marknadens möjlighet att upprätthålla en rättvis handel skulle därför skada

förtroendet och i förlängningen den effektiva marknaden.10

Av artikel 38 c MAR åligger det kommissionen att senast den 3 juli 2019 överlämna en rapport

till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Marknadsmissbruksförordningen. I den

rapporten ska även kommissionen bedöma huruvida det föreligger ytterligare omständigheter

under vilka förbudet bör gälla.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera huruvida noterade bolags tidsfrist att

offentliggöra delårsrapporter och bokslutskommunikéer urholkar syftet med handelsförbudet i

19.11 MAR.

Uppsatsens övergripande frågeställning är formulerad som följer:

 Sett utifrån syftet med marknadsmissbruksförordningen, hur påverkar möjligheten för

emittenter att dröja med offentliggörandet av finansiella rapporter regeln om

handelsförbudet (30-dagarsregeln)?

6 Se skäl 2-3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (MAR).
7 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 160.
8 af Sandeberg, Catarina, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus Förlag, Uppsala, 2002,
s. 5.
9 Skäl 2 MAR.
10 af Sandeberg, 2002, s. 43.
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För att förtydliga och besvara ovan övergripande frågeställning mynnar uppsatsen ut i följande

fördjupande frågeställningar:

 Vad innebär handelsförbudet och vad är syftet med att förhindra insynspersoner från att

handla inom en trettiodagarsperiod innan offentliggörandet av en regelbunden finansiell

rapport?

 Vilka rapporter ska ett bolag offentliggöra och när ska dessa offentliggöras?

 Täpper regleringen kring insiderhandel till en eventuell lucka i lagen?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar ej de form- och formaliakrav som lagstiftning och börsens regelverk

ställer på emittenter vid upprättandet av finansiella rapporter. Rapporternas utformning är av

redovisningsteknisk karaktär vilket inte fångas in i syftet med uppsatsen.

För de delar som berör noteringsavtal och emittentregelverk behandlar uppsatsen endast bolag

noterade på Nasdaqs reglerade marknad11 i Sverige: Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen).

Anledningen till den avgränsningen är att majoriteten av bolag noterade på reglerad marknad i

Sverige noteras på Stockholmsbörsen.

Inte heller behandlas regler som motverkar insiderbrott i annat avseende än det som är relevant

för att uppnå uppsatsens syfte. Avseende de regelverk som omfattar straff eller sanktioner som

delas ut vid insiderbrott behandlas dessa endast översiktligt.

1.4 Metod och material

Utgångspunkten med denna uppsats har varit att fastställa gällande rätt för att besvara frågan

om det finns en lucka i lagstiftningen som medför att insynspersoner innan offentliggörande av

rapport utnyttjar sitt informationsövertag på ett otillbörligt sätt.

Metodiken som används för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara uppsatsens

frågeställningar som i sin tur ligger till grund för diskussionen och slutligen underbygger

slutsatsen är, enligt det något vaga begreppet,12 rättsdogmatisk metod. Metoden innebär att med

11 För definition av begreppet "reglerad marknad" se 1 kap. 5 § punkt 12 VpmL.
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, Norstedts
Juridik, Stockholm, 2007, s. 53.
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utgångspunkt i användande av de allmänt accepterade rättskällorna som utgörs av lagstiftning,

förarbeten, praxis och doktrin genomföra en analys de lege lata.

Ämnesvalet innebar en brist på rättspraxis och jag har inte heller funnit någon litteratur som

behandlar ämnet i annan än deskriptiv mån. På grund av detta har stor vikt lagts vid skälen i

ingressen till marknadsmissbruksförordningen för att tolka syftet med regleringen, för att sedan

systematiskt redogöra relevant reglering var för sig. Efter den systematiska redogörelsen

mynnar uppsatsen ut i en tematisk diskussion i vilken läsaren ges exempel på en situation där

frågan blir om lagstiftningen på området är otillräcklig. Uppsatsen avslutas sedan med en analys

de lege ferenda.

På grund av ämnets natur behandlas förutom svensk lagstiftning även EU-lagstiftning i form av

direktiv och en förordning. Avseende övrigt material har vägledning från Finansinspektionen

samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) använts för att förtydliga

tolkningen av gällande rätt. Vägledningen är inte bindande och ska inte beaktas som sådan.

Dock kan den ha praktisk betydelse i det avseendet att tydliggöra lagtolkning.13 Syftet med de

behöriga myndigheternas riktlinjer och vägledning är att främja ett gemensamt

tillvägagångssätt och praxis vid tillämpningen och implementeringen av lagstiftningen på den

finansiella marknaden.

1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet inleds med bakgrunden till ämnesvalet

och den problematik som uppsatsen syftar till att utreda och undersöka. I uppsatsens andra

kapitel redogörs definitionen av personer i ledande ställning (PILS). Uppsatsens tredje kapitel

behandlar handelsförbudet. I uppsatsens fjärde kapitel redogörs för kravet på offentliggörande

av årsredovisning och delårsrapport. Femte kapitlet handlar främst om insiderhandel men

innehåller även en kort redogörelse av regleringsbehovet och beviskravet. Den korta

behandlingen syftar endast till att kortfattat redogöra för de generella regler som finns på

området. Det sjätte och avslutande kapitlet inleds med en diskussion där exempel på fall när

insider kan handla utan att riskera överträdelse mot handelsförbudet. Exemplen är tagna ur

verkliga transaktioner genom sökningar i Finansinspektionens publika insynsregister. Kapitlet

avslutas med en analys av de slutsatser som dragits.

13 Ramberg, Christina, Rättskällor – en introduktion, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, ss. 69-70.
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2 Personer i ledande ställning

2.1 PILS

En person i ledande ställning definieras i artikel 3.25 i MAR som en person hos en emittent

[…] som är:

a) medlem av det företagets administrations-, lednings-, eller kontrollorgan,

b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som

har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till

det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets

framtida utveckling och affärsutsikter.

Vem som är medlem av företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan definieras i

enlighet med nationell rätt. I Sverige innebär detta att definitionen för vem som ingår i ett

företags ledning avgörs av 8 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). De personer som anses ingå

i kretsen under punkten a) ovan utgörs av verkställande direktör, styrelseledamöter samt

ersättare till dessa. Även arbetstagarrepresentanter ingår i definitionen av punkt a).14 I punkt b)

ingår sådana personer som inte formellt ingår i styrelsen men som ändå anses ha en ledande

ställning, så som firmatecknare och andra ställföreträdare.15

2.2 Insiderförteckning

Bestämmelser om upprättande och uppdatering av insiderförteckningar finns i artikel 18 i MAR

och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 som antagits med stöd av

marknadsmissbruksförordningen MAR. Enligt artikel 18 MAR ska emittenter upprätta en

förteckning över personer som har tillgång till insiderinformation (insiderförteckning).

Endast personer som behöver insiderinformation i sitt arbete ska ha tillgång till den och en del

av syftet med bestämmelsen är att personer som är upptagna i en insiderförteckning ska vara

extra försiktiga med hanteringen av insiderinformation.16 Upprättandet av insiderförteckningar

14 Jfr 8 kap. 2 § ABL.
15 Schmauch, Magnus, EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. En kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm,
2018, s. 51.
16 Sevenius & Örtengren 2017 s. 441.
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underlättar även för emittenter att få kontroll över vilka som har specifik insiderinformation.17

I led med det övergripande syftet om öppenhet på marknaden avser insiderförteckningen att

underlätta för de behöriga tillsynsmyndigheterna i sitt arbete att motverka insiderhandel och

marknadsmissbruk.18 Förteckningen ska innehålla alla de personer som vid varje

insiderhändelse har insiderinformation. Detta gäller så väl anställda hos emittenten som

personer som på annat vis utför uppgifter för emittenten genom vilka de fått tillgång till

insiderinformation.19 Formkraven för insiderförteckningar regleras genom artikel 2 i

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016

(genomförandeförordningen).

2.3 Insynsförteckning

Emittenter har enligt artikel 19.5 MAR en skyldighet att föra förteckning över alla PILS och

deras närstående samt informera dessa om deras skyldigheter. Förteckningen behöver inte

publiceras eller rapporteras in till den behöriga myndigheten. Tillsynsmyndigheten har dock

möjlighet att begära in förteckningen. Syftet med förteckningen är dels att tydliggöra för PILS

och deras närstående vilka skyldigheter som åligger dem samt att underlätta för

tillsynsmyndigheterna i deras utredningsarbete.20

17 Finansinspektionen [https://www.fi.se/sv/marknad/marknadsmissbruk-mar/insiderforteckning-f.d.-loggbok/]
hämtad 2018-05-17.
18 Se skäl 56 MAR.
19 Sevenius & Örtengren 2017 s. 442.
20 ibid. s. 443-444.



13

3 Handelsförbudet (30-dagarsregeln)

3.1 Inledning

Ett handelsförbud med aktier har funnits i svensk lagstiftning sedan år 1997,21 från början i

form av det s.k. korttidshandelsförbudet. Korttidshandelsförbudet innebar att insynspersoner

inte fick avyttra nyförvärvade aktier inom en tremånadersperiod från förvärvstillfället.22 Det

moderniserade handelsförbudet togs i bruk år 2005 genom en ändring i insiderlagen. De nya

reglerna ansågs vara mer lättolkade och de tidigare reglerna tycktes för lätta att kringgå.23

Insynspersoner kunde sälja aktier de ägt en längre tid, efter att de köpt nya aktier i bolaget vilket

resulterade i den uppenbara problematiken kring vilka aktier som de facto sålts: de

nyförvärvade eller de som ägts en längre tid än tre månader.24

Vid korttidshandelsförbudets avskaffande diskuterades hur den nya regleringen av

handelsförbud skulle implementeras. Ekobrottsmyndigheten (EBM) föreslog att istället för en

förbudsperiod om trettio dagar innan offentliggörandet av delårsrapport skulle lagen vara

utformad som så att PILS endast fick handla under en trettiodagarsperiod räknad från dagen

efter offentliggörandet. EBMs förslag fick stöd av Finansinspektionen. På detta sätt skulle

risken för insiderhandel i detta avseende minska då personerna som eventuellt kunde ha

insiderinformation förhindrades från att handla.25 Svenska Aktiesparares Riksförbud

(Aktiespararna) anförde att den föreslagna förbudsperioden om trettio dagar innan

offentliggörande innebar en för kort tidsfrist och föreslog två månader istället. Aktiespararnas

argument för detta var att börsens noteringsavtal ger bolag möjligheten att offentliggöra

rapporten inom två månader från kvartalets sista dag. Vid den händelse att huvuddelen i

kvartalsrapporten blir klar inom två till tre veckor men bolaget ändå väljer att offentliggöra två

månader senare innebär det att trettio dagars förbudperiod är för kort tid.26

I och med implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den

16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (MAD) innebar

handelsförbudet att insynspersoner inte får genomföra transaktioner inom en

21 Jfr 7a § insiderlagen (1990:1342).
22 Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar,
Norstedts Juridik, Stockholm, 2005, s. 162.
23 Ibid. s. 166.
24 Prop. 2004/05:142 s. 148.
25 Ibid. s.147.
26 Ibid. s 148.
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trettiodagarsperiod innan offentliggörandet av en finansiell rapport.27 Förbudet finns intaget,

med oförändrad lydelse, i artikel 19.11 MAR.

3.2 Förbudet

Handelsförbudet återfinns i artikel 19.11 MAR och definieras enligt följande:

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15, ska en person i ledande

ställning hos en emittent inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller för

tredje persons räkning, direkt eller indirekt, avseende aktier eller skuldinstrument som

emitterats av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är

kopplade till dessa, under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av

en delårsrapport eller en bokslutskommuniké som emittenten är skyldig att offentliggöra i

enlighet med

a) bestämmelserna på den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel,

eller

b) nationell rätt.

I artikel 19.11 MAR finns ett generellt förbud för PILS hos en emittent att handla i aktier eller

skuldinstrument som emitterats av den emittenten, samt i derivatinstrument eller andra

finansiella instrument som är kopplade till dessa. Förbudet gäller transaktioner som utförs direkt

eller indirekt, för egen eller tredje persons räkning, under en period på 30 kalenderdagar före

offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké som emittenten är skyldig

att offentliggöra enligt svensk lag, eller enligt bestämmelserna på den handelsplats där

emittentens aktier är upptagna till handel.28

De transaktioner som omfattas av förbudet är av samma typ som insynspersoner är skyldiga att

rapportera,29 det vill säga aktier och skuldinstrument eller andra finansiella instrument kopplade

till dessa som utges av emittenten.30

27 Vilka rapporter som omfattas förklaras i 3.2.
28 Se kapitel 5 Börsens och dess noteringsavtal.
29 Se punkt 7.9 i ESMAs Questions and Answers on MAR.
30 Se artikel 19.1 och 19.7 MAR samt artikel 10 kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522.
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3.3 Undantaget

Undantaget till det generella förbudet mot handel inom trettio dagar innan offentliggörande av

delårsrapport eller bokslutskommuniké återfinns i artikel 19.12 MAR och lyder: utan att det

påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15 får en emittent tillåta en person i ledande

ställning hos denne att handla för egen räkning eller för tredje parts räkning under en stängd

period som avses i punkt 11, antingen

a) från fall till fall på grundval av exceptionella omständigheter, såsom allvarliga

finansiella svårigheter, som kräver omedelbar försäljning av aktier, eller

b) på grund av särdragen för den handel som sker med anledning av transaktioner som

utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram för

anställda, aktierelaterade villkor eller rätter eller transaktioner där det underliggande

intresset i det berörda värdepappret inte ändras.

Under förutsättning att tillämpningen av artikel 14 och 15 MAR inte påverkas får undantag från

förbudet medges av emittenten 31 . Medgivande ska bedömas från fall till fall.32 De situationer

när emittenten kan medge undantag till förbudet och tillåta handel, är om det a) föreligger

exceptionella omständigheter och b) med anledning av incitamentsprogram eller dylikt. Som

framgår av artikel 7.1b i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 kan det uppstå

ytterligare en situation där PILS kan medges handel under stängd period, nämligen om PILS

kan styrka att den aktuella transaktionen inte kan genomföras vid en annan tidpunkt än under

den stängda perioden.

Undantaget i artikel 19.12 a MAR exemplifieras genom exceptionella omständigheter som

allvarliga finansiella svårigheter vilka kräver omedelbar försäljning för att frigöra nödvändiga

resurser. För att undantag ska beviljas krävs det att omständigheten är oförutsedd, brådskande,

tvingande och ej beror på insynspersonens eget agerande. I artikel 8.3 b i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2016/522 omnämns domstolsavgörande eller skatteskulder som

privatekonomiskt skäl vilket då skulle medge undantag. Undantaget ska dock tolkas restriktivt

för att inte medföra en utvidgning av förbudet.33

31 Se kapitel 5 Insiderbrott och insiderhandel.
32 Sevenius & Örtengren 2017 s. 338.
33 Schmauch 2018, s. 254.
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Enligt artikel 19.12 b MAR får emittenten medge PILS handel i det egna instrumentet förutsatt

att transaktionen sker på grund av särdragen för den handel som sker med anledning av

transaktioner som utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram

för anställda, aktierelaterade villkor eller rätter eller transaktioner där det underliggande

intresset i det berörda värdepappret inte ändras. För att förtydliga vilka typer av transaktioner

och instrument som omfattas av undantaget har kommissionen tagit fram en icke uttömmande

lista som syftar till att tydliggöra vilka transaktioner som omfattas av undantaget ovan.34

Schmauch nämner att undantaget har en viktig roll att spela då avsaknaden av undantag till

handelsförbudet skulle göra det synnerligen svårt för bolagen att rent praktiskt kunna

genomföra dessa typer av incitamentsprogram.35 Emittenten kan dock aldrig ge en PILS fri lejd

att handla när denne besitter insiderinformation. Emittenten kan alltså inte medge undantag för

en PILS att förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör.36

3.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan undantaget till förbudet mot handel under den stängda perioden delas

upp i ett undantag som möjliggör för PILS att avyttra aktier vid privatekonomiskt trängda

tillfällen samt förvärva aktier inom olika program, exempelvis aktieoptions- eller sparprogram

för anställda. Detta under förutsättning av PILS kan styrka att hen uppfyller de förutsättningar

som krävs.37 Trettiodagarsperioden ska räknas bakåt från och med själva

offentliggörandedagen.38

34 Se artikel 9 i kommissionens delegerade förordning 2016/522.
35 Schmauch 2018 s 255-256.
36 Ibid. s.253.
37 Ibid. s 257.
38 Finansinspektionen [https://www.fi.se/sv/marknad/marknadsmissbruk-mar/fragor-och-svar/] hämtad 2018-05-
17.
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4 Offentliggörande av finansiella rapporter

4.1 Nationell rätt

Vilka bolag som ska offentliggöra sin bokslutskommuniké eller delårsrapport, samt tidsfristerna

för när dessa rapporter ska offentliggöras, återfinns i VpmL. De bolag som enligt 16 kap. 1 §

VpmL omfattas av kravet är emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och har

överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad.39

Med delårsrapport avses enligt 16 kap. 5 § VpmL räkenskapsårets första sex månader och

tidsfristen för offentliggörande är senast två månader efter rapportperiodens slut.

Vid revideringen av öppenhetsdirektivet togs kravet på offentliggörande av kvartalsvis

rapportering bort och medlemsstaters möjlighet till att införa nationella krav begränsades. 40

Begränsningen innebar att nationell lagstiftning endast kan kräva kvartalsrapporter under

förutsättning att informationen inte utgör oproportionell finansiell börda samt att innehållet i

rapporten måste stå i proportion till de faktorer som bidrar till investeringsbeslut.41

4.2 Börsen och dess noteringsavtal

4.2.1 NASDAQ Stockholm

Börsen är skyldig att ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella

instrument. Regelverket syftar till att skapa förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv

handel med de finansiella instrumenten.42 Enligt 13 kap. 1 § 4 st. VpmL får inte börsen ställa

oskäliga krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad och vad som utgör ett

oskäligt krav ska bedömas ändamålsenligt.

När ett publikt aktiebolag tar upp sina aktier för handel på en reglerad marknad kallas det för

börsnotering och bolaget faller då inom begreppet börsbolag. Börsbolag åtar sig att följa

börsens noteringsavtal vilket innebär att bolagen är skyldiga att följa börsens regelverk för

39 Emittenter vars värdepapper upptas till handel på en reglerad marknad ska enligt öppenhetsdirektivet ha en så
kallad hemmedlemsstat som ansvarar för tillsynen. Se 1 kap. 7-9 §§ VpmL.
40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av
direktiv 2001/34/EG.
41 Se prop. 2015/16:26, s. 52.
42 13 kap. 1-2 §§ VpmL.
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emittenter (emittentregelverk).43 Detta regelverk reglerar bland annat när börsbolagen är

skyldiga att offentliggöra delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Bolag primärnoterade vid Nasdaq Stockholm ska förutom de nationella kraven rörande

finansiella rapporter även lämna kvartalsrapporter. Dessa kvartalsrapporter avser kvartal 1, 2

och 3. Rapporten avseende fjärde kvartalet brukar kallas bokslutskommuniké.44 Enligt punkt

3.3.3 i Nasdaqs emittentregelverk ska ett noterat bolag offentliggöra sin kvartalsrapport

respektive bokslutskommuniké senast två månader efter rapportperiodens sista dag.

Bolag primärnoterade vid Nasdaq Stockholm har även en skyldighet att upprätta en kalender

innehållandes bland annat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké och

delårsrapporter. De datum som kalenderförs är inte bindande, dock så måste emittenten

offentliggöra datumändringar.45

4.3 Sammanfattning

Kravet om offentliggörande av årets första och tredje kvartal är inte lagstadgade i nationell rätt

vilket innebär att vid en bokstavstolkning skall handelsförbudet vid tillämpning enlig nationell

rätt endast omfatta delårsrapporter och bokslutskommunikén. Sevenius m.fl. intar dock en mer

extensiv tolkning och anser att kvartalsrapporter torde omfattas av handelsförbudet.46 Enligt

Nasdaqs emittentregelverk ska delårsrapporter offentliggöras kvartalsvis.47 Kravet innebär i

praktiken att emittenter primärnoterade vid Nasdaq Stockholm ska offentliggöra

kvartalsrapporter, vilka omfattas av handelsförbudet.

Både den nationella lagstiftningen samt börsens emittentregelverk anger en tidsfrist om

offentliggörande senast två månader efter rapportperiodens sista dag.

43 Regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm, 3 januari 2018.
44 Eklund, Karin, Stattin, Daniel, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2016, s.
406.
45 Ibid. 3.3.16.
46 Se fotnot 63, Sevenius & Örtengren s. 338.
47 3.3.2 Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Gällande delårsrapporter och redogörelser ställer Nasdaq
Stockholm inget krav på att kvartalsrapportering avseende första och tredje kvartalet sker i enlighet med IAS 34,
istället kan emittenter lämna information enligt börsens vägledning förutsatt att emittenten motiverar sitt val av
rapporteringsformat. Se 3.3.4. Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
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5 Insiderbrott och insiderhandel

5.1 Inledning

Insiderinformation är ett begrepp som omfattar icke offentliggjord information som påverkar

värdet på ett finansiellt instrument. Den personen som besitter insiderinformation har därför en

större kunskap om instrumentets eventuella värdeförändringar än vad marknaden har.48

Begreppet insider kommer ursprungligen från amerikansk rätt och har i moderna sammanhang

kommit att omfatta alla personer som innehar icke offentliggjord kurspåverkande information

som denna är förbjuden att utnyttja för sin egen eller annans vinning.49

Som nämnts i inledningen (avsnitt 1.1) innebär ett informationsövertag en möjlighet till vinst.

Den aktör som innehar kurspåverkande information som ännu inte har offentliggjorts kan

använda den informationen för att utföra transaktioner, sälja inför kurssänkande eller köpa inför

kurshöjande information, och kan med det förfarandet tjäna pengar.50

5.1.1 Insiderinformation

Vilken information som ska klassificeras som insiderinformation regleras i artikel 7 MAR.

Något förenklat definierar bestämmelsen insiderinformation som specifik kurspåverkande

information som ännu inte har offentliggjorts. Denna information ska direkt eller indirekt röra

emittenters finansiella instrument eller relaterade finansiella derivatinstrument och som, vid

offentliggörande, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på instrumentens pris.51

5.1.2 Insiderhandel

Vad som omfattas av begreppet ”insiderhandel” regleras i artikel 8 MAR. I bestämmelsen

framgår det att insiderhandel anses föreligga när en person förfogar över insiderinformation

och utnyttjar denna genom att för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, förvärva eller

avyttra finansiella instrument som denna information rör. Begreppet omfattar även när en

person som förfogar över insiderinformationen utnyttjar sitt informationsövertag genom att

48 Elofsson, m.fl., Insiderinformation: Hantering och kontroll, Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s 15.
49 af Sandeberg 2007, s. 244.
50 Sevenius & Örtengren 2017, s. 247.
51 Se Artikel 7.1 a MAR. För djupgående kommentar till bestämmelsen se Schmauch, s. 80-93.
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återkalla eller ändra en handelsorder som avser ett finansiellt instrument som informationen

rör om handelsordern lades innan personen fick tillgång till insiderinformationen.

En PILS som säljer sina aktier strax innan bolaget lämnar en kurssänkande rapport är ett

typexempel på otillåten insiderhandel. Personen har genom att agera på den ännu inte

offentliggjorda och kurspåverkande informationen undvikit förlust och därmed gjort sig skyldig

till olaglig insiderhandel.52

Artikel 14 MAR innebär ett förbud för personer att ägna sig åt eller försöka ägna sig åt

insiderhandel, inte heller får personen en rekommendera eller försöka förmå någon annan att

ägna sig åt insiderhandel. Förbudet omfattar även olagligen röjande av insiderinformation.

Enligt artikel 15 MAR förbjuds personer från att ägna sig eller försöka ägna sig åt

marknadsmanipulation.

En PILS som utför transaktioner i det egna bolagets emitterade värdepapper utan tillgång till

icke offentliggjord kurspåverkande information genomför s.k. insynshandel vilket inte är

olagligt enligt artikel 19.1 MAR. Förutsättningen är just att PILS inte har agerat på

kurspåverkande och icke offentliggjord information, transaktionerna ska dock rapporteras till

den behöriga tillsynsmyndigheten.

5.2 Insiderhandel och regleringsbehovet

Effektivitetsintresset och rättviseintresset är två motstående intressen, menar Knuts, som

huvudsakligen utgör grunden för argumenten för respektive mot förbud av insiderhandel.53

Effektivitetsintresset som talar mot förbud av insiderhandel utgår från att

informationsassymmetrier är en nödvändig del för en fungerande marknad. Incitamentet för en

investerare som får nyttja informationsövertaget uppmuntrar till analys av ny information vilket

gynnar konkurrensen. Frånvaron av reglering skulle leda till en pålitligare prissättning och i det

ledet skapa effektivare marknad.54

52 Exemplet är taget ur Kristianstads tingsrätts dom 00-11-07, mål B 1059-00, Åhus glass.
53 Knuts, Insiderhandelsförbudet i Norden – efter Spector-avgörandet, Juridisk Tidskrift, 11/2010 Nr 3, s. 683.
54 Ibid. s. 685.
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Motargumentet till effektivitetsintresset är rättviseintresset som istället utgår från vikten av

jämlikhet mellan marknadsaktörer. Insiderhandel kan genom sin natur inte vara förenlig med

jämlikhet då informationsövertaget är dess förutsättning. Om aktörer tillåts att nyttja

informationsassymmetrier kommer det leda till att marknadens förtroendekapital utvattnas,

detta skulle i sin tur motverka stimulering av värdepappersmarknaden.55

Liksom i större delen av västvärlden har den europeiska värdepappersmarknaden,

effektivitetsargumenten till trots, reglerat mot insiderhandel och marknadsmissbruk.56

5.3 Kort om beviskravet

“Rätten skall efter en samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad som i målet

är bevisat”. Så lyder beviskravet i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) och har genom

praxis kommit att utgöras av frasen “ställt utom rimligt tvivel”.57 Beviskravet anses vara högt

och för att den tilltalade ska kunna fällas krävs det att åklagaren utom rimligt tvivel bevisar den

tilltalades skuld; att åtalet är styrkt. I NJA 1996 s. 27 har domstolen fastställt att övervägande

sannolikt inte är tillräckligt för att styrka en gärning, det räcker därför inte att brottet är ställt

bortom övervägande sannolikhet. Vid utdelande av administrativa avgifter (sanktioner) ställer

lagstiftaren nödvändigtvis inte lika höga krav och det är inte helt klart om rättspraxis gällande

brott även ska tillämpas vid sanktioner.58

5.3.1 Sammanfattning

För att motverka olagliga beteenden på finansmarknaden och verka för öppenhet och

transparens har lagstiftaren valt att kriminalisera insiderhandel. Tanken med förbudet är att

motverka en urholkning av förtroendet för marknaden vilket i sin tur anses kunna leda till

mindre omsättning i de noterade bolagens finansiella instrument. Då den finansiella marknaden

är en finansieringsmöjlighet för såväl börsbolag som bolag som avser notera sina värdepapper

antas ett minskat förtroende få negativa konsekvenser för det samhällsekonomiska klimatet.59

Insynshandel och kravet på PILS att till den behöriga myndigheten rapportera transaktioner i

55 Ibid. s. 685.
56 Ibid. s. 683.
57 Se bl.a. NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s. 164, NJA 1990 s. 210.
58 Prop. 2016/17:22, s. 248.
59 Sevenius & Örtengren 2017 s. 302.
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det egna bolagets instrument är en förebyggande åtgärd för att motverka marknadsmissbruk och

insiderhandel.60

Ur skälen till MAR framgår det att om en person som förfogar över insiderinformation har eller

har försökt överträda insiderhandelsförbudet ska bedömas mot bakgrund av förordningens syfte

att skydda finansmarknadens integritet och höja investerarnas förtroende. Detta förtroende

bygger på likabehandling och skydd mot otillbörligt utnyttjande av insiderinformation.61

60 Skäl 58 MAR.
61 Skäl 24 MAR.
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6 Diskussion och analys

Utifrån definitionen av en person i ledande ställning (avsnitt 2.1) kan det förutsättas att PILS

innehar en välgrundad uppfattning om hur bolagets kvartal har fortgått. Det är mer än vanligt

förekommande att en bolagsstyrning har löpande avstämningar för att följa upp projicerade

resultat och detta innebär att personer i företagets administration-, lednings- eller kontrollorgan

torde ha information om kvartalets status. Denna information kan mycket väl vara ospecifik

nog för att inte kunna klassificeras som insiderinformation vilket innebär att en

insiderförteckning inte behöver upprättats. Informationen kan dock mycket väl vara tillräckligt

omfattande för att personen i fråga ska kunna avgöra om förvärv eller avyttring vore

fördelaktigt, en ”magkänsla”. Magkänsla går av naturliga skäl inte att reglera i lag varav en

möjlig ”lucka” uppstår.

Exemplet nedan illustrerar en situation när det är möjligt för en PILS att handla innan

trettiodagarsperioden har börjat löpa men efter att kvartalet är avslutat. Detta förutsatt att PILS

enligt insiderhandelsförbudet i MAR inte har tillgång till insiderinformation.

Ett bolag offentliggör sin kvartalsrapport den 26 maj 2018, rapporten avser perioden 1 januari

till och med 31 mars. Handelsförbud råder under perioden 25 april till 25 maj. Insynsperson

förvärvar aktier i bolaget den 16 april och vid tillfället för förvärvet anses personen inte:

a) vara upptagen på insiderförteckning

b) förfoga över specifik kurspåverkande information

c) förbjuden att handla enligt trettiodagarsregeln

Med hänsyn till förutsättningarna ovan föreligger således inga legala hinder till förvärvet även

om PILS kan antas inneha ett informationsövertag gentemot övriga aktieinvesterare.

Bolaget har i exemplet ovan inte färdigställt några rapporter eller resultatsammanställningar

vilka kräver upprättande av insiderförteckning och PILS anses heller inte förfoga över specifik

kurspåverkande information, insiderinformation, enligt MAR. Denna ospecifika information

kan vara en sammanläggning av flertalet möten, orderhantering, finansiell uppföljning eller

dylikt. Det måste dock anses föreligga någon form av informationsassymmetri då PILS har

tillgång till information som, om än inte kurspåverkande var för sig, inte marknaden har.
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Syftet med MAR är att harmonisera den finansiella regleringen vilken avser att värna för

öppenhet, likabehandling, förtroende och stabilitet på kapitalmarknaden inom Europa.

Det kan tyckas att insynspersoner, så som en verkställande direktör, bör ha så pass god insyn i

bolaget att denne kan avgöra hur kvartalet har gått även innan handelsförbudsperioden börjat

löpa. Insynspersonen bör således anses övervägande sannolikt inneha tillräckligt med icke

offentliggjord kurspåverkande information att det ska klassificeras som insiderinformation.

Tanken med förbudet mot insiderhandel är i grunden att motverka missbruk av

informationsövertag och motverka informationsassymmetrier. Generellt höga beviskrav

(avsnitt 5.3) vid insiderbrottsmål kan innebära svårigheter för behöriga myndigheter att få till

stånd fällande domar. Även om beviskravet vid sanktioner kan förmodas vara lägre har detta

ännu inte visat sig i praxis.

En slutsats som kan dras efter utredningen i denna uppsats är att det föreligger situationer där

en person med insyn och informationsövertag kan utnyttja tidsfristen för offentliggörande av

finansiella rapporter. Således, för att besvara uppsatsens övergripande frågeställning: Ja,

möjligheten att senarelägga offentliggörandet av rapporter, kombinerat med svårigheter att

styrka insiderhandel innebär dessvärre att handelsförbudet kan kringgås. Förbudet renderas i

dessa avseenden verkningslöst.

Marknadsmissbruksförordningen är direkt tillämplig vilket innebär en omöjlighet för

medlemsstater att genomföra nationella förändringar i lagstiftningen som ändrar tillämpningen

av förordningen. Handelsförbudet och insiderhandelsregleringen kan därför inte korrigeras med

nationell lagstiftning. Krav på kvartalsrapportering togs bort genom det reviderade

öppenhetsdirektivet och regleras därför för närvarande inte i nationell rätt. Om inte krav på

kvartalsrapporering återinförs i nationell rätt (begränsningar för återinförande nämns i avsnitt

4.1) innebär det att möjligheten att täppa till den lucka som uppsatsen behandlar därför åligger

Stockholmbörsen och de övriga handelsplatserna.

Avseende offentliggörande av kvartalsrapporter (avsnitt 4) har börsen genom sina

emittentregelverk möjlighet att ställa högre krav än nationell lagstiftning, under förutsättning

att kraven är ändamålsenliga och inte är oskäliga. Ett förslag på ändring av kraven vore att

skärpa tidsfristen för offentliggörande av kvartalsrapport och bokslutskommuniké till två

veckor. På detta sätt innebär det att trettiodagarsperioden börjat löpa ungefär två veckor innan
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kvartalets sista dag. Ett motargument till en sådan ändring är att det kan innebära

konkurrenssvårigheter för den handelsplats som tillämpar striktare regler. Risken blir då att

bolagen noterar sina värdepapper på en konkurrerande handelsplats. En sådan förändring bör

därför ske i konsensus handelsplatser sinsemellan. Det vill säga ett gemensamt krafttag för att

värna om stabiliteten, likabehandlingen på och förtroendet för den finansiella marknaden.

Som nämnts i inledningen (avsnitt 1) ska Kommissionen genom en rapport utvärdera

Marknadsmissbruksförordningen. I den rapporten ska kommissionen även bedöma huruvida

det föreligger ytterligare omständigheter under vilka handelsförbudet bör gälla. Enligt min

mening vore det önskvärt om Kommissionen beaktar medlemsstaters nationella reglering av

offentliggörande av finansiella rapporter och hur senareläggning av finansiella rapporter

påverkar handelsförbudet. En omformulering av handelsförbudet så att det omfattar en

förbudsperiod på sextio dagar skulle enligt min mening medföra liknande effekt som en

reducering av tidsfristen för offentliggörandet av kvartalsrapport.
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