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Summary 
The European regulatory structure on securities markets has recently 
undergone a significant shift from very fragmented national varieties of 
regulatory solutions to a harmonized approach by the provisions of directive 
2004/39/EC “on markets in financial instruments and amending Council 
directives 85/611/EC and 93/6/EEC and directive 2001/12/EC of the 
European Parliament and of the Council and repealing Council directive 
93/22/EEC (the so called “MiFID directive”) and its level 2 implementing 
measures based on Lamfalussy  procedure (and namely Commission’s 
directive 2006/75/EC and regulation no. 1287, both of 10 August 2006).  
 
The revision of ISD directive (Council Directive of 10 May 1993 on 
investment services in the securities field No. 93/22/EEC) begun in 
November 2000 with the publication of the Commission communication on 
“Upgrading ISD”, regarding the aimed policy goals at; a) removing the 
remaining obstacles to the use of single European passport by investment 
firms;  b) fostering competition and level playing field between Europe’s 
trading venues and c) increasing investment protection thorough principle-
based maximum harmonization by refusing gold plating by national 
regulators.1  
 
To achieve the abovementioned goals MiFID firstly repeals the exchange 
concentration and introduces a level playing field for trading of shares both 
in regulated markets, multilateral trading facilities (“MTF”) and through 
internalizes as well as via bilateral OTC transactions(i.e. outside a trading 
venue). Regarding the Commission’s expectations, this should “put 
significant pressure on exchanges to improve their offering by reducing 
costs and offering a boarder range of services”2. Secondly, but perhaps most 
significantly, the directive enhances core investor protection issues, like best 
execution, best execution policy and client categorization as well as 
requirements on investment firm’s handling of conflicts of interest and risk 
management.  
 
The market competition and market confidence go, however, hand in hand, 
whereas strong pattern of investor protection and transparency on prices as 
well as market integrity play a central role. Transparency requirements 
apply not only for market places but also for internalizers and bilateral OTC 
transactions. The so called transparency reporting, whereas the investment 
firms has been given a freedom to choose in which system they publish the 
orders and trades is perhaps the most significant reform in the transparency 
regulation introduced by MiFID.    
 
The criteria for authorization as regulated market respective MTF is a 
further objective for harmonization within European Union, which is not 
                                                 
1 COM (2000) 729 
2M Lamandini, MiFID in Context, at p. 14-15  
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only aimed to establish the single European securities market but also to 
contribute uniform standards for both trade transparency and for market 
confidentiality. Preconditions for authorization as regulated market 
respective MTF include i.a – in addition to organizational requirements – a 
set of core conditions for the market surveillance. Some of the most 
important conditions for the market surveillance both on a regulated market 
and on MTF are: a) non-discriminatory and transparent trading rules; b) 
access to regulated markets based on objectivity and transparency; c) 
requirements regarding admission of instruments on trading as well as d) 
suspension and removal of instruments from trading.     
 
The first subject field in this thesis is to observe MiFID’s impact on market 
surveillance as well as on ensuring a sufficient level of price transparency 
practiced by the trading venues. I argue that the fragmentation of securities 
trading to different trading venues leads not only to weakened transparency 
of securities prices but also to non concentrated monitoring of securities 
trading.  
 
The fragmentation of price information relates to the fact that MiFID allows 
three routes for investment firms to make their transactions post-trade 
transparent when they execute these away from a regulated market or MTF. 
These different sources for information publication introduce without a 
doubt a possibility that the trade information remains fragment. At least 
there will be some barriers to consolidation of information, whereas the 
investment firms that use their own websites for publication might be the 
major obstacle.   
 
The fragmented monitoring of securities trading and ensuring the price 
transparency originates from the abolishment of the exchange concentration. 
Today the trading venue is only able to monitor the securities trading taking 
place in its automated trading system as well as OTC trades being published 
through its trading system. Accordingly, a part of the aforementioned 
responsibilities is systematically being shifted from the trading venues to the 
investment firms when the firm chooses to publish its trade information 
through its own website. Another evidence of the last mentioned shift of 
surveillance activities is the fact that the post-trade publication services can 
also include monitoring services regarding the transparency reporting of 
OTC transactions´ and their conformity with MiFID. The responsibility for 
monitoring of orderly compliance with transparency standards will, in such 
case, partly rest on the post-trade publication services.   
 
Whether the overall liberalization of the competition will be successful 
depends in my opinion to a great extend the practical consequences of the 
above-described fragmentation both of price transparency and of market 
monitoring. Only the time will show the impact on market confidentiality 
and market transparency originated from the revised regulatory structure on 
the European securities market.  
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The second subject field in my thesis lies on the implementation of MiFID 
to the national legislation both in Sweden and in Finland. The scope of the 
comparative study includes the national implementation of both 
transparency and diverse monitoring requirements for the trading venues 
aimed to secure an orderly securities trading as well as to enhance high level 
of market integrity. The motive behind the aforementioned comparison is to 
identify the essential differences between the national implementation as 
well as some sensational debates derived from the realization of directive to 
the national conditions. My conclusion is that the scope of respective 
exchange’s responsibility for market surveillance lies on different 
foundations in accordance with the respective land’s legislation. According 
to the aforementioned, the Swedish legislation obligates an exchange 
involve in some monitoring tasks being delegated from of the Swedish 
Financial Authority’s, while the Finnish legislation has rather gone to a 
contrary direction.   
 
The third ambition in my thesis is to place the above-described significant 
changes for market monitoring and ensuring an appropriate level of price 
transparency brought by MiFID to the practical context. In order to meet the 
challenge, I will introduce the reader to the measures how the market 
surveillance is practiced by the OMX Nordic Exchange3 Stockholm and 
Helsinki (“OMX”). I will offer, furthermore, some important tools for the 
reader, which hopefully helps in understanding the impacts of MiFID on 
OMX’s trading surveillance and transparency monitoring. These impacts 
will also be discussed further in Conclusions.   
 
 

                                                 
3 The official name of the exchange has recently been changed to “The NASDAQ OMX 
Group Inc.” (NASDAQ OMX or NASDAQ OMX Inc.). Even though the change has been 
taken place Mars 3, 2008, I choose to use the old company name due to the fact that OMX 
Nordic Exchange Helsinki and Stockholm will still be valid for some period of time.     
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Sammanfattning 
Regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden har nyligen 
genomgått ett signifikant skifte från en rad olika nationella variationer i den 
nämnda lagstiftningen till en harmoniserad europeisk värdepappersmarknad 
genom införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av 
den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring 
av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG 
(det så kallade ”MiFID direktivet”) samt direktivets 
implementeringsåtgärder på nivå två baserad på Lamfalussy –processen 
(Kommissions direktiv 2006/74/EC och Kommissionens förordning nr 
1287/2006).     
 
Omarbetningen av ISD (Kommissions direktiv nr 93/22/EEG av den 10 maj 
1993 om investeringstjänster på området för finansiella instrument) tog fart i 
november 2000 genom ett offentliggörande av kommissionens kommuniké 
”Förbättring av ISD”. De av kommissionen anförda viktigaste syftena med 
moderniseringen var; a) borttagandet av kvarvarande hinder mot 
värdepappersrörelsernas användande av det så kallade Europapass; b) 
befrämjandet av fri konkurrens och fri etableringsrätt mellan de europeiska 
marknadsplatserna och c) förstärkt investerarskydd genom principbaserad 
maximal harmonisering och nekandet av gold plating av nationella 
lagstiftarna.4  
  
För det första upphävs börsmonopolet genom MiFID och ersätts med 
principen om likvärdig behandling av aktiehandel på hela den integrerade 
finansmarknaden i syfte att uppnå de ovan anförda målsättningarna. 
Likvärdig behandling av aktiehandeln skall således utsträckas till att inte 
enbart omfatta markandsplatser utan även systematiska internhandlare och 
bilaterala OTC-transaktioner (utförs utanför en marknadsplats). Detta skulle 
enligt kommissionens förhoppning ”sätta ett betydande press för börserna 
att förbättra sin prestation genom att minska transaktionskostnaderna och 
erbjuda ett bredare utbud av tjänster”5. För det andra – och kanske det 
viktigaste elementet i direktivet är att det förstärker kärnfunktionerna av 
investerarskyddet, såsom kravet på bästa orderutförande och riktlinjerna till 
detta, kundkategorisering samt villkor för värdepappersrörelser avseende 
hantering av intressekonflikter och riskhantering. 
 
Den fria konkurrensen och förtroende på värdepappersmarknaden går 
emellertid hand i hand där ett förstärkt investerarskydd och genomlysning 
av värdepapperspriserna samt marknadsintegritet spelar en central roll. 
Kraven på genomlysning gäller inte enbart för marknadsplatser utan även 
för internaliserare och bilaterala OTC-avslut. Den så kallade 
transparensrapporteringen enligt vilken värdepappersrörelser har valfrihet 
                                                 
4 COM (2000) 729 
5 M Lamandini, MiFID in Context, s. 14-15 
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att välja kanaler för offentliggörande av avslutsinformation är möjligtvist 
den viktigaste reformen i själva genomlysningskraven som introduceras av 
MiFID.  
 
Förutsättningarna för auktorisation som en reglerad marknad respektive 
tillstånd för drift av MTF är ett ytterligare föremål för harmonisering inom 
EU vars syfte inte enbart är etablering av en singel europeisk 
värdepappersmarknad utan även befrämjandet av enhetliga standarder såväl  
för genomlysning som för marknadsförtroendet. Villkoren för 
börsauktorisation respektive tillstånd för drift av MTF omfattar – vid sidan 
av organisatoriska krav – en uppsättning av centrala kriterier för 
marknadsövervakningen både på en börs och på en MTF är; a) icke-
diskriminerade och öppet redovisade handelsregler; b) tillträdeskriterier 
grundade på objektivitet och överblickbarhet; c) kriterier för upptagande av 
finansiella instrument till handel samt d) avbrytande av handel med 
instrument och avförande av ett instrument från handel.     
 
 
Det första ämnesområdet i det här examensarbetet är en kartläggning av 
MiFID:s påverkan både till marknadsövervakningen och till säkerställandet 
av tillräcklig genomlysning av värdepapperspriserna som utövas av 
marknadsplatserna. Jag påstår att värdepappershandelns splittrande till ett 
flertal marknadsplatser leder inte enbart till försvagad genomlysning av 
värdepapperspriserna utan även till fragmenterad övervakning av 
värdepappershandeln.  
 
Prisinformationens fragmentering hänför sig till den i MiFID tillåtna 
valfriheten för värdepappersrörelser att välja mellan tre olika kanaler för 
offentliggörande av information efter handel när transaktionen är utförd 
utanför en börs eller en MTF. De olika lederna för offentliggörande av 
handelsinformation introducerar utan tvivel möjligheten till att 
informationen består fragmenterad. Det kommer åtminstone att finnas några 
hinder mot informationens konsolidering där värdepappersrörelserna som 
använder sig av egna webbsidor kan bli det huvudsakliga motståndet.    
 
Fragmentering av både övervakningen av värdepappershandeln och 
säkerställandet av överblickbarheten i värdepapperspriserna leder sitt 
ursprung från avskaffandet av börsmonopolet. Som ett resultat därav har 
marknadsplatsen å ena sidan endast möjlighet att övervaka den 
värdepappershandel som sker genom dess automatiska handelssystem och 
de OTC-avslut som väljs att offentliggöras i dess handelssystem. En del av 
det ovananförda övervakningsansvaret har följaktligen flyttats från 
marknadsplatserna till värdepappersrörelserna när dessa väljer att 
offentliggöra sina transaktioner genom egen webbsida. Ett annat belägg för 
fragmentering av övervakningsansvaret är ett frigörande av konkurrensen 
mellan företagen som erbjuder publiceringstjänster avseende 
offentliggörande av information efter handel. Dessa företag kan nämligen 
även inkludera en övervakningstjänst med avseende på kundernas 
transparensrapportering, vilket säkerställer att offentliggörande av 
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information efter handel sker i enlighet med MiFID . Ansvaret för 
övervakningen av ett ordningsamt iakttagande av genomlysningskraven 
kommer således att till en del ligga även hos de ovannämnda företagen.  
 
Huruvida det genomgripande frigörandet av konkurrensen kommer att vara 
framgångsrikt beror enligt min åsikt mycket på de praktiska konsekvenserna 
av den ovananförda fragmenteringen både av prisgenomlysning och av 
marknadsövervakningen. Enbart tiden kan visa den faktiska effekten på 
marknadsgenomlysning och –förtroende som bottnar i den reviderade 
regelstrukturen på den europeiska värdepappersmarknaden. Det mest 
idealistiska hade varit om marknadskrafterna av sig själva skulle resultera i 
en effektiv konsolidering av tillförlitlig handelsinformation. Det finns trots 
allt en viss rädsla av att marknadsaktörernas privata kommersiella intressen 
går före allmänhetens intresse för säkerställandet av värdepappershandelns 
genomlysning och förtroendet för marknaden.  
  
 
Det andra ämnesområdet i mitt examensarbete är hänförlig till MiFID:s 
implementering till den nationella lagstiftningen både i Sverige och i 
Finland. Den komparativa studien omfattar den nationella implementeringen 
dels utav kraven på värdepappershandelns genomlysning och dels utav olika 
övervakningsuppgifter som speciellt inriktade mot marknadsplatserna. 
Motivet bakom jämförelsen av de ovan nämnda övervakningsuppgifternas 
införande till svenska respektive finska förhållanden är att identifiera de 
betydande skillnaderna mellan de nationella implementeringarna samt  
kartlägga debatter som följd av direktivets införlivande. Jag har kommit 
fram till att respektive börs övervakningsskyldighet enligt respektive lands 
lagstiftning vilar på olika grunder. Det sist anförda innebär nämligen att 
reglerad marknad har av den svenska lagstiftarens ålagds ett antal 
myndighetsliknande övervakningsuppgifter medan den finska lagstiftningen 
till större del har gått åt mottsatt riktning. 
 
Den tredje ambitionen i mitt examensarbete är att sätta de genom MiFID 
lanserade signifikanta förändringarna i marknadsövervakningen och 
säkerställandet av en lämplig genomlysning av priserna till en praktisk 
kontext. För att bemöta utmaningen, kommer jag att introducera läsaren till 
de övervakningsuppgifterna som utövas av OMX Nordiska Börsen6 
Stockholm och Helsinki (”OMX”). Vidare kommer jag att erbjuda ett antal 
viktiga redskap till läsaren som förhoppningsvis hjälper henne/honom att 
förstå MiFID:s inverkan till OMX:s handelsövervakning och säkerställande 
av prisgenomlysning. Analysen av effekterna som följer av MiFID kommer 
även att behandlas i den avslutande diskussionen. 
 
 

                                                 
6 Den officiella beteckningen över OMX Nordiska Börsen har ändrats till att vara The 
NASDAQ OMX Group Inc (NASDAQ OMX eller NASDAQ OMX Group Inc.). Med 
hänsyn till den någon oklara beteckningen under övergångsperioden – om beteckningarna 
OMX Nordiska Börsen Stockholm respektive Helsinki kommer att även fortsättningsvis 
bestå – har jag valt att hålla mig till de gamla beteckningarna i detta arbete 



 7

Förord 
Idén till det här examensarbetet leder sitt ursprung från tiden när jag började 
som trainee på OMX Nordiska Börsen Stockholm, mars 2007. Den ”heta 
potatisen” som jag fick höra varje dag var MiFID, vilket dessutom verkade 
väcka blandade känslor hos mina kollegor. Naturligtvis försökte jag 
fördjupa mig i det populära diskussionsämnet genom att läsa direktivet ett 
par gångar genom, dock utan resultat. Trots detta förstod jag knappast 
någonting och ordet MiFID kändes således som ett spöke i mitt innersta 
inne. Det enda jag visste om MiFID var att den skulle leda till förändringar 
på den europeiska finansmarknaden. Som en stor inspiration av mina 
professionella kollegor blev jag även själv nyfiken av att veta allt om 
direktivet. Dessutom tyckte jag att arbetsuppgifterna på börsen var 
fantastiskt intressanta och det kändes som naturligt att skaffa mig mer 
ingående kunskaper om ämnesområdet. 
 
Efter allt det enorma jobbet och den långa tiden som jag lagt ner i mitt 
examensarbete kan jag enbart konstatera att jag är mycket, mycket nöjd. 
MiFID känns inte längre som ett spöke utan som ett tämjt vilddjur. Jag kan 
således konstatera att resan till MiFID och dess källor har varit otroligt 
givande och har utan tvivel bidragit till en bättre förståelse för de europeiska 
finansmarknadernas funktion och regelmiljö. Examensarbetet har vidare gett 
mig oerhört viktiga redskap som jag kan använda av mig i mitt fortsätta 
arbete på OMX Nordiska Börsen Helsinki. 
 
Jag vill ge mitt varma tack till samtliga kollegor på OMX Nordiska Börsen 
Stockholm och Helsinki som vänligt och tålamodigt har hjälpt mig med 
mina frågor samt väglett mig i den fascinerande finansvärlden. Speciellt vill 
jag inrikta uppskattning mot båda börsers avdelningar för 
handelsövervakningarna; ni har hjälp mig att förstå de grundläggande 
dragen och karaktären i värdepappershandeln utan vilka jag inte skulle 
kunna bli en skicklig börsjurist. De kunskaper som jag har fått dels genom 
att jobba över hela sommaren på handelsövervakningen Stockholm och dels 
genom att ha långa och utförliga diskussioner med analytikern Jani på 
handelsövervakningen Helsinki är väldigt exklusiva då merparten av dem 
inte kan läsas av läroböckerna. Dessutom vill jag även tacka för min 
nuvarande chef, Janne, som har ägnat sin tid åt att hjälpa mig i samband 
med gränsdragningen av examensarbetet. 
 
Ett speciellt tack tillhör även till min inspirerande handledare och 
examinator, Catarina. Hon har även varit som kursföreståndare i två av de 
specialkurserna som jag har studerat vid Stockholms juridiska fakultet. Jag 
kan nog inte ens uttrycka tillräckligt min tacksamhet för allt hennes 
oersättliga stöd som hon gett till mig under det sista året. Hon är utan tvivel 
den bästa pedagogen och handledaren som finns i hela Sverige! Dessutom är 
hon min absoluta förebild inom arbetslivet. 
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Jag vill naturligtvist även passa på att tacka för alla mina kära vänner som 
fullhjärtat har stött mig. Utan er skulle det ha varit betydligt tuffare att ta 
mig genom den sista prövningen i den akademiska världen. Jag hoppas att 
jag någonsin kan ersätta det som ni har gjort för mig. Speciellt vill jag tacka 
min nya vän, Julius, som inte enbart har varit som en värdefull kompis när 
jag flyttade till Finland utan även stannat med mig långa kvällar och helger 
på jobbet för att skriva färdig sin uppsats. Dessutom vill jag inrikta ett varmt 
tack till Annika som har tagit sin tid för korrekturläsningen av mitt 
examensarbete. Till sist tillhör ett varm tack även till min familj som har 
stött på mig under hela resans gång.     
 
Elina Kettinen 
Helsingfors Mars 2008   
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Förkortningar 
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

tillsynsmyndigheten i Tyskland 
 
Bilateralt avslut  kallas även både för manuella avslut och OTC-

avslut (Over the Counter) och även för off 
exchange trading. Med begreppen åsyftas 
värdepapperstransaktioner som har utförts 
utanför börsens eller MTF-plattformens 
handelssystem 

 
CESR   the Committee of European Securities 

Regulators 
 
FSA Financial Supervisory Authority (FSA) 

tillsynsmyndigheten i Storbritannien  
 
Primärbörs   en börs på vilken ett värdepapper är primärt 

upptaget till handel 
 
SAXESS  det elektroniska handelssystemet för handel i 

värdepapper på OMX Nordiska Börsen 
 
Sekundärbörs  En börs på vilken värdepapper handlas utan att 

dess emittent skulle av sekundärbörsen kunna 
åläggas några skyldigheter att följa 
sekundärbörsens regler 

 
Spread   Det volymvägda intervallet i ett värdepapper 

kallas för spread och bildas av skillnaden mellan 
det högsta och lägsta avslutspriset och alla avslut 
mellan dem i ett enda finansiellt instrument över 
kontinuerligt tidsintervall. I likvida aktier brukar 
spreaden vara snäv medan fallet är tvärtom i 
illikvida aktier. Detta beror i sin tur på att köp- 
och säljsidan i illikvida aktier är förhållandevis 
tom, vilket ibland kan försvåra matchning mellan 
dessa order. Vad gäller likvida aktier, så finns det 
en omfattande utbud och efterfråga, vilket 
innebär att kursavvikelserna hålls på en 
förhållandevis stabil nivå och det är således lätt 
för en investerare att bli av med sin aktiepost och 
dessutom få priset som inte avviker från den 
rådande kurssättningen.    

 
UKLA  UK Listing Authority och är en del av FSA 
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U.S. SEC Securities Exchange Commission, den federala 

tillsynsmyndigheten i USA 
 
VWAP-avslut  Volyme Weighted Average Price. Icke 

standardiserad avslutstyp som utförs utanför 
marknadsplats och innebär att avslutet 
genomförs till en genomsnittskurs som gäller för 
den handelsdagen. 

 
VWAS-avslut  Volyme Weighted Average Spread, icke 

standardiserad avslutstyp som utförs utanför 
marknadsplatsen och innebär att avslutet 
genomförs till en kurs som faller på eller inom 
det aktuella spread mellan köp- och säljkurs i 
orderboken  

 



 11

1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
 
 

1.1.1   EU-initiativen avseende reglering inom 
värdepappersmarknaden   
 
Regleringar inom värdepappersmarknadens område på den europeiska 
gemenskapsnivån spelar en alltför viktigare roll. Syftet med EU-initiativen 
är att skapa en så fullständig harmonisering av den nationella lagstiftningen 
som möjligt för att underlätta finanssektorns gränsöverskridande expansion 
och därmed bidra till en kraftigare ekonomi i hela Europa. Idag finns det tre 
EU-initiativ som omfattar hela makrostrukturen avseende värdekedjan för 
avistaaffärer på den paneuropeiska värdepappersmarknaden.  
 
Financial Services Action Plan från 1999 har till syfte att harmonisera 
reglerna inom värdepappershandeln mellan de europeiska länderna. För att 
uppnå målet har EU beslutat att införa den s.k. Lamfalussy-processen7. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för 
finansiella instrument som trädde i kraft den 1 november 2007 (härefter 
”MiFID”) är ett resultat av den s.k. Lamfalussy-processen och bedöms få 
stora effekter på handelsledet i värdekedjan. Trots harmonisering av 
lagstiftningen över värdepappershandeln på gemenskapsnivån, saknas det 
fortfarande ett gemensamt organ för tillsynsmyndigheten inom EU.8 
Tillsynsmyndigheterna är fortfarande decentraliserade genom att operera på 
ett nationellt plan. Det innebär att något skift med avseende på 
tillsynsmyndighetens befogenheter från den nationella nivån till 
gemenskapsnivån inte har ägt rum som ett resultat utav Lamfalussy-
processen.9 Det finns ett antal modeller för hur centralisering skulle kunna 
genomföras därav en av dessa består av så kallade multipla 
tillsynsmyndigheter.10 Hela EU omfattande tillsyn över den europeiska 
                                                 
7 Lamfalussy-processen innebär att Europaparlamentet och rådet utfärdar direktiv på 
principiell nivå, medan kommissionen (CESR) har till uppgift att besluta om detaljerna i 
följddirektiv och förändringar. Därefter skall representanter av olika länders 
tillsynsmyndigheter besluta om en gemensam riktlinje för tolkningar av dessa direktiv.   
8 För vidare läsning, se Legal foundations of international monetary stability, Lastra R. M., 
s 319-323 
9 CESR (nivå 2) och nivå tre kan dock betraktas som ett slags tillsynsorgan men de har 
enbart en rådgivande roll inom EU 
10 Se för närmare läsning, Legal foundations of international monetary stability, Lastra R. 
M., s 324-328. Den ovan anförda modellen kan jämföras med den av Europeiska 
Centralbankens tillämpade modell. Nationella tillsynsmyndigheter skulle enligt denna 
modell samarbeta med avseende på beslutsfattande därav den natioenlla 
tillsynsmyndigheten skulle ha EU-mandat 
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finansiella marknaden anses emellertid som välkommet såväl av det 
europeiska parlamentet som av vissa marknadsaktörer.11 
 
Den s.k. Lissabonagendan från 2000 syftar vidare att förändra de europeiska 
ekonomierna så att de blir ”världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomier till 2010”.12 Utöver den s.k. 
Lissabonagendan, finns det två liknande EU-initiativ som tar sikte på  
efterhandsmarknaden, det så kallade post-trade-ledet.13 
 
 

1.1.2  MiFID:s centrala syften 
 
En av ledtrådarna i direktivet om marknader för finansiella instrument är 
harmonisering av de europeiska värdepappersmarknaderna dels genom att 
avlägsna hindren mot erbjudande av investeringstjänster och dels genom 
samordning av reglering över marknadsplatserna. Syftet med detta är att 
skapa ett regelverk som möjliggör utförandet av aktietransaktioner, vid 
sidan av börserna, även på övriga markandsplatser och via bilaterala avslut 
utanför någon marknadsplats. Förutom frigörandet av konkurrensen mellan 
markandsplatserna och andra sätt för genomförandet av OTC-avslut, syftar 
direktivet till att säkerställa marknadernas tillförlitliga och effektiva 
funktion samt förstärka investerarskyddet.14 
 
MiFID intensifierar erbjudandet av gränsöverskridande investeringstjänster 
genom att möjliggöra dess verksamhet i samtliga medlemsstater med stöd 
av den nationella tillsynsmyndighetens beviljande av tillstånd (det så kallade 
europapasset). Den långtgående harmoniseringen utav villkoren för 
verksamheten i värdepappersföretag och uppföranderegler vid 
tillhandahållande av investeringstjänster till kunder avser att göra det lättare 
för ett företag att erbjuda sina investeringstjänster på lika villkor runt om 

                                                 
11 Se EU:n laajuinen pankkivalvonta aivan alkutekijöissään (Min översättning; EU 
omfattande tillsyn över bankerna helt i sina grundbeståndsdelar), Kauppalehti (jfr. Dagens 
Industri i Sverige), 2008-02-26, s. 8  
12 ”The Lisbon Agenda” har som ambition att göra europeisk värdepappersmarknad 
konkurrenskraftig i förhållande till USA’s värdepappersmarknad. Målsättningen kan sägas 
vara mycket ambitiös eftersom man på USA’s värdepappersmarknad endast har två 
dominerade börser (NYSE och NASDAQ)  och endast en organisation för hantering av 
post-trade eller clearing och avveckling av värdepappersaffärer för hela USA (DTCC) 
medan Inom Europa har varje land en börs och en organisation för clearing och avveckling. 
13Code of Conduct (CoC) har till syfte att öka konkurrensen genom en mer sammankopplad 
infrastruktur i clearing och avveckling med ökad valfrihet för intermediärerna. Target 2 
Securities (T2S) är ett initiativ från Europeiska centralbanken att utreda möjligheten att 
skapa en paneuropeisk plattform för avveckling av alla avistaaffärer i värdepapper inom 
Europa i ett och samma system. Det skulle innebära att avistaaffärer mellan säljare och 
köpare I olika länder inom Europa och med sina värdepapper i olika centrala 
värdepappersförvarare (CSD) kan hanteras på identiskt samma sätt som inhemska affärer 
där säljare och köpare direkt eller genom ombud måste mötas I hemmamarknadens CSD. 
14 Ingressen (2), (5) och (44) till Direktivet 2004/39/EG (härefter ”MiFID”)  
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den europeiska gemenskapen utan att för den skull behöva ansöka om 
ytterligare tillstånd.  
 
Samtidigt syftar de i MiFID anförda kraven på värdepappersföretagens 
uppföranderegler, såsom bästa orderutförande och riktlinjerna till detta, i 
samband med erhållandet av investeringstjänster att skapa ett starkt och 
harmoniserat investerarskydd inom gemenskapen. Även samordning av 
markandsplatsernas verksamhetsförutsättningar kan anses skapa ett viktigt 
mervärde för eftersträvan av förstärkt investerarskydd. 
 
Vidare kan det framhållas att det gränsöverskridande samarbetet mellan 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter har förstärkts. MiFID ställer således 
krav bland annat på informationsutbyte och skyldighet för 
tillsynsmyndigheterna att bistå varandra, inte minst på grundval av den 
ständigt tilltagande ökningen utav värdepappersföretags erbjudande av 
gränsöverskridande investeringstjänster. Dessutom anses det som angeläget 
att få till stånd en bättre samordning av tillsynsmyndigheternas befogenheter 
i syfte att uppnå likvärdig behandling på hela den integrerade 
finansmarknaden.    
 
 

1.1.3   MiFIDs centrala innehåll 
 
MiFID:s tillämpningsområde är enligt artikel 1 främst reglerade marknader, 
värdepappersrörelser, kreditinstitut som erbjuder investeringstjänster. 
Tillämpningsområdet för MiFID kan därmed konstateras stå huvudsakligen 
i överensstämmelse med dess föregångare, ISD (Investment Services 
Directive) det så kallade tjäsntedirektivet15. En av de mest betydelsefulla 
nyheterna i MiFID är de modifierade principerna, såsom förbjudet mot gold 
plating (den nationella lagstiftaren förbjuds införa striktare reglering än vad 
som framgår av MiFID), avskaffandet av det så kallade börsmonopolet 
(jämför kapitlet ovan) samt frigörandet av konkurrens. Därutöver är 
reglering över värdepappersföretag betydligt mer detaljerad i jämförelse 
med tjänstedirektivet. De 73 artiklar i MiFID samt dess 
genomförandedirektiv och förordning återspeglar således tydligt direktivets 
detaljgrad. 
 
Bestämmelserna om reglerade marknader och värdepappershandeln som 
utövas på dem har också genomgått signifikanta förändringar i samband 
med MiFID i två hänseenden. För det första har definitionen av reglerad 
markand en central betydelse i direktivet. Anledningen därtill är att det 
karaktäristiska för en sådan marknadsplats är att ett flertal andra EU-direktiv 
är direkt tillämpliga på värdepapper och dess emittenter vars värdepapper är 
noterade på en börs.  För det andra får medlemsländerna inte längre tillämpa 

                                                 
15 Direktiv 93/22/EG om investeringstjänster på området för finansiella instrument. 
Tjänstedirektivet antogs 1993 och började gälla 1996 
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börsmonopolet det vill säga kräva att samtliga värdepapperstransaktioner 
skall utföras via börsen. Samtidigt skapar direktivet konkurrensmöjligheter 
för värdepappersföretagen att utföra sina transaktioner utanför 
marknadsplatser. 
 
MiFID innehåller vidare bestämmelser om en ny investeringstjänst, 
nämligen drift av en MTF-plattform16 (MTF, på engelska Multilateral 
Trading Facility). Genom bestämmelsen kan värdepappersföretagen och 
reglerade marknaderna således bilda nya MTF-plattformar. Det mest 
uppmärksammade projektet vad gäller MTFer under uppbyggnad är 
Turqoise17. En av de huvudsakliga orsakerna till det nämnda projektet och 
den förväntade utökningen av MTF:er är att reglering över kriterierna för 
upptagandet av värdepapper till handel på en MTF är förhållandevis 
flexibla. Man kan således inte enbart handla med värdepapper som redan är 
upptagna till handeln på en reglerad markand utan även värdepapper utgivna 
av små och medelstora bolagen samt av privata bolagen. Även 
derivathandeln på en MTF är fullständigt tillåtet. 
 
Direktivet lanserar en annan typ av investeringstjänst, nämligen systematisk 
internhandlare18. Med stöd av den här typen av investeringstjänst kan 
värdepappersföretaget på ett systematiskt sätt utföra köp- och säljorder 
utanför reglerade marknader respektive MTF:er genom att själv ställa sig 
som motpart i transaktionen. I vissa länder syftar värdepappersföretag 
nämligen att kanalisera så stor del av sina anbud som möjligt till sitt eget 
handelssystem där dessa order internt matchas till avslut. En sådan lösning 
kan speciellt anses som angeläget när det är frågan om omfattande 
transaktioner där värdepappersföretagen annars skulle vara tvingade att 
handla för egen risk. Värdepappersföretagens vilja för utförandet av 
omfattande transaktioner kan nämligen minska på grund av genomlysningen 
eftersom sådan handelsinformation kan utnyttjas av övriga handelsdeltagare 
                                                 
16 MiFID, artikel 4 (15) 
17 Projekt Turqoise är ett initiativ av sju av världens största investmentbanker (Citi Group, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merill Lynch, Morgan Stanley och UBS) 
att starta en MTF som ett alternativ till den traditionella börsverksamheten. Syftet med 
Turqoise är att sätta press på transaktionskostanderna genom att tillhandahålla en 
ömsesidig, icke-vinstdriven struktur som ger tillträde även till andra intermediärer och 
investerare. Turqoise planeras bli ett hybrid system som låter bedriva handel med 
finnasiella instument både på reglerade marknader och MTFer och marknadsförs av denna 
anledning som paneuropeisk plattform baserad i London. Dessa banker internaliserar även 
idag merparten av sina affärer d.v.s. handlar mot eget lager eller nettar affärer internt varvid 
färre affärer behövs sändas till avveckling. Med Tuqoise blir deras nettningsmöjligheter och 
interlager felra gånger så stort när de samarbetar och på så sätt undviker att använda sig av 
börsens tjänster. Om dessa banker internaliserar merparten av sin handel inom Turqoise 
innebär det alltså färre transaktioner på börsen vilket i sin tur kan bidra till sänkta 
transaktionskostnader för kunder och till högre omsättning totalt sett i aktierna. EuroCCP 
har pekats ut som en central motpart för clering, avveckling och erbjuder nettning samt risk 
management tjänster. Positionerna kommer därefter att sändas till Citi’s globala 
transaktionstjänster för avveckling i respektive centrala värdepappersförvarare och kommer 
därmed att fungera som avvecklingsagent. En motsvarande projekt sker på 
transaktionsrapporteringens område under benämning projekt Boat. 
18 MiFID, artikel 4.7 och Bilaga 1 Avsnitt A 
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genom spekulation i form av upp- respektive nedgångar i 
värdepapperspriset. Det finns dock möjlighet för undantag av 
offentliggörande av anbud om orderstorleken är speciellt stor, vilket 
kommer att behandlas nedan i kapitlet 3.3.  
 
Direktivet innehåller en detaljerad reglering över aktiehandelns 
genomlysning före och efter handeln. Detaljregleringen i det här avseendet 
kan konstateras ha direkt anknytning till avskaffandet av 
koncentrationsregeln enligt vilken en medlemsstat kunde tvinga att order 
från privata investerare endast skulle få utföras på en reglerad marknad. En 
av MiFID:s centrala följderna är nämligen att aktiehandeln kommer att vara 
spridd mellan olika handelssystem, vilket även innebär att likviditeten 
kommer att fragmenteras i lika stor utsträckning. MiFID syftar emellertid 
till att minska de skadeverkningarna som kan resultera i handelns 
fragmentering och skapa förutsättningar såväl för marknadernas likviditet 
som för opartisk konkurrens mellan marknadsaktörerna. Samtidigt 
eftersträvs det att investeraren och värdepappersförmedlarna skall smidigt 
kunna följa aktiernas prisbildning (konsolidering av information). Som följd 
av det ovan anförda omfattar kraven på aktiehandelns genomlysning inte 
enbart markandsplatserna och värdepappersföretagen utan även 
systematiska internhandlare genom öppenhet i handeln och offentliggörande 
av utförda aktietransaktioner (den så kallade transparensrapporteringen). 
 
MiFIDs bestämmelser om marknadernas genomlysning och 
värdepappersrörelsernas bästa orderutförande innebär att även 
offentliggörande av handelsinformationen avseende OTC-avslut blir en 
konkurrensutsatt verksamhet. Med hänsyn till offentliggörande av 
information efter handel kan värdepappersrörelserna nämligen välja 
huruvida de själva ska upprätta systemen för offentliggörande, anlita en 
tredje part för detta ändamål eller offentliggöra avslut via marknadsplatsens 
system. Konkurrensfriheten i distribution av handelsinformation innebär 
dock åtminstone tillfälliga risker för fragmentering då informationen ifråga 
inte längre är koncentrerat på ett enda ställe, nämligen på den nationella 
börsen.  
 
Som en ytterligare beståndsdel utav genomlysningen är de i direktivet 
stadgade rapporteringsreglerna19. Syftet med transaktionsrapporteringen 
dagen efter utförandet är nämligen säkerställandet av värdepappershandelns 
effektiva myndighetstillsyn inom hela den europeiska gemenskapen.  
 
Mot bakgrund av MiFID:s centrala syften anses det vara som angeläget att 
säkerställa en omfattande ram av rättsliga regler för genomförandet av 
transaktioner med finansiella instrument, så att inte bara en hög kvalitet kan 
säkerställas utan också det finansiella systemets integritet och samlade 
effektivitet upprätthålls. Direktivet innehåller därmed ett antal åtgärder för 
säkerställandet av ett effektivt investerarskydd. Dessa åtgärder omfattar 
bland annat kundkategorisering och andra till värdepappersrörelse inriktade 
                                                 
19 Om transaktionsrapportering, MiFID, artikel 25 (3) och genomförandeförordning (EG) nr 
1287/2006, kapitel III 
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uppföranderegler vid tillhandahållande av investeringstjänster till kunder 
(såsom bästa orderutförande och riktlinjerna till detta). Under senaste tiden 
har dessutom antalet aktiva investerare på de finansiella marknaderna ökat, 
och dessa erbjuds ett allt bredare utbud av tjänster och instrument. Även 
med hänsyn till denna utvecklig ansågs det att gemenskapens rättsliga ramar 
bör omfatta hela skalan av verksamheter som riktar sig till investerarna för 
att på bästa möjliga sätt bevara investerarnas förtroende för finansiella 
marknader. 
 
Vidare kan även harmoniseringen av villkoren för börsauktorisation och 
tillstånd för drift av MTF anses skapa ytterligare förutsättningar för förstärkt 
investerarskydd och markandsintegritet. En del av dessa villkor avser 
marknadsplatsoperatörens skyldighet att upprätta icke-skönsmässiga regler 
och övervakning av att MTFs eller reglerad marknads regler följs och andra 
rättsliga förpliktelser fullgörs.20 Detta innebär att MTF eller reglerad 
marknad skall upprätta och upprätthålla effektiva system och förfaranden 
för regelbunden övervakning av att dess medlemmar/deltagare följer de 
handelsreglerna som gäller för marknadsplatsen i syfte att upptäcka 
överträdelser av dessa regler och otillbörliga marknadsförhållanden. Den 
vitala nyheten i MiFID är således att kraven för marknadsplatsernas regler 
och övervakningsskyldigheter innebär en ytterligare harmonisering på den 
europeiska gemenskapsnivån.  
 
En fullständigare harmonisering av de ovan anförda kraven på 
värdepappersföretagens uppföranderegler i kundrelationer, börsauktorisation 
respektive tillstånd för drift av MTF samt till samtliga aktörer inrikatde 
kraven på genomlysning kommer utan tvivel att förstärka investerarskyddet 
och marknadsintegritet. Harmonisering utan möjlighet för gold plating 
skapar nämligen gemensamma spelregler för samtliga aktörerna inom den 
europeiska värdepappersmarknaden (kallas på engelska level playing field).    
 
 
 

1.2 Syfte 

 
Det första syftet med examensarbetet är att ge läsaren en bild av den senaste 
utvecklingen inom den europeiska värdepappersmarknaden genom 
införandet av direktivet om marknader för finansiella instrument 
(2004/39/EG) samt hur det påverkar marknadsplatsernas 
övervakningsskyldighet och uppgiften att tillvarata genomlysning av 
värdepapperspriserna. För att kunna påvisa att det enligt min bedömning har 
skett ett icke obetydligt systemskifte med avseende på de ovan anförda 
övervakningsuppgifterna för marknadsplatser, anser jag som viktigt att även 
ge läsaren en bild av de ändringarna i kraven på aktiehandelns 

                                                 
20 MiFID, artikel 26 avseende MTFer och artikel 43 avseende reglerade marknader  
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genomlysning, och på värdepappersrörelsernas bästa orderutförande med 
tillhörande riktlinjer.     
 
Det andra syftet med examensarbetet är att redogöra de inom den europeiska 
gemenskapen harmoniserade villkoren dels för börsauktorisation och dels 
för tillstånd att driva en MTF. Jag kommer dock att granska de ovan anförda 
förutsättningarna enbart från marknadsövervakningens synpunkt. 
Målsättningen är således att analysera huruvida de i direktivet fastställda 
skyldigheterna för marknadsplatsen att upprätta öppet redovisade kriterier 
för tillträde till marknadsplatsen, handelsregler, tillvaratagande av 
aktiehandelns genomlysning samt huruvida omsorgen av en ordningsam 
värdepappersmarknad (avbrytande av handel) innebär några större 
förändringar i förhållande till rättsläget innan införandet av MiFID.  
 
För att på ett konkret sätt kunna påpeka läsaren hur MiFID påverkar 
reglering över marknadsplatsernas övervakningsskyldigheter med avseende 
på värdepappershandel, har jag valt att redogöra direktivets implementering 
både till den svenska och finska lagstiftningen. Samtidigt kommer jag även 
att i vissa hänseenden jämföra hur direktivet har implementerats av 
respektive land, framförallt i syfte att ta upp vissa omständigheter i den 
nationella implementeringen som jag anser kunna betraktas som 
problematiska eller som har lett till en livlig debatt i samhället. Under 
genomgången både av MiFID och av de respektive nationella 
lagstiftningarna kommer jag att parallelljämföra de nämnda 
övervakningsuppgifterna och dess räckvidd mellan en reglerad marknad och 
en MTF för att introducera läsaren till de skillnaderna som existerar mellan 
marknadsplatserna.   
 
Det tredje syftet med mitt examensarbete är att redogöra den praktiska 
tillämpningen av den indispositiva rätten med avseende på räckvidden av 
marknadsplatsens marknadsövervakningsskyldighet. Jag kommer därmed 
att använda mig av OMX Nordiska Börsen Stockholm och Helsinki som ett 
praktikfall. Avsikten är även att kunna påpeka läsaren de senaste 
utvecklingstendenserna som följd av MiFID inte bara inom börsverksamhet 
utan även inom värdepappersmarknadens genomlysning och de tänkbara 
konsekvenserna för marknadsövervakningen av ett generellt frigörande av 
konkurrensen på värdepappersmarknaden.         
 
En genomgång utav de ovan anförda ämnesområdena skulle därmed bidra 
till bättre förståelse för börsens skyldighet att tillvarata genomlysning av 
värdepappershandel och förstärka marknadsförtroendet samt insikten om 
hur denna roll har förändrats som följd av MiFID 
 
Med hänsyn till de ovan anförda syfte skulle jag sammanfatta 
problemställningen genom att ställa frågan huruvida de i MiFID fastställda 
grundläggande principerna om förstärkt investerarskydd, aktiehandelns 
genomlysning och frigörandet av konkurrens de facto uppfylls i lika stor 
omfattning. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Den viktigaste avgränsningen som jag vill att läsaren ska ha klart för sig är 
att jag kommer att lämna frågorna kring övervakning av emittenterna 
utanför mitt examensarbete. Gränsen mellan handels- och 
emittentsövervakningen är dock i vissa hänseenden komplicerat att dra då 
dessa övervakningsuppgifter ibland överlappar varandra. Som ett exempel 
på en sådan överlappning är beslut om avbrytande av handeln med ett 
finansiellt instrument. I flesta fall är orsaken till handelsstoppet hänförlig till 
emittenten och dess skyldighet att offentliggöra kurspåverkande 
information. I sammanhanget kan det även nämnas att jag kommer att 
introducera bestämmelserna om avnotering av ett finansiellt instrument i 
anslutning till redogörelsen av bestämmelserna om avbrytande av handeln. 
Det innebär dock inte att jag skulle fördjupa mig även till frågorna om 
avnotering utan syftet är enbart att läsaren skulle få klart för sig att samma 
villkor gäller för båda åtgärder. Dessutom är avnoteringsåtgärden hänförlig 
till emittenten och dess övervakning, vilket inte är någon närmare föremål 
för granskning i mitt examensarbete.  
  
Den ovan anförda avgränsningen ger förhoppningsvis en klarare bild för 
läsaren angående den infallsvinkeln som jag väljer för behandling av 
MiFID. Av den anledningen har jag även ansett att någon närmare 
fördjupning i direktivets bestämmelser om investerarskydd (förutom 
aktiehandelns genomlysning och kraven på bästa orderutförande) som icke 
behövligt då de kan anses hänföra sig uteslutande till 
värdepappersrörelsernas verksamhet i samband med drivandet av 
värdepappershandel. 
 
Inte desto mindre torde det finnas skäl att fördjupa sig i den andra delen av 
bestämmelserna om värdepappershandelns genomlysning – nämligen den 
till tillsynsmyndigheterna inriktade transaktionsrapporteringen som sker 
dagen efter transaktionens utförande. Anledningen därtill är att 
transaktionsrapporteringen inte har något att göra med de 
övervakningsuppgifterna som börsen har i samband med genomlysningen 
och jag känt att ett sådant avsnitt inte skulle föra examensarbetet framåt i 
dess syfte.  
 
Vag gäller redogörelsen av den nationella implementeringen av MiFID, så 
skulle jag redan nu vilja framhäva att den kommer att lämna utanför 
införanden av aktiehandelns genomlysning respektive 
värdepappersrörelsernas skyldighet för bästa orderutförande som är 
inriktade mot värdepappersföretagen. I det här sammanhanget anser jag 
nämligen inte att sådan genomgång skulle tjäna syftet med mitt 
examensarbete. Motsvarande gäller även för den delen av examensarbetet 
som behandlar den praktiska tillämpningen.    
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1.4 Metod 
Jag använder mig av två olika metoder i examensarbetet, nämligen 
deskriptiv metod samt kritisk och argumentatorisk metod. Dessutom präglas 
examensarbetet av rättsekonomiska perspektiv då själva ämnet inte enbart 
har starka inslag av båda vetenskapen som är svårligen skiljbara från 
varandra.   
 
I avsnitten 1-5 använder jag mig nästan uteslutande enbart deskriptiv metod 
med vissa inslag av reflektering över rättsläget innan och efter införandet av 
MiFID. Jag anser att användandet av den nämnda metoden lämpar sig bäst 
för redogörelsen av den materiella rätten d.v.s. den positiva rätten. Syftet 
med kapitlen och metoden är nämligen att ge läsaren ingående och till viss 
del även komparativ och historisk syn angående hur den 
gemenskapsrättsliga lagstiftningen har präglat värdepappersmarkanden och 
vilka förändringar det nya direktivet medför inom området.   
    
Kapitlen 4-5 innehåller inslag av båda metoderna. Kapitlet 4 utgörs av den 
materiella rätten medan kapitlet 5 grundar sig till övervägande del på 
självregleringen. I kapitlet 4 finns naturligtvist även komparativa inslag då 
jag avser att dels redogöra den gällande rätten (de lege de lata) i båda 
länderna som sedan till viss utsträckning jämförs med varandra. Utöver den 
komparativa prägeln använder jag mig av en den kritiska och 
argumentatoriska metoden.  
 
 
 

1.5 Disposition 
 
Inledningsvis kommer jag att introducera läsaren till området för 
värdepappersmarknaden (kap 1). Jag kommer således att beskriva den 
senaste utvecklingen i den europeiska gemenskapens lagstiftning som gäller 
för värdepappershandeln i stort. Dessutom kommer jag att introducera 
läsaren till det tidigare gällande tjänstedirektivet som upphävdes i samband 
med MiFID. Genom att beskriva de båda direktiv inledningsvis kommer 
läsaren att få en allmän bild över den rättsliga utvecklingen inom 
gemenskapens finansiella marknader.  
 
Kapitlet 2 innehåller både en ekonomisk och en juridisk introduktion. Den 
ekonomiska introduktionen syftar till att dels förklara de grundläggande 
funktionerna som styr finansmarknaden och dels de principiella 
utgångspunkterna för marknadernas överblickbarhet och förtroendet för 
värdepappersmarkanden. Därefter följer den juridiska introduktionen som är 
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delad i två delar. Den fösta delen åsyftar att åskådliggöra de grundläggande 
principerna som styr lagstiftningen samt i övrigt påvisa interaktionen mellan 
myndighetsutövande och marknadsaktörerna (främst markandsplatserna). 
Den andra delen består av ett praktiskt exempel på hur de grundläggande 
principerna för lagstiftningen styr marknaden. Vidare vill jag illustrera den 
växelverkan mellan de olika marknadsaktörers roll i tillvaratagandet av 
marknadernas överblickbarhet och integritet.          
 
Kapitlet 3 behandlar enbart om MiFID och om de bestämmelserna som kan 
anses ha betydelse både för tillvaratagandet av värdepappershandelns goda 
genomlysning och för allmänhetens förtroende för finansmarknaden. 
Reglerna om bästa orderutförande av order och riktlinjer till detta och 
kraven på marknadernas överblickbarhet som är inriktade mot 
värdepappersföretagen är ett av de viktigaste inslagen i de ovan anförda 
skyddsintressena. Även kraven på markandsplatserna som inte bara 
befrämjar värdepappershandelns ordningsamma genomlysning utan även 
förtroendet för markanden är ett värdefullt bidrag till 
värdepappersmarknadens smidiga funktion.      
 
Den nationella implementeringen både till den svenska och finska 
lagstiftningen behandlas i kapitlet 4. De bestämmelserna som har införts 
respektive ändrats i följd av MiFID följer i stort sett kapitlen 4 och 5, då 
redogörelsen av den nationella implementeringen uteslutande koncentrerar 
sig på bestämmelserna om marknadsplatsernas ansvar för 
marknadsövervakningen och tillvaratagandet av värdepappershandelns 
genomlysning. Jag vill även göra läsaren uppmärksam om att analysen 
respektive det kritiska förhållningssättet dels avseende på den nationella 
tolkningen av direktivet och dels angående debatten som implementering av 
MiFID har lett i samhället kommer att framföras i anslutning till varje 
kapitel. Jag anser att en sådan disposition är lämpligast att föredra då den 
nationella lagstiftningen i vissa avseenden ha en säregen prägel och kan 
dessutom till viss utsträckning betraktas som ett avskilt ämnesområde. 
 
Kapitlet 5 behandlar marknadsövervakningen på OMX Nordiska Börsen 
Stockholm och Helsinki i syfte att ge läsaren en bild över dess 
grundläggande funktioner och uppgifter. Dessutom kan ett praktiskt 
exempel på hur exempelvis värdepappershandelns genomlysning, en 
ordningsam marknad och markandsintegritet tillvaratas av börsen. 
Därutöver är syftet att redogöra hur de i kapitlet 3 redogjorda 
bestämmelserna i MiFID har det facto påverkat börsens 
övervakningsuppgifter. Vidare kan ambitionen med kapitlet sägas vara att 
identifiera de lagstiftningsmässiga skillnaderna mellan Finland och Sverige 
och hur de har lösts respektive borde lösas av OMX. 
 
Kapitlet 6 innehåller en avslutande diskussion. De avslutande synpunkterna 
syftar nästan uteslutande till att besvara de i kapitlet 1.2 ställda frågorna. 
Avsikten med den avslutande diskussionen är att se ”igenom” MiFID och 
därmed identifiera de praktiska följderna i ljuset av mina frågeställningar. 
Min förhoppning är således att ge läsaren de grundläggande verktygen för 
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att läsaren lättare skulle kunna orientera sig i den debatten respektive 
utvecklingstrenderna som MiFID har skapat.       
 
Då ämnet är av den mer komplicerade naturen har jag valt att använda mig 
av en rik flora av fotnoter. Detta beror främst på den omfattande och 
detaljrika regleringen som präglar regleringen över 
värdepappersmarknaderna. Det har emellertid varit utmanande för mig att 
hitta någon litteratur som speciellt skulle behandla MiFID:s påverkan till 
investerarskydd, värdepappershandelns genomlysning respektive reglering 
av marknadsplatserna. Skälet därtill torde främst vara att området är så pass 
nytt. Mina fotnoter baserar således till stor del på hänvisningar till direktiv, 
dess genomförandeordning och –direktiv, lagstiftning, nationella 
tillsynsmyndighetens föreskrifter och annat liknande. Detta kan i sin tur 
sägas bero på den omfattande och mycket detaljrika regleringen som 
generellt gäller för värdepappersmarknaden.               
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2 Introduktion 

 
 

2.1 Ekonomisk introduktion 
 

2.1.1   Finanssektorns funktioner – principiella 
utgångspunkter 
 
Finanssektorn har tre huvuduppgifter; att omvandla sparandet till 
finansiering (kapitalförmedling), att hantera risk (riskhantering) och att 
tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter (betalningsförmedling).21 De 
två först nämnda innebär närmast att omfördelning mellan sparande och risk 
är en av de viktigaste funktionerna i det finansiella systemet. Nedan kommer 
läsaren att introduceras både i kapitalförmedlingen och i riskhanteringen då 
mitt examensarbete främst tar sikte på dessa funktioner inom finanssektorn. 
 
Den finansiella sektorn medverkar till att styra in folks sparande till 
investeringar på ett så effektivt sätt som möjligt. Specialiserade 
mellanhänder – intermediäre – är fackmän på att värdera, övervaka och 
hantera kreditrisker i de hushåll och företag som de lånar ut. 
Mellanhänderna spelar därmed en viktig roll i det finansiella systemet då de 
skapar förutsättningar till att utnyttja samhällets stordriftsfördelar. Samtidigt 
kan värdepappersinstituten22 på ett smidigt sätt lösa spararens problem med 
asymmetrisk information23 då de har bästa förutsättningar att leta upp och 
analysera lämpliga företagsprojekt att investera i. Bankernas insikt om 
företagens tillväxtpotential kan därmed sägas minska risken för 
felinvesteringar som i värsta fall kan rubba förtroendet för hela 
finansmarknaden.    
 
Tillskapandet av finansiella instrument underlättar den i ovan anförda 
kapitalförmedlingen genom att stora kapitalbehov och finansiella risker 
fördelas på mindre poster som i sin tur kan överlåtas till andra aktörer 
genom handeln på marknaden.24 Detta i sin tur resulterar i bättre 
                                                 
21 Kapitlet följer i stort sett Riksbanken (2007), Den svenska finansmarknaden, se s. 6-9 
22 Värdepappersinstitut används som en gemensam beteckning över samtliga intermediärer 
(främst värdepappersrörelse och kreditinstitut)som har erhållit tillstånd av sin nationella 
tillsynsmyndighet. Beteckning Investment Bank brukar användas på engelska. I detta arbete 
används dock även värdepappersrörelse som skall ges samma innebörd som för 
värdepappersinstitut.   
23 Asymmetrisk information uppstår när en långivare inte har den information som behövs 
för att ta ett rationellt investeringsbeslut 
24 jfr. Prop. 2006/07:115, s. 265f.f. 
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riskhantering genom att den löpande handeln förenklar att sälja ut 
aktieinnehavet och investera på nytt. Nyttan för alla deltagare på marknaden 
eller i handelssystemet ökar ju flera aktörer får tillgång till en marknad eller 
ett handelssystem. Den här typen av nätverkseffekten skapar mer nytta ju 
fler som deltar, genom att likviditeten blir bättre. Ju mer likvid ett finansiellt 
instrument är desto mindre är skillnaden mellan köp- och säljkurser.  
 
För att förmedlingen av riskkapital mellan företag och bredare skala av 
investerare med olika investeringsbehov ska ske så effektivt som möjligt har 
det visat sig vara fördelaktigt att utnyttja en organiserad marknadsplats för 
aktier, exempelvis börs.25 Utöver den ovan anförda marknadsplatsernas 
samhällsekonomiska funktion så kan värdepapper noteras respektive 
registreras på ett samlat ställe. Vidare kan information om gällande 
kursnivån genom köp- och säljorder samt avslut för de samtliga noterade 
värdepappren fortlöpande offentliggöras av marknadsplatsen. Tidigare har 
den nationella lagstiftningen i praktiken vidmakthållit börsens 
monopolliknande ställning i samhället. Numera, efter tillkomsten av MiFID, 
utgör fri etableringsrätt och fri konkurrens en grundläggande princip även 
med avseende på marknadsplatser. 
 
 

2.1.2   Marknadernas överblickbarhet och 
integritet – principiella utgångspunkter  
 
Prissättning av finansiella instrumenten indikerar för allmänheten de 
kostnaderna som kapitalanskaffningen vid varje tidpunkt innebär. 
Derivatinstrument vars prissättning är omedelbart anknuten till dess 
underliggande tillgångar ger också specifik information om prissättning av 
finansiella risker då derivatinstrument brukar handlas i syfte att skydda de 
intagna positionerna i avistaaffärerna.  
 
Kapitalkostnaderna som alltså framgår av finansiella instruments 
prissättning ligger uteslutande till grund för ett investeringsbeslut. Det är 
således ett samhällsintresse att prissättningen är överblickbar så att 
investeringsbeslut kan fattas på rätt grunder.  När många aktörer – främst 
intermediäre – följer, analyserar och handlar dessa instrument på 
aktiemarknaden kommer de samlade kostnaderna för både information och 
transaktioner dessutom att minska.  
 
Som framgår ovan går genomlysning av finansiella instruments prissättning 
hand i hand med dess likviditet. Informationens asymmetriska fördelning 
mellan marknadsaktörerna, lagstridiga kursmanipulationer och otillbörlig 
insiderhandel som enbart strävar efter egennytta på andras bekostnad och 
vilka dessutom fragmenterar genomlysning kan på ett allvarligt sätt rubba 
investerarnas förtroende för marknaden. Dessa negativa 

                                                 
25af Sandeberg C., Sevenius R., Börsrätt s. 36 f 
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marknadsmekanismer skapar nämligen smittoeffekter och kan därmed 
resultera i så kallade marknadsimperfektioner eller 
marknadsmisslyckanden.26 Karakteristiskt för marknadsmisslyckanden är att 
enskilda aktörernas otillbörliga agerande leder till ogrundade 
tilläggskostnader för andra som annars inte skulle ha ägt rum vid 
avsaknaden av de ovan anförda svårbemästrade intressekonflikterna. 
Investerarnas missförtroende för marknaden innebär vidare svårigheter för 
företagen att skaffa riskkapital och kan därmed leda till avtagande tillväxt 
och att avkastningen för företagen försämras.27  
 
Investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden kan även sägas ha ett 
samband med så kallade externa effekter (nätverkseffekter).28  Ett exempel 
på en extern effekt är den i somras uppkomna bolånekrisen i USA som 
skakade hela finansiella marknaden världen runt.29  
 

 

2.2 Juridisk introduktion 

 
2.2.1   Reglering och övervakning av 
värdepappersmarknaden – principiella 
utgångspunkter  
 
Den grundläggande förutsättningen för att värdepappersmarknaden ska 
åtnjuta investerarnas förtroende är dels ett effektivt investerarskydd och dels 
en god genomlysning av värdepapperspriserna.30 De två ovan anförda ligger 
också till grund för lagstiftningen inom området för 
värdepappersmarknaden. Marknadseffektiviteten, genomlysning och 
likviditeten är även en av de mest elementära principerna inom finansiell 
teori.31  
 
Utöver den omfattande lagstiftningen inom värdepappersmarknaden så har 
myndigheterna rollen som övervakningsorgan över marknadsaktörer genom 
sin förhållandevis långtgående kontroll- och regleringsverksamhet. 

                                                 
26 Jfr. exempelvis IT-kraschen på börsraset år 2000. För mer läsning se,  
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT-kraschen 
27 af Sandeberg C., Sevenius R., Börsrätt, s. 30 
28 Jfr. Prop. 2006/07:115, s. 267 f. 
29 För mer läsning om den så kallade subprime-krisen, se Its rough out there (Leaders), 
Economist 2008-01-26, s. 9   
30 Börsrätt, af Sandeberg C., Sevenius R. , s. 27 
31 Jfr t.ex. Fama, E F, Efficient Capital Markets; A Review of Theory and Empirical Work, s 
383 



 25

Övervakningen kan generellt delas in i fyra stadier: (1) beviljandet av 
tillstånd respektive auktorisation, (2) kontinuerlig övervakning av 
värdepappersrörelserna och kreditinstituten samt marknadsplatser, (3) 
sanktionering genom åläggande av administrativa viten respektive 
återkallande av tillstånd i samband med brott mot lagen och/eller föreskrifter 
samt (4) riskhantering som inkluderar ett slags statligt skyddsnät mot 
finansiella företags insolvensförfaranden.32    
 
Även marknadsplatserna för finansiella instrument kan hävdas äga ett slags 
officiell prägel genom att de är ålagda att övervaka och sanktionera de 
aktörer som står i en avtalsmässig relation med denna. 
 
Börsens marknadsövervakning har således en viktig uppgift vid 
tillförsäkrandet av den optimala genomlysningen på 
värdepappersmarknaden samt investerarnas förtroende för marknaden. Det 
ligger även i börsens eget affärsmässiga intresse att upprätthålla en hög nivå 
av integritet och förtroendet för finansiella marknader då en likvid och aktiv 
börshandel innebär ökade intäkter för börsen. Upprätthållandet av god 
genomlysning och integritet på värdepappersmarknaden sker dels genom 
övervakning av värdepappershandeln och dels genom övervakning av 
emittenternas informationsgivning33. Enheten för börsens 
handelsövervakning kan anses ha den primära tillgången till 
handelssystemets hjärta. Handelsövervakningen kan nämligen se ”bakom 
värdepappershandelns kulisser” genom avancerade börsteknologiska 
övervakningssystem. Övervakningssystemet har en fininställd 
larmsammanställning som reagerar för anomalier såväl i prissättningen som 
i volymändringar.  
 

2.2.3  Ett praktikfall: Optionsskandalen i 
Carnegie Investment Bank AB 
 
 
Nedan redogör jag för den optionsskandal i Carnegie Investment Bank AB 
som i våras fick stor massmedial uppmärksamhet i Sverige. Uppmärksamheten 
visar på ett tydligt sätt hur viktig roll börsens handelsövervakning har i 
samband med bekämpning mot olagliga förfaranden på 
värdepappersmarknaden.  
 
Handelsövervakningen på OMX Nordiska Börsen Stockholm misstänkte under 
våren 2007 en rad oegentligheter i Carnegie Investment Bank AB:s (härefter 
”Banken”) sätt att handla både termin och optioner vars underliggande var 
OMXS30. Under januari 2007 inledde OMX Nordiska Börsen Stockholm AB 
(härefter ”Börsen”) en utredning beträffande transaktioner som banken 
genomfört i de ovan nämnda derivatinstrumenten. Handelsövervakningen hade 
i samband med utredningen kontaktat Banken ett antal gånger och upplyst om 
                                                 
32 Lastra, R M, Legal foundations of international monetary stability, s. 85 f.f.  
33 Märk väl att övervakningen av emittenterna inte behandlas i arbetet av utrymmesskäl. 
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att man misstänkte att anställda på Banken i strid med börsens handelsregler 
påverkat kursen på instrumenten, och anmodat Banken att närmare undersöka 
om värderingen av optionerna ifråga faktiskt var marknadsmässiga eller de 
facto innebar att marknadsmissbruk hade begåtts av Bankens handlare. Efter 
Börsens uppmaningar initierade Banken en intern utredning i syfte att klarlägga 
orsakerna till och storleken av värderingsdifferenser i Bankens tradingportfölj.  
 
Den 24 maj 2007 offentliggjorde Carnegie Investment bank AB i sitt 
pressmeddelande att tradingresultatet överskattats med sammanlagt 630 
miljoner kronor för perioden 2005-2007. Den nämnda felvärderingen hade 
således en direkt anknytning till värdering av optionskontrakten. Enligt Banken 
hade tre anställda på tradingavdelningen (avdelning som ansvarar för Bankens 
egenhandel) gjort sig därmed skyldiga till otillbörlig kurspåverkan genom att 
basera en teoretisk värdering på icke-realistiska volatilitetsantaganden. Banken 
uppgav också att handlarna påverkat marknadskurserna i vissa värdepapper i 
syfte att försvåra upptäckten av de felaktiga värderingarna och därmed kringgå 
Bankens interna kontrollsystem. Överskattningen angavs vidare vila på 
anställdas markanta utökning av bonusutbetalningar vars utbetalningar var 
direkt anknutna till tradingavdelningens förbättrade resultat.  
 
I direkt anslutning till det inträffade gav Banken avsked för de berörda anställda 
på tradingavdelningen samt polisanmälde dem för bedrägeri, trolöshet mot 
huvudman samt brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk 
vid handel med finansiella instrument. Tradingportföljen omvärderades och 
positionerna avvecklades respektive motpositioner ingåtts i syfte att reducera de 
riskerna som olovligen upptogs av de anställda. Vidare offentliggjorde Banken 
effekterna på övervärdering av tradingresultatet med sammanlagt 630 miljoner 
kronor för perioden 2005-2007 på det börsnoterade moderbolagets resultat och 
finansiella ställning. Dessutom satte Banken ett genomgripande 
åtgärdsprogram, vars implementering påbörjades omedelbart efter incidenten.   
 
Skandalen handlar alltså om otillåten kursmanipulation med finansiella 
instrument, där syftet anses vara att påverka de på Carnegiebanken anställdas 
bonusutbetalningar.34 Incidenten ledde till förundersökning av 
åklagarmyndigheten samt till ett disciplinärt ärende vid OMX Nordiska Börsen 
Stockholm. Utöver misstankarna om enskilda anställdas straffbelagda 
kursmanipulation och Carnegiebankens avtalsbrott mot börsen, så ha 
Finansinspektionen inlett en granskning av Carnegiebankens interna 
kontrollrutiner i enlighet med den svenska banklagstiftningen.  
 
Nedan kommer den av Finansinspektionen meddelade beslut mot Banken att 
analyseras något närmare. Anledning till en närmare diskussion av det 
ovannämnda ärendet är att något åtal inte ännu har väckts mot anställda som låg 
bakom kursmanipulationen, vilket gör det gagnlöst att analysera huruvida det 
förelåg en straffbar gärning eller inte. Syftet med avsnittet är nämligen att 
introducera läsaren till de olika konsekvenserna som ett upptäckt av börsens 
handelsövervakning kan leda till. Carnegie banken kan från denna synpunkt 

                                                 
34 Denna så kallad optionsskandal har dock mynnat ut ett antal andra rättsprocesser, såsom 
de sparkade anställdas arbetsrättsliga tvister mot Carnegie Investment Bank AB, vilka inte 
kommer att behandlas här.   
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anses som ett skolexempel angående vikten av en effektiv handelsövervakning 
på värdepappersmarknaden.  
 
Jag skulle avslutningsvis vilja påstå att handelsövervakningen vid OMX 
Nordiska Börsen Stockholm har varit den bakomliggande kraften till att 
Banken ens började vidta interna utredningar respektive beslutade att 
polisanmäla de misstänkta handlarna. På grundval av den uppkomna 
optionsskandalen fann även Finansinspektionen anledning att granska närmare 
Bankens interna kontroll- och riskhanteringsrutiner. Därutöver kan det nämnas 
att en av de misstänkta anställda har väckt en arbetsrättslig tvist mot Banken. 
  
 

2.2.3.1 Finansinspektionens beslut med avseende på 
Banken  
 
Finansinspektionen tillsatte en utredning i syfte att närmare granska hur 
Bankens rutiner för intern kontroll fungerade vid tiden för den så kallade 
optionshärvan och lämnade ett beslut därom.35  Granskningen tog därmed sikte 
på huruvida Banken som ett värdepappersinstitut under Finansinspektionens 
tillsyn uppfyller de regler som gäller för Bankens verksamhet. 
 
Finansinspektionen kom fram till i sin granskning att Banken saknade en tydlig 
intern kontroll med hänsyn till den ovan nämnda affärsverksamhetens höga 
risknivå.36 Inspektionen fann det som märkligt att den felaktiga värderingen har 
kunnat fortgå under en så lång tid utan att Bankens interna kontroll och styrning 
har uppmärksammat den betydande felvärderingen. Dessutom tyckte 
inspektionen att det hade funnits en rad otydligheter i avgränsningen mellan 
olika funktioners ansvarsområde inom Banken. 
 
Bankens underdimensionerade riskkontrollfunktion vid tiden för det 
inträffade ansågs således av inspektionen som en väsentlig brist i Bankens 
interna styrning och kontroll med hänsyn till verksamhetens art, omfattning 
och risknivån och har därmed inte uppfyllt vare sig riskhanteringskravet i 6 
kap. 2 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (härefter 
”bankrörelselagen”) eller sundhetskravet i 1 kap. 7 § lag (1991:981) om 
värdepappersrörelse (härefter ”värdepappersrörelselagen”).37 Därtill ansåg 
inspektionen att Bankens oberoende granskningsfunktion (intern revision), 
såvitt avser Bankens svenska tradingavdelning, inte heller har levt upp till 
riskhanteringskravet i 6 kap. 2 § bankrörelselagen eller sundhetskravet i 1 
kap. 7 § värdepappersrörelselagen med hänsyn till internrevisionens 
bristande granskning respektive utvärdering av Bankens funktion för 

                                                 
35 Finansinspektionens beslut 2007-09-27, Dnr. 07-6125. Finansinspektionen är en 
förvaltningsrättslig myndighet (Förvaltningslagen 1986:223) som vid sidan av tillämpliga 
specialförfattningar – lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (2004:297) om 
bank och finansieringsrörelse – skall även följa regeringsformens krav på saklighet och 
opartiskhet (RF 1:9) samt beakta det system för normgivning som regleras i RF 8 kap.   
36 se närmare Finansinspektionens skälen till sitt beslt, Dnr. 07-6125, s. 38 f.f.  
37För vidare läsning om Finansinspektionens iakttagelser av Bankens risk- och 
kontrollfunktion, se kap 3 i Dnr 07-6125  
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riskkontrollen eller kompliancefunktionen.38  Som ytterligare grunder för de 
ovan anförda missförhållanden åberopades FFFS 2005:1 och 2000:10. 
 
Mot denna bakgrund fann Finansinspektionen att med stöd av 6 kap. 7 och 9 
§§ värdepappersrörelselagen anledning till att återkalla Bankens tillstånd på 
grund av de allvarliga brister i Bankens riskhantering, styrning och kontroll 
samt funktioner som riskkontroll, compliance, oberoende 
granskningsfunktion, redovisning och hantering av penningtvättsfrågor.39   I 
stället att återkalla tillståndet beslöt sig inspektionen ändock att meddela en 
varning med hänvisning till 15 kap. 1 § bankrörelselagen med avseende på 
Bankens tillstånd att bedriva bankrörelse (1p). Skälet därtill uppgavs vara att 
Banken hade lagt fram ett åtgärdsprogram.40 Utöver varningen påfördes en 
straffavgift med stöd av samma lags 15 kap. 7 § , p. 3 motsvarande 
50.000.000 kr.41 Dessutom fann inspektionen skäl att med stöd av 15 kap. 2 
§ bankrörelselagen anmärka dels på den verkställande direktören och att 
denne även ingår i styrelsen i syfte att personen ifråga inte längre kan anses 
lämplig för sitt uppdrag.  
 
 

2.2.3.2  Bankens överklagande av Finansinspektionens 
beslut till Länsrätten 
 
Banken har överklagat Finansinspektionens beslut till Länsrätten i Stockholm 
(härefter ”Länsrätten”) den 19 november 2007 och har härefter utvecklat sin 
talan senare i november 2007.42 Banken yrkade att Länsrätten dels måtte 
upphäva Finansinspektionens beslut att meddela Banken en varning med stöd 
av 15 kap. 1 § bankrörelselagen och dels upphävning av inspektionens beslut 
om utdömande av straffavgift med stöd av 15 kap. 7 § bankrörelselagen samt 
upphäva att beslutet med avseende på anmärkning dels på den sittande 
verkställande direktören och dels på hans position som styrelseledamot med 
stöd av 15 kap. 2 § bankrörelselagen. För det fall Länsrätten inte skulle ändra 
inspektionens beslut att påföra Banken en straffavgift med stöd av det ovan 
anförda lagrummet, yrkade Banken att Länsrätten alternativt skulle ändra 
Finansinspektionens beslut genom att sätta ned straffavgiften till ett väsentligt 
lägre belopp.  Bolaget har anfört bland annat följande beträffande 
Finansinspektionens sätt att handlägga ärendet och menar att (se 3.1.2.4. i 
Bolagets överklagande): 
 

”Vid en rättlig bedömning av bristerna i kontrollsystemen, 
vilka korrigerande åtgärder som erfordras samt vilken grad 
av ingripande som kan motiveras, är det av avgörande vikt 
att utreda och klarlägga händelseförloppet, inklusive hur 
värderingsdifferenserna uppkommit och hur 
kontrollsystemen har kringgåtts. Det för ärendet avgörande 
iakttagelser som Finansinspektionen i Beslutet har anfört, 

                                                 
38 Dnr. 07-6125, s. 31.4 
39 Dnr. 07-6125, s. 43 
40 Se närmare om åtgärdsprogrammet Dnr. 07-6125, s 43 f. 
41 Se närmare om Finansinspektionens andra beslut i ärendet, Dnr. 07-6125, s 1 
42 Mål nr 22514-07 Carnegie Investment Bank AB./.Finansinspektionen  
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har under utredningens gång inte kommunicerats med 
Carnegie.” 

 
Företrädare för Banken har vidare hänvisat till ett rättsutlåtande43 för den 
utdömda straffavgiften och för den av Finansinspektionen utförda granskningen 
i övrigt som även kom att bifogas till överklagandet. Inspektionens 
handläggning och beslut om utdömande av straffavgift på det nämnda beloppet 
har i sakkunnigutlåtandet bland annat angivits vara en överträdelse av 
Europakonventionens artikel 6. I utlåtandet anfördes även att beslutet stod i 
strid med legalitetsprincipen, eftersom regelverket för bankrörelser baseras på 
generalklausulliknande sundhetsregler. De allmänt hållna bestämmelserna 
”fylls ut” genom Finansinspektionens allmänna råd och rekommendationer, och 
i utlåtandet anförs att dessa regler i enlighet med 8 kap. regeringsformen 
sålunda inte utgör några rättsligt bindande föreskrifter. Banken har därmed inte 
haft någon absolut skyldighet att efterleva de aktuella reglerna. 
 
Den sakkunniga menar således att inspektionen inte följde legalitetsprincipen 
vid utställande av straffavgiften, då ett sådant beslut inte enbart kan grundas på 
avvikelser från allmänna råd.44 Vidare anfördes att Finansinspektionen, rent 
lagtekniskt, inte har möjlighet att meddela sanktioner under såväl 
värdepapperserörelselagen och bankrörelselagen.45  
   
Som andra grunder för Bankets yrkande var Finansinspektionens överdrivna 
betydelse av marknadsrisken som enligt inspektionen varit omfattande, 
komplex och riskfylld och att Banken hade tagit positioner i finansiella 
instrument som till betydande grad har värderats enligt teoretiska modeller, 
vilket medfört stor risk för tradingportföljens totala värde. Banken menar att 
det inte finns något kausalt samband med de riskmått som använts i 
verksamheten och de avsiktligen skapade felvärderingarna.46 Vidare anförde 
Banken att Finansinspektionens påstående bland annat om Bankens 
underdimensionerade riskkontrollfunktion var ofullständigt i den mening att av 
beslutet inte kunde utläsas några faktiska omständigheter på vilka denne 
grundat slutsatsen ifråga, såsom vilka utskott i styrelsen som brustit i vilka 
avseenden rörande vilken hantering och vilken kontroll av Bankens risker samt 
när så skulle ha skett.47 Utöver avsaknad av tillräcklig motivering av 
Finansinspektionens ställningstaganden av med avseende på Bankens hantering 
och kontroll av risker anklagade Banken dessutom att inspektionen hade gjort 
direkta sakfel i vissa av sina påståenden.  
 
 
 

                                                 
43 Professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, Wiweka Warnling-Nereps 
rättsutlåtande med avseende på Carnegie Investment Bank AB, Stockholm 2007-11-15.  
44 Wiweka Warnling-Nereps rättsutlåtande, Stockholm 2007-11-15, s. 6 
45 Carnegies överklagande, avsnitt 6.2.3. Banken hade hänvisat till ett förarbetsuttalande 
2006/07:115, s. 487, förarbete till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
46 Carnegies överklagande, s.20 
47 Carnegies överklagande, s. 23 
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2.2.3.3  Finansinspektionens yttrande över Bankens 
överklagande 
 
Finansinspektionen har angivit sitt yttrande över det ovan anförda 
överklagandet av Finansinspektionens beslut av den 27 september 2007 i 
ärendet ifråga varvid den vidhåller sitt bestridande av Bankens överklagande.48 
Finansinspektionen anser vidare att de sanktioner som meddelades i beslutet är 
proportionerliga49 och samt att handläggningen50 uppfyller de kraven som ställs 
i förvaltningslagen (1986:223).  
 
Inspektionen vill framhålla att den gjort sina bedömningar utifrån iakttagelser 
av hur Banken har organiserat sig och i övrigt hanterat den interna kontrollen 
och inte begränsat sig till att endast avse orsakerna till felvärderingen. 
Finansinspektionen grundar sin inställning på att dennes granskning har 
uppfyllt legalitetsprincipen i samband med att döma ut straffavgiften med stöd 
av de nämnda lagrummen då Banken har meddelats tillstånd att bedriva 
bankrörelse enligt bankrörelselagen och att Banken bedriver den verksamhet 
som anges i värdepappersrörelselagen. Att Banken har i första hand erhållit 
tillstånd som en bank skall den följa de regler som gäller för banker, vilka bland 
annat är bestämmelserna i 6 kap. bankrörelselagen (riskhantering och sundhet i 
bankrörelsen) samt motsvarande bestämmelser i kap.1 
värdepappersrörelselagen.51 Dessutom hävdar inspektionen att denna har 
påvisat ett stort antal konkreta brister i Bankens interna kontrollrutiner och att 
dessa hade en tydlig koppling till de underliggande lagstadgade kraven på 
verksamheten. När det gäller Bankens invändning mot Finansinspektionens 
bristande bevisning tyder snarare på att parterna har olika uppfattningar om hur 
olika uppgifter skall tolkas eller bedömas.52 Måhända det mest centrala 
argumentet för inspektionens ställning till Bankens överklagande är det 
faktumet att (se 2.2, s. 5 i Finansinspektionens yttrande):  
 

”…det inträffade är en sådan situation om bankens kontrollsystem 
ska kunna hantera och som påvisar vikten av en oberoende 
riskorganisation. I en riskfylld tradingverksamhet ska inte en 
väsentlig del av kontrollen utgöras av att personer på samma 
operativa enhet kontrollerar varandra. (…). Detta är det centrala i 
FI:s kritik och bör inte gå förlorat i den av banken förda omfattande 
argumentation kring de övriga genomgående och systematiska 

                                                 
48 FI Dnr 07-9509, Ang. mål nr 22514-07 Carnegie Investment Bank 
AB./.Finansinspektionen 
49 Se s. 6 av FI:s yttrande. FI menar att denna gjort en helt annan bedömning av 
förarbetsuttalandet som åberopades av Banken och anser således att det finns ett lagstöd för 
inspektionen att döma ut straffsanktionen med hänvisning till två nämnda parallella 
regelverk. Vad angår straffavgiftens storlek så anser inspektionen att den står helt i 
överensstämmelse med bankrörelselagen och dess förarbeten (Prop. 2002/03:139, s. 387) 
enligt vilken straffavgiften skall vara ”ekonomisk kännbar samt att det inte anges att den 
skall sättas i direkt proportion till bankens storlek. Den aktuella straffavgiften anses av 
inspektionen vara förenlig med lagens anda då Bankens intäkter uppgick till 1 960 Mkr för 
2006.  
50 Se närmare av FI:s yttrande, kap 4 om FI:s utveckling av sin inställning med avseende på 
ärendehandläggning ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv 
51 Finansinspektionens yttrande, s. 4 
52 Se Finansinspektionens yttrande, s. 11 
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bristerna i bankens interna kontroll. Det också det faktum att dessa 
brister åtgärdades i bankens åtgärdsplan som gjorde att FI kunde 
stanna vid en varning och ingripande mot ledningen. FI ifrågasätter 
mot bakgrund av vad banken anför om den verkligen har tagit till sig 
FI:s kritik.”    

 
Sammantaget finner Finansinspektionen således i sitt yttrande att denna haft 
anledning att undersöka och sedermera rikta kritik mot ett flertal aspekter av 
Bankens hantering och kontroll av risker.53  De brister som inspektionen har 
ansett förelegat i de ovan anförda interna kontrollmekanismerna utgör enligt 
denna inte i sig någon självständig grund för ingripande men har trots allt 
spelat en roll vid en helhetsbedömning av bristerna i Bankens interna 
styrning och kontroll. Finansinspektionen vidhåller därmed i sitt yttrande de 
bedömningar som redogjorts redan i beslutet.   
 
 

2.2.3.4 Avslutande iakttagelser 
 
Med hänsyn till det ovan anförda beslutet av Finansinspektionen och 
Bankens överklagande av detta till Länsrätten kan det således konstateras att 
det föreligger ett antal meningsskiljaktigheter bland parterna. Jag kommer 
att framföra några egna iakttagelser huruvida de av Finansinspektionen 
utdömda maximala straffavgiften kan anses vara förenlig med 
legalitetsprincipen (inget straff utan lag).54 
 
Den väsentliga grunden för Finansinspektionens meddelade straffavgift55 är 
att Bolaget frångått inspektionens allmänna råd och att ingendera av de 
generalklausulerna var ordentligt tillämpade av Banken. Banken menade 
kort och gott att inspektionens beslut vid denna punkt frångått totalt 
legalitetsprincipen. Att Finansinspektionen hänvisar till dessa allmänna råd 
och ger en bild av att dessa skulle vara rättsligt bindande förefaller även mig 
något märkvärdigt. Jag vill dock ändå påstå att vid allvarliga brister i 
kreditinstitutens och värdepappersföretagens styrning och kontroll av 
företag respektive hantering av marknads- och kreditrisker skall det finnas 
reella möjligheter att åberopa kännbara sanktioner. Detta torde gälla alldeles 
oberoende av de ovan nämnda lagarnas allmänhållna natur och den 
omfattande myndighetsregleringen i form av råd och rekommendationer. 
Jag menar därmed att det rimligtvist inte kan läggas till Finansinspektionen 
last att lagstiftningen inom området för bank- och finansieringsverksamhet 
bygger till större del på generalklausuler och andra grundläggande 
stadganden som snarare reglerar förhållandena på ett principiellt istället för 
detaljerat plan.  
 
Trots detta anser jag att det finns en befogad anledning att inrikta allvarlig 
kritik mot Finansinspektionens framföranden. Rättsfaktum som anges som 
                                                 
53 Se närmare kap 5 av Finansinspektionens yttrande 
54 På grund av det begränsade utrymmet i arbetet kommer jag endast att framföra några 
korta iakttagelser som enligt min mening påfallande kontroversiella. 
55 FI Dnr 07-6125, s. 45 kap 9.5 



 32

grund till ingripandet med straffsanktion (se exempelvis kap. 3) är enligt 
min bedömning så pass oprecisa att de även kan anses befara den enskildes 
rättssäkerhet. Inspektionen borde således ha noga angett de olika 
missförhållandena i Bankens kontroll och granskningsrutiner, innebärande 
att den skuld som läggs Banken till last skall vara förutsebara. En mycket 
utförligare bevisning kan anses åtminstone som erforderligt – inte minst när 
ingripandet grundas på allmänt hållna rättsprinciper och icke-bindande 
myndighetsföreskrifter. 
 
 

2.2.4 Åtal mot Bankens anställda för en 
begången brottslig handling?  
 
Utöver de förvaltningsrättsliga aspekterna som framförts ovan har Banken 
polisanmält de två handlare som inte själva sagt upp sig under utredningen 
som misstänkta för bedrägeri alternativt trolöshet mot huvudman samt brott 
mot lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 
finansiella instrument. Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning 
med anledning av den nämnda polisanmälningen. Några misstankar har 
dock inte ännu delgivits av Ekobrottsmyndigheten.  
 
 

2.2.5 Disciplinärende avseende Bankens 
regelbrott mot derivathandeln vid OMX Nordiska 
Börsen Stockholm 
 
Även noterings- och övervakningsenheten vid OMX Nordiska Börs 
Stockholm har lämnat ärendet till börsens disciplinnämnd den 9 oktober 
2007.  I samband med överklagelsen om otillbörlig kurspåverkan har 
handelsövervakningen yrkat ett kraftigt vite motsvarande ungefär sju 
miljarder svenska kronor. Disciplinnämndens avgörande behandlas 
utförligare i kap 5.6.     
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3. MiFID 2004/39/EG  

 

3.1 Inledning 
 
MiFID innehåller tre huvudsakliga ämnesområden som enligt min mening 
leder till stora förändringar inte bara från själva kapitalmarknadens synpunkt 
utan även till ett systemskifte i handelsövervakningen. Jag påstår att MiFIDs 
sätt att tillvarata investerarskyddet och marknadernas genomlysning 
kommer att förändra börsens respektive MTFs roll i 
marknadsövervakningen. Jag kommer därmed att granska direktivet främst i 
ljuset av dess tillvaratagande både av allmänhetens förtroende för 
värdepappersmarknaden och av värdepappershandelns genomlysning.  
 
Syftet med detta kapitel är att dela upp MiFID till de ämnesområden som 
bidrar till de ovan anförda förändringarna och redogöra dessa närmare. 
Kapitlet är indelat i tre olika områden; investerarskydd, marknadernas 
genomlysning och marknadsplatser.  
 
 

3.2 Investerarskyddet 
 

3.2.1 Principiella utgångspunkter för 
genomlysning av prissättning på aktier 
 
Intensifierat investerarskydd anses som generellt inte bara öka investerarnas 
förtroende för marknader utan även minska risker för företagsskandaler och 
andra marknadsmisslyckanden på europeiska finansmarknader. MiFIDs 
syfte är att ytterligare förstärka investerarskyddet men även introducera 
gemensamma uppförandekoder för värdepappersrörelser på EU-nivå. Dessa 
gemensamma uppföranderegler vid tillhandahållande av investeringstjänster 
anses spela en viktig roll i korrigering av informationsasymmetrier och 
identifiering av speciella intressekonflikter mellan värdepappersrörelse och 
dess kunder.56  
 
Bestämmelserna om investerarskyddet finns i avdelning 2 i MiFID. En 
uttrycklig kundkategorisering mellan icke-professionella och professionella 
kunder samt motparter innebär en skyldighet för en värdepappersrörelse att 
                                                 
56 M. Elderfield, A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 85 
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göra en passandebedömning om kunden som vill handla med finansiella 
instrument. Syftet med kundkategoriseringen är därmed att säkerställa att 
värdepappersrörelsens rådgivning anpassas efter varje enskild kunds 
kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument. Det här perspektivet 
av investerarskyddet kommer dock inte att behandlas mer i detta arbete då 
det enligt min bedömning faller utanför det valda ämnesområdet.    
 
Införandet av ett krav på värdepappersrörelsers bästa möjliga orderutförande 
(”best execution”) är avsett för att gynna investerarskyddet då det inte 
längre finns en lagstadgad skyldighet för att avslut som utförts utanför 
marknadsplats skall rapporteras till en börs. Det ovan sagda innebär 
nämligen att värdepappershandel som koncentreras på en börs inte längre 
per automatik leder till bästa orderutförande. Den nya ordningen kan således 
hävdas att medföra ett utökat ansvar för värdepappersrörelser som för sin 
del är skyldiga säkerställa marknadsintegritet och sund prisutveckling i 
finansiella instrument vid sidan av sina kommersiella intressen.  
 
Värdepappersrörelser skall vidare upprätta riktlinjer för utförande av order 
(”best execution policy”) vars syfte är att tillförsäkra att 
värdepappersrörelser har klara uppförandekoder för sitt bästa 
orderutförande. Detta innebär i princip att värdepappersrörelse skall ha 
vidtagit alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina 
kunder. Riktlinjerna för orderutförandet kan således beskrivas som ett 
dokument som värdepappersrörelser är skyldiga att införa och som kommer 
att styra dess hantering av affärsuppdrag.  

 

3.2.2 Bästa orderutförande av kundorder  
 
Ett nyckel element i MiFID är kravet för värdepappersrörelser att utföra 
order i enlighet med kundens bästa intresse. Konceptet är dock inte något 
nytt.57 Genom MiFID har investerarnas skyddsintresse emellertid lyfts upp 
ännu mer då konkurrensen mellan värdepappersrörelser borde bidra till 
förbättrad kvalitet och lägre prissättning av orderutförande. Utökad 
konkurrens innebär dock att värdepappershandeln splittras till ett flertal 
marknadsplatser. För att tillförsäkra en hög nivå av kundskyddet i en 
fragmenterad värdepappershandel har MiFID infört ett viktigt skydd, 
nämligen kravet för bästa orderutförande. 
 
Enligt artikel 21.1 MiFID skall ”värdepappersrörelse när de utför order vidta 
alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med 
beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och 
avveckling, storlek, art, eller varje annat övervägande av intresse för 
utförandet av ordern”. Om värdepappersrörelse utför en order för en icke-
                                                 
57 Tjänstedirektivets  artikel 11 som motsvarar i stor utsträckning MiFIDs artikel 19.1. 
Främsta syftet bakom tjänstedirektivet var att utöka konkurrensen mellan marknadsaktörer 
såsom börser genom att ange grunder för sammanhängande regelverk inom Europa 
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professionell kunds räkning skall bästa möjliga resultatet således fastställas 
genom en sammanlagd avvägning av olika faktorerna.58 En av dessa 
faktorer är den totala kostnaden för orderutförandet vilket skall inbegripa 
kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande. I 
kostnadskalkylen skall bland annat ingå handelsplatsens avgifter, clearing- 
och avvecklingsavgifter och övriga avgifter som betalas till tredje parter 
som deltagit i utförande av ordern. Den andra faktorn tar sikte på val av 
handelsplats när det finns mer än en handelsplats som möjliggör uppnående 
av bästa resultat. I så fall skall värdepappersrörelse beakta sina egna 
kommissioner och kostnader för utförandet av ordern på var och en av de 
handelsplatser som kan komma i fråga för utförandet.   
 
Undantag för bästa orderutförande föreligger om kunden har angivit 
specifika instruktioner.59 I så fall skall ordern utföras i enlighet med 
kundens önskemål, dock bara i den utsträckning som omfattar en del eller 
ett ben av ordern.60 Samma undantag från det generella kravet för bästa 
orderutförande kan vidare uppstå när kunden har direkt anslutning till 
värdepappersrörelses handelssystem, en s.k. online-handel, varigenom 
kunden själv kan lägga in order.  
 
 

3.2.3 Tillämpningsområde för MiFIDs 
bestämmelse om bästa orderutförande 
 
Skyldighet för bästa orderutförande föreligger enligt MiFID artikel 21.1 när 
värdepappersrörelse utför en order för kunds räkning. Med kunden torde 
åsyftas både en icke-professionell och en professionell kund medan de s.k. 
kvalificerade investerarna såsom investerings- och kreditföretag samt 
pensionsfonder omfattas inte enligt MiFID av begreppet kund.61  
 
Skyldighet för bästa orderutförande bör gälla för företagen som har 
avtalsmässiga skyldigheter gentemot kunden.62 Det sistanförda torde 
innebära att värdepappersrörelse åtar sig att utföra order för kundens räkning 
i egenskap av ombud. Vidare skall bästa orderutförande tillämpas i 
situationer där företaget utför en kundorder som ombud men utan att det 
föreligger någon prisrisk för företaget. Även situationer där 
värdepappersrörelse handlat för egen räkning och handlar således över eget 
lager påkallar tillämpningen av bästa orderutförande. I sistnämnda 

                                                 
58 MiFID, artikel 19.1 och 21.1. Se speciellt MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, 
artikel 44.3 
59 MiFID, artikel 21.1 in fine. Se även MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, artikel 
45.4 
60 MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, ingressen (68) 
61 Elderfield, M, A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 203. Vidare torde kvalificerade 
investerare inte omfattas av MiFID i överhuvudtaget, se ingressen (15) och artikel 2.1  
62 MiFID, ingressen (33) in fine 
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situationer är det typiskt att företaget självt beslutar om kundorderns 
utförandesätt och utför ordern genom utnyttjandet av eget kapital.63   
 
Skyldighet att tillämpa kravet på bästa orderutförande uppstår inte i fall 
värdepappersrörelse fungerar som marknadsgarant.64 Kravet för bästa 
orderutförande bortfaller även i situationer där värdepappersrörelse inte 
handlar på grundval av kundens uppdrag utan affärsuppgörelsen enbart 
avser två värdepappersrörelses mellanhavanden.65 
 
Den i MiFID fastställda bestämmelsen om bästa orderutförande gäller dock 
enbart för aktier. Medlemsstaterna kan utvidga tillämpningsområdet för 
bästa orderutförande även till att omfatta övriga finansiella instrument i sin 
nationella lagstiftning. Vidare omfattas enbart order med aktier som är 
upptagna till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat. Det 
sistanförda innebär således att värdepappersrörelse inte är skyldigt att iaktta 
bästa orderutförande i MiFIDs mening då det utför order med värdepapper 
som inte är noterade på en medlemsstats reglerade marknad. Det sist 
nämnda innebär dock inte att tillämpningsområdet för bästa orderutförande 
enbart skulle omfatta order som utförs på en reglerad marknad. Med 
handelsplats avses enligt genomförandedirektivet nämligen även ”MTF-
plattformar, en systematisk internhandlare, en marknadsgarant eller en 
annan person som tillhandahåller likviditet eller en enhet som i tredje land 
utför en funktion som liknar de funktioner som utförs i någon av 
föregående”.66 Med det sist sagda åsyftas naturligtvis att handeln som sker 
via dessa aktörer respektive via MTF-plattformen gäller aktier som är 
upptagna till handel på en reglerad marknad.   
 
Att MiFIDs bestämmelse om bästa orderutförande enbart är tillämplig på 
aktiehandeln och dessutom med aktier som är upptagna till en handel på en 
reglerad marknad kan man ifrågasätta om kravet det facto förlorar sitt syfte 
då det inte är heltäckande. Begränsningen av tillämpningsområdet har redan 
varit föremål för diskussioner på gemenskapsnivån. Frågan har således 
ställts huruvida även andra finansiella instrument och OTC-avslut med 
värdepapper som inte är upptagna till handel på en medlemsstats reglerade 
marknad borde omfattas av kravet för bästa orderutförande.67  
 
 
 

                                                 
63 Jfr hela stycket med Elderfield, M., A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 204 samt 
MiFIDs artikel 4.6.1 
64 Läs mer om marknadsgarant i MiFID artikel 1.2 d) 
65 Elderfield, M., A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 204 
66 Kommissionens direktiv 2006/73/EG, artikel 44.1, 2 st. 
67 Emailkorrespondens med Mia Jantunen 2008-01-07 , Group MiFID Project Manager, 
Nordea Bank, Group Compliance  
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3.2.4 Order Execution Policy – Riktlinjer för 
orderutförande 
 
För att säkerställa en enhetlig tillämpning av MiFIDs bestämmelser om 
bästa orderutförande krävs det att det fastställs en harmoniserad uppsättning 
av riktlinjerna för värdepappersrörelsens orderutförande.68 Riktlinjerna för 
orderutförande skall förstås som en programförklaring som innehåller de 
mest relevanta och/eller viktigaste aspekterna av förfaranden i samband med 
orderutförande. Riktlinjerna för bästa orderutförande skall även ligga till 
grund för värdepappersrörelses informationskrav gentemot kunder.69  
 
När en värdepappersrörelse fastställer sina riktlinjer för utförande av 
kundorder i enlighet med artikel 21.1-3 MiFID bör företaget beakta alla 
faktorer som gör det möjligt för företaget att uppnå bästa möjliga resultat.70 
Riktlinjerna för orderutförande bör beskriva företagets tillvägagångssätt för 
utförande metoden från tiden för kundens orderuppdrag tills dess att 
kundordern har blivit utförd eller avvecklad. Av riktlinjerna skall också 
framgå uppgifter om de olika handelsplatser där värdepappersrörelse avser 
att utföra sina kundorder och de faktorer som påverkar valet av handelsplats. 
Vidare behöver värdepappersrörelse förklara hur olika omständigheter 
påverkar företagets tillvägagångssätt för utförande av kundorder och 
samtidigt ange varför företagets riktlinjer för orderutförande leder till bästa 
möjliga resultat av kundorderna. Dessutom bör riktlinjerna tillämpas på ett 
sådant sätt att hänsyn tas till de olika omständigheterna i samband med 
orderutförande som avser olikheterna både i särskilda typer av finansiella 
instrument och i marknadsstruktur.71 
 
Enligt MiFID artikel 21.3 skall värdepappersrörelse förse sina kunder med 
lämplig information om sina riktlinjer för utförande av order samt att det i 
förväg inhämtar ett godkännande från sina kunder beträffande riktlinjerna 
för utförande av order. Dessutom skall det i riktlinjerna preciseras att 
kundorders utförande kan ske utanför en reglerad marknad eller en MTF-
plattform och att såväl nuvarande som presumtiva kunder blir informerade 
om denna möjlighet. Skälet därtill är att värdepappersrörelse skall vara 
skyldig att inhämta kundens godkännande innan den börjar utföra sina 
kundorder utanför de ovannämnda marknadsplatserna. Kundens 
godkännande kan inhämtas i form av generellt godkännande i förhand eller i 
samband med enskilda transaktioner. Kundens generella godkännande i 
förhand kan också – åtminstone i vissa jurisdiktioner – förstås som tyst och 

                                                 
68 MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, ingressen (7) och artikel 44 
69 Enligt MiFIDs artikel  21 skall värdepappersrörelse informare sina kunder dels om sina 
riklinjer för orderutförande dels hämta en godkännelse för dessa riktlinjer av sina kunder. 
Se även Ref. CESR/07-050b, s 12, punkt 47 
70 Ref. CESR/07-050b har räknat upp ett antal faktorer som riktlinjerna för bästa utförande 
bör innehålla, se s. 6, punkt 22 
71 MiFIDs genomförandedirektiv, ingressen (69) och Ref. CESR/07-050b,s. 10 f, punkterna 
41-46 
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uppkomma genom kundens konkludenta handlande.72 Att kunden begär 
orders utförande efter att ha fått ta del i värdepappersrörelsens riktlinjer för 
orderutförande är ett typiskt exempel för tyst godkännande av riktlinjerna i 
förhand. Kundens ändamålsenliga undertecknande73 i sådana fall är viktigt 
även i den meningen att tillsynsmyndigheten har befogenhet att få tillgång 
till alla dokument och i övrigt begära upplysningar från vilken person som 
helst.74 
 
Vidare innehåller MiFID ett krav för värdepappersrörelse att upprätta och 
genomföra effektiva förfaranden för att följa MiFIDs bästa orderutförande.75 
Upprättandet och genomförandet av effektiva förfaranden för 
orderutföranden avser säkerställa att värdepappersrörelse har kontroll över 
sina procedurer och praxis för orderutförande.76 Värdepappersrörelse är 
skyldig att övervaka att riktlinjerna följs och att det är möjligt med hjälp av 
riktlinjerna att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. I praktiken 
innebär det att värdepappersrörelse skall ha interna kontrollfunktioner och 
övervakningsrutiner för den handeln som utövas av företaget. 77 
Övervakningen av en effektiv tillämpning av riktlinjerna har numera 
inkluderats till värdepappersrörelsens övervakningsprogram vilket den så 
kallade compliance-avdelningen78 är ansvarig för. Systemet med effektiva 
förfaranden anses vara till gagn både för individer som arbetar i 
värdepappersrörelse och den relevanta insynsmyndigheten.79  
 
För att riktlinjerna skall åtnjuta full relevans skall företaget vidare 
fortlöpande, i samband med materiella förändringar eller åtminstone årligen, 
granska att riktlinjerna och förfarandena för bästa orderutförande effektivt 
producerar bästa utförande av kundorder.80  
 
Riktlinjerna för bästa orderutförande kan samtidigt anses tjäna som grund 
för kundens bedömning huruvida värdepappersrörelse har fullgjort sin 
skyldighet för bästa orderutförande.81 Detta torde dock enligt min mening 
innebära att kunden de facto borde vara tämligen välinsatt för 
värdepappersmarknads funktion och rådande kursnivån om han/hon ska 
kunna angripa mot värdepappersrörelsens bristfälliga orderutförande. För att 

                                                 
72 Ref. CESR/07-050b, s. 15, punkt 60 
73 Enligt Ref. CESR/07-050b, s. 15, punkt 62 rekommenderar att kundens godkännande i 
förhand skall inhämtas antingen i skriftlig eller elektronisk form, alternativt genom ett klick 
på hemsidan eller muntligt via telefonkontakt 
74 MiFID, artikel 50.2 a-b om den behöriga myndighetens tillsyns- och 
utredningsbefogenheter.  
75 MiFID, artikel 21.2 
76 Ref. CESR/07-050b, sida 6, punkt 17 
77 Emailkorrespondens med Mia Jantunen 2008-01-07, Group MiFID Project Manager, 
Nordea Bank, Group Compliance 
78 Värdepappersrörelser har en intern avdelning som utövar en objektiv kontrollverksamhet 
av företagens värdepappershandeln. Avdelningen övervakar företagets handelsmetoder och 
avgör således vas som är godtagbar och icke-godtagbar handel för företaget. 
79 CESR Consultation Paper Best Execution under MiFID, sida 6, punkt 20 
80 MiFID artikel 21.4-5 och MiFIDs genomoförandedirektiv 2007/73/EG, artikel 46.1. Se 
även Ref. CESR/07-050b, s. 19 
81 Emailkorrespondens med Mia Jantunen 2008-01-07 
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förhindra det ovan anförda problemet finns det en förhoppning om att 
riktlinjerna kommer att utgöra orderhanteringsrutinerna mer transparenta.82 
En fullständigare genomlysning av dessa rutiner via dokumentation skulle 
således förhindra risken för att kunden hamnar i informationsmörker då han 
eller hon kan jämföra det uppnådda resultatet med de skriftliga riktlinjerna.   
 
 
 

3.2.5 Bästa orderutförande och där tillhörande 
riktlinjer för portföljhandlare och RTOs 
 
MiFID ålägger kravet för bästa orderutförande beroende på vilken typ av 
investeringstjänst som värdepappersrörelse erbjuder. Kravet på bästa 
orderutförande enligt MiFID artikel 21.1 är främst inriktat till 
värdepappersrörelser som enligt sin auktorisation utför kundorder. Det finns 
däremot inget uttryckligt krav i den ovannämnda artikeln som skulle vara 
inriktat mot värdepappersrörelse som utför portföljförvaltning (härefter 
”portföljhandlare83”) eller företag som är specialiserade för mottagande och 
vidarebefordrande av order till tredje parter (härefter RTO84, ”reception and 
transmission service to third parties”) att följa den ovannämnda 
bestämmelsen. Skälet därtill anses vara att en portföljhandlare/RTO själv 
har initierat transaktionen och inte på grundval av kundens uppdrag. 
Dessutom kan det tilläggas för klargörandets skull att en del av 
värdepappersinstituten är varken specialiserade på att handla med finansiella 
instrument eller medlemmar i alla börser respektive marknadsplatser. I de 
fall sådana institut inte själva utför order i finansiella instrument, 
vidarebefordrar de orderna till ett annat värdepappersinstitut som utför 
ordern å det förstnämnda institutets vägnar. För det orderförmedlade 
institutet gäller också att det skall finnas riktlinjer för hantering av 
kundorder som ställer nödvändiga krav på det institutet som det facto utför 
ordern.85  
 
Kraven på bästa orderutförande och riktlinjerna som gäller både för 
portföljhandlare och RTOs finns separat i artikel 19 MiFID och artikel 45 i 
genomförandedirektivet. Genomförandedirektivets artikel 45 motsvarar 
dock till hög grad de i MiFIDs artikel 21 fastställda bestämmelserna om 
bästa orderutförande och riktlinjerna som gäller för utförande av kundorder. 
RTOs/ portföljhandlares riktlinjer för orderutförande skall således innehålla 

                                                 
82 Svenska Enskilda Bankens “Execution Policy” som trädde ikraft 1 november 2007 
83 Med portföljhandlare menas en tillståndspliktig verksamhet som enligt MiFID betraktas 
som en investeringsverksamhet (Bilaga 1, avsnitt A, punkten 4)  och innebär närmare att 
värdepappersinstitut tillhandahåller en diskretionär förvaltning för en kunds 
värdepappersportfölj. Denna typ av förvaltning bedrivs vanligtvist separat från institutets 
övriga egen handel och annan handelsverksamhet fräsmt i syfte att sådan gemensamt 
uppträdande skulle kunna otillbörligen påverka marknaden.  
84 Jfr  MiFID artikel 19.6 och se Ref. CESR/07-050b, p.2, s. 3 
85 Se af Sandeberg C., Sevenius R., Börsrätt, s. 137 
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motsvarande element som gäller för värdepappersrörelser som utför 
kundorder.  
 
Huvudsyftet med de ovannämnda bestämmelserna är att även 
portföljhandlare och RTO är skyldiga att uppnå bästa möjliga resultat för 
sina kunder genom att bland annat iaktta pris, snabbhet, sannolikhet för 
utförande och avveckling.86 Vidare skall portföljhandlare/RTOs enligt 
genomförandedirektivets artikel 45.5 upprätta riktlinjer för att kunna 
uppfylla kravet för bästa orderutförande. Det innebär närmast att i 
riktlinjerna skall det för varje kategori av instrument anges de enheter som 
företaget utnyttjar för att placera eller vidarebefordra order för utförande. 
Dessutom är portföljhandlare/RTOs också skyldig att ange lämplig 
information till kunden om de riktlinjerna som han/hon tillämpar samt 
utvärdera dess effektivitet och kvalitet årligen.87   
 
Typiskt sett opererar portföljhandlare/RTO även genom att lägga in eller 
vidarebefordra order till andra RTOs respektive värdepappersrörelse vilka 
utför deras kundorder. Genom utnyttjandet av intermediär kommer ett så 
kallat kedjeutförande av order till stånd.88 Detta innebär naturligtvist att det i 
MiFID fastställda kravet på bästa orderutförande av kundorder inte kommer 
att aktualiseras vid varje skeden i utförandekedjan. Förklaringen därtill är 
närmast att olika värdepappersrörelse har olika funktioner och roller i 
utförandekedjan. Dessutom syftar MiFID inte till att kräva dubbla insatser 
för bästa orderutförande mellan värdepappersrörelser och 
portföljhandlare/RTOs i sammanhanget.89 Vad gäller portföljhandlare/RTOs 
så kan de både direkt ägna åt utföranden av kundorder eller vidarebefordra 
kundordern till en intermediär i utförandekedjan. I fall portföljhandlare/RTO 
själv utför kundorder skall denna följdriktigt iaktta MiFIDs bästa 
orderutförande enligt artikel 21.1.90 
 
Trots att portföljhandlare/RTOs inte alltid själva utför kundorder i 
utförandekedjan skall de ändock fortlöpande kunna övervaka kvaliteten och 
effektiviteten av mellanhändernas orderutförande, se artikel 45.5 i 
genomförandedirektivet. Detta innebär att portföljhandlare/RTO skall vid 
val av en lämplig intermediär undersöka huruvida dess tillvägagångssätt för 
orderutförande kan resultera i bästa orderutförande. Att portföljhandlare 
ställer upp kriterier för urval av en lämplig intermediär säkerställer de 
samtidigt att de vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga 
resultat för sina kunder med beaktande av de faktorer som avses i artikel 
21.1 MiFID.  
 

                                                 
86Genomförandedirektiv 2006/73/EG, artikel 45.4 och se även Ref. CESR/07-050b, p. 3, s. 
3 
87 MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, artikel 45.5 in fine 
88Ref. CESR/07-050b , s 16 “Chains of Execution” 
89 Genomförandedirektiv 2006/73/EG, punkten 75 I inledning 
90 Se MiFIDs implementeringsdirektiv 2006/73/EG, artikel 45.7. Se även CESR 
Consultation paper Best Execution under MiFID, s 16, punkt 66 
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Som det redan har konstaterats ovan, skall värdepappersrörelse som själv 
utför kundorder tillämpa kravet för bästa orderutförande enligt artikel 21.1 
MiFID. Detta är även fallet med portföljhandlare/RTO som erbjuder en 
investeringstjänst däri det ingår utförande och mottagande av order eller 
beslut att handla som gäller dess kundportfölj.91 I så fall anses 
portföljhandlare/RTO utföra kundorder och är således själva underkastade 
att uppställa riktlinjer för bästa orderutförande och vidta alla rimliga 
åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder enligt artikel 
21.1 MiFID.92  
 
 

3.3. Marknadernas genomlysning  
 
 

3.3.1 Principiella utgångspunkter för 
aktiehandelns genomlysning  
 
God genomlysning av priserna på värdepappersmarknaderna borde inte 
skilja sig ifrån övriga rättsliga mellanhavanden där utbud och efterfrågan 
existerar. Prisernas överblickbarhet skall vara hänförlig både till tidigare 
affärsuppgörelser (prisinformation före handel) och till gällande prisnivån 
(prisinformation efter handel) för att köpare och säljare kan skapa ett 
välgrundat investerings- respektive säljbeslut. 
 
Det grundläggande syftet med genomlysning av aktietransaktionerna är att 
investerarna skall få tillgång till information om såväl köp- och säljpriserna 
som avslutade transaktionerna på reglerad marknad respektive MTF-
plattform. Att kraven på genomlysning är förhållandevis heltäckande i 
MiFID och i dess genomförande förordning synes främst bero på att 
transaktionerna inte längre koncentreras på en enda marknadsplats utan 
aktiehandeln kommer att splittras i flera handelssystem.  
 
Huvudregeln är att information om både priserna, volymerna och 
tidpunkterna hänförliga till anbud och avslut skall göras tillgängliga för 
marknadsaktörerna så nära realtid som möjligt. Kravet på omedelbart 
offentliggörande av handelsinformation kallas i fackspråket för 
transparensrapporteringen. MiFID tillåter dock vissa avvikelser från ett 
omedelbart offentliggörande såväl av anbud som av transaktionerna. Vidare 
är värdepappersinstitut skyldiga att rapportera transaktioner med finansiella 
instrument som upptagits till handeln på en reglerad marknad till 

                                                 
91 MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, artikel 45.7 
92 MiFIDs genomförandedirektiv 2006/73/EG, artikel 45.4 
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insynsmyndigheten (transaktionsrapportering) vid slutet av följande 
arbetsdag (T+1).93 
 
 
 

3.3.2 Utgångspunkter för EU-harmonisering 
avseende marknadernas överblickbarhet  
 
Marknadernas genomlysning och avslutsrapportering som ett 
lagstiftningsområde har redan lyfts upp i Tjänstedirektivet. Ambitionen var 
att direktivet skulle identifiera medel med vilka de ovannämnda syftena 
kunde uppnås. Tjänstedirektivet introducerade därmed skyldighet för 
medlemsstaterna att lagstifta om både reglerad marknads och 
värdepappersrörelses skyldighet att tillvarata marknadernas 
överblickbarhet.94 Reglerad marknad var skyldig att göra information om 
order och avslut tillgänglig för marknadsaktörerna med vissa undantag för 
fördröjt offentliggörande.95 Informationskrav riktades inte bara mot 
standardiserade order och avslut utan även mot dess icke standardiserade 
avslut.  Dessutom ålades värdepappersrörelserna skyldighet att rapportera 
alla avslut till den nationella insynsmyndigheten alternativt till reglerad 
marknads automatiska handelssystem.96  
 
Tjänstedirektivets bestämmelser om marknadernas genomlysning har 
emellertid varit relativt begränsade och dessutom lämnat mycket utrymme 
för medlemsstaternas säregna lösningar vilket ledde till annorlunda 
utveckling av medlemsstaternas värdepappersmarknader.97 Den 
underliggande orsaken till dessa skillnader var att medlemsstaterna hade 
olika uppfattningar om hur man skulle balansera mellan 
marknadseffektivitet och –integritet, investerarskydd, innovation och 
konkurrens. Som följd av den s.k. koncentrationsregeln utfördes majoriteten 
av anbuden till börsens tillhandahållna orderbok i medlemsstaterna. 
Koncentrationsregeln lämnade nämligen utrymme för nationella 
insynsmyndigheter att bestämma huruvida värdepappersrörelserna skulle 
vara skyldiga att genomföra alla sina transaktioner med finansiella 
instrument på en börs. Färre medlemsstater hade s.k. alternativa 
handelssystem98 inom sin jurisdiktion. Mer än häften av medlemsstaterna 
                                                 
93 Se närmare MiFID, artikel 25.3 -7 samt kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 
1287/2006, kapitel III. Läsaren bör uppmärksamma att transaktionsrapporteringen inte 
kommer att behandlas ytterligare i examensarbetet då den inte enligt min mening har skett 
några markanta sakliga förändringar i den i jämförelse med tjänstedirektivets reglering.    
94 Tjänstedirektivet, artikel 20 
95 Tjänstedirektivet, artikel 21 
96 Tjänstedirektivet, artikel 20.1 b) och 20.3 
97 Elderfield, M., A Practitioner’s guide to MiFID, s. 258 f 
98 I Sverige kallades alternativa handelsplatser för auktoriserade marknadsplatser, se kap 7 
börs- och clearinglagen. I Finland kallades motsvarande handelsplats för ”annat 
yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper (än offentlig handel)”, se kap 3 
§ 12 VpmL 
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hade emellertid en OTC-marknad vid sidan av börs(er) och alternativa 
handelsplatser.  
 
I och med MiFID har koncentrationsregeln kullkastats och ersatts med en 
EU-harmonisering av genomlysningen. MiFID har vidare berett ökade 
konkurrensmöjligheter både för olika handelsplatser och för 
informationstjänsteföretag.99 Direktivets krav på genomlysning syftar 
nämligen även till att sänka transaktionskostnaderna för informationens 
offentliggörande genom att introducera ett antal valmöjligheter för 
värdepappersrörelse att välja effektivast distributionsenhet. Samtidigt 
förväntas att handelsinformationens lätta tillgänglighet kommer att främja 
både kundernas och tillsynsmyndigheternas möjligheter att kontrollera 
huruvida en utförd transaktion återspeglar den gällande kursnivån. 
 
Huvudregeln är att information om anbud och avslut skall lämnas 
omedelbart. MiFID och dess genomförandeförordning innehåller emellertid 
ett flertal undantag som möjliggör bevarandet av olika handelsintressen och 
-metoder (varom mer nedan). Krav på informationens offentliggörande 
gäller både före och efter handeln och omfattar aktier upptagna till handel på 
en reglerad marknad, oavsett var handeln sker. Av uttrycket ”åtminstone” i 
de relevanta artiklarna och av ingressen 46 till MiFID, framgår att 
medlemsstaterna dock fortfarande har möjlighet att tillämpa direktivets krav 
på andra finansiella instrument än enbart aktier. 
 
Den i MiFID lanserade genomlysningen syftar till att förse hela 
transaktionskedjan - nämligen från kundens uppdrag till en avslutad 
transaktion. Denna skyldighet riktar av den anledningen inte enbart mot 
värdepappersrörelserna utan även mot handelsplatserna. Bestämmelserna 
om marknadens överblickbarhet som är riktade mot handelsplatserna syftar 
till etablering av en heltäckande regelapparat för hantering av 
värdepapperstransaktionernas offentliggörande oavsett på vilket sätt avslut 
sker.100 Marknadernas genomlysning avser även värdepappersrörelser och 
kommer främst till uttryck i form av lagstadgad skyldighet för 
värdepappersrörelse att offentliggöra sina bud och avslutade transaktioner. 
Kravet på offentliggörande av bud gäller dock enbart systematiska 
internhandlare. Vidare kommer order som värdepappersrörelse lägger in i 
marknadsplatsens handelssystem i form av orderbokshandel per automatik 
att offentliggöras. Kravet på offentliggörande av avslutade transaktioner 
genom rapportering av dessa till den behöriga insynsmyndigheten senast 

                                                 
99 Det kommer således att finnas två typer av konkurrensmöjligheter. 1. Konkurrens mellan 
handelsplatser d.v.s. reglerade marknader, MTF-plattformar, systematiska internhandlare 
och värdepappersrörelse som handlar utanför reglerad marknad och MTF-plattform. 2. 
Konkurrens mellan publiceringstjänsteföretagen som erbjuder en plattform för 
offentliggörande av transaktioner. Dessa publiceringstjänster erbjuds till 
värdepappersrörelse som handlar utanför reglerad marknad och MTF-plattform.  
100 Reglerad marknads och MTF-plattformens skyldighet att offentliggöra avslut riktar sig 
dels mot icke-standardiserade avslut (avslut som matchats utanför marknadsplatsen) som 
värdepappersrörelse offentliggör på marknadsplatsen och standardiserade avslut (avslut 
som matchats i handelsplatsens automatiska handelssystem) 
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efter påföljande arbetsdag innebär vidare ett viktigt inslag i marknadernas 
genomlysning och integritet.  
 
MiFIDs något detaljerade bestämmelser om värdepappersrörelses 
informationsskyldighet gentemot sina kunder och bevaring av uppgifter 
samt hantering av kundorder är vidare en nödvändig förutsättning för den 
fullständiga genomlysningen av marknaderna.101 Denna sida av 
genomlysningen kommer dock inte att behandlas här. Anledningen därtill är 
att syftet med denna uppsats är främst att lyfta upp de centrala 
bestämmelserna i MiFID som enligt min mening har lett till genomgående 
förändringar mellan värdepappersrörelsens och handelsplatsernas roll som 
enhet för marknadsövervakningen.  
 
Genomlysningskraven kan sägas vara ett viktigt komplement till 
bestämmelserna om bästa orderutförande. De båda lagstiftningsområdena 
bidrar nämligen till ett effektivare investerarskydd i de nya förhållandena på 
den europeiska finansmarknaden som har blivit mer konkurrensutsatt som 
följd av MiFID. Fullständig reglering över genomlysningen är även påkallad 
med tanke på risker som den fria konkurrensen kan leda till. Det finns 
nämligen en berättigad oro för fragmentering av informationen då 
offentliggörande av denna kan ske via ett antal olika kanaler. Det innebär 
nämligen att även tjänsten för informationens spridning har frigjorts för 
konkurrensen.   
 
 

3.3.3 Offentliggörande av information före och 
efter handel 

 

3.3.3.1 Reglerade marknader och MTF-plattformar 
 
MiFID innehåller utförliga bestämmelser om informationskrav före och 
efter handel som är inriktade både till MTF-plattformar och reglerade 
marknader.102 Dessa krav är harmoniserade inom hela det europeiska 
samarbetsområdet. Dessutom är bestämmelserna om informationskrav före 
och efter handel gemensamma för båda handelsplatser. Det enda som skiljer 
                                                 
101Värdepappersrörelses informationsskyldighet gentemot sina kunder åsyftar främst 
företagets riktlinjer för bästa orderutförande enligt MiFIDs artikel 21.3 samt artikel 19.2-3. 
Artiklarna beskriver allmänt om förseende av information angående företaget och dess 
tjänster, finansiella instrument, handelsplatser, kostnader och avgifter samt kravet för 
tydligt och rättvisande marknadsföringsmaterial. Bevaring av uppgifterna är nödvändigt för 
insynsmyndigheternas möjligheter att utöva tillsyn, se MiFID artikel 25.1-2. Se även både 
MiFIDs implementeringsdirektiv 2006/73/EC, artikel 51.3 och Ref. CESR/06-552c. 
Hantering av kundorderna framgår däremot av MiFID artikel 22 och tar sikte på neutralitet 
mellan kundernas orderutförande.  
102 MiFID, artikel 29.1 med avseende på MTF-plattform och artikel 44.1 med avseende på 
reglerad marknad 
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är att MTF-plattformen inte är skyldig att offentliggöra information om 
andra instrument än aktier som är upptagna till handel på en reglerad 
marknad.  
 
Som huvudregel, är reglerade marknader och MTF-plattformar skyldiga att 
offentliggöra information före handel avseende alla order som läggs in i 
deras handelssystem (orderbokshandeln). Samma informationsskyldighet 
efter handeln gäller även för avslut som antingen automatiskt har matchats i 
handelsplatsens eget system eller som rapporteras till reglerad marknads 
eller MTF-plattforms handelssystem. Till skillnad från tidigare lagstiftning 
är marknadsplatsen dock inte skyldig att övervaka andra avslut än de som 
dels utförs genom orderbokshandeln och dels de som värdepappersrörelsen 
väljer att rapportera till marknadsplatsen.  
 
Informationskravet före handel innebär att reglerad marknad och MTF-
plattform skall, i fråga om aktier som är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som handlas i deras system, offentliggöra aktuella priser i köp- 
och säljbud samt orderdjup som visas i deras handelssystem.103  
Offentliggörande av information beror dock på marknadsmodellen som 
tillämpas i handelsplatsen.104 Om handelssystem avser orderbok i form av 
löpande auktioner105,skall MTF-plattformen respektive den reglerade 
marknaden för varje aktie som upptagits till handel på en reglerad marknad 
fortlöpande under sina normala öppettider och så nära realtid som möjligt 
offentliggöra det sammanlagda antalet order och de aktier de representerar 
på varje prisnivå för de fem bästa köp- och säljbuden.106  
 
Undantag från förpliktelsen avseende informationskrav före handel kan 
göras om det finns skäl med hänsyn till marknadsmodell, ordertyp och 
orderstorlek.107 Undantag på grundval av marknadsmodell kan exempelvis 
vara motiverat om handelssystem som drivs av reglerad marknad eller 
MTF-plattform har inte något egen prisbildningsmekanism (orderbok) utan 
använder referenspriserna från annat handelssystem som drivs av en annan 
reglerad marknad eller MTF-plattform.108 Vidare kan transaktionstyp 
motivera undantag. Ett exempel på detta är manuella avslut (d.v.s. OTC-

                                                 
103 MiFID, artikel 29.1 med avseende på MTF-plattformar och artikel 44.1 med avseende på 
reglerade marknader 
104 I Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 17.1 med hänvisning till Bilaga 
2, tabell 1 finns det en närmare uppräkning av de typer av marknadsmodeller och den 
informationen som skall offentliggöras i varje sådant handelssystem. Enligt det 
ovannämnda driver OMX Nordiska Börsen ”ett handelssystem med orderbok i form av 
löpande auktioner”.  
105 ”Handelssystem med orderbok i form av löpande auktioner” är enligt Kommissionens 
Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 17.2 och Bilaga 2, tabell 1, ett system som med hjälp 
orderbok och en handelsalgoritm fortlöpande automatiskt matchar säljorder mot köporder 
utifrån bästa tillgängliga pris 
106 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 17.2 samt artikel 29.1-2 
107 MiFID artikel 29.2-3 och 44.2-3 
108 Ett exempel angående den här typen av marknadsmodell som saknar sin egen orderbok 
är projektet Boat. Mäklare kan rapportera sina avslut till Boat men prisbildningen skall stå i 
överensstämmelse den reglerad marknads/MTF-plattforms referenspriser där aktien är 
noterat. 
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avslut) som genomförs inom gällande volymvägda spread mellan högsta och 
lägsta köp- och säljkurs i reglerad marknads respektive MTF-plattformens 
orderbok.109 Undantaget får också tillämpas i fall avslutet är förenat med 
andra villkor än aktiens aktuella marknadspris.110 Vidare anses fördröjt 
offentliggörande av stora order vara som ett lämpligt kriterium för 
undantaget från fortlöpande offentliggörande.111   
 
Ett gemensamt kännetecken för alla typer av marknadsmodeller är att 
reglerad marknad och MTF-plattform skall, som huvudregel, göra 
information före handel tillgänglig för allmänheten på rimliga affärsmässiga 
villkor och fortlöpande, så nära realtid som möjligt, under den tid då 
marknadsplatserna normalt är öppna.112   
 
Reglerade marknads och MTF-plattforms skyldighet att offentliggöra 
information efter handel omfattar offentliggörande av pris, volym och 
tidpunkt för de transaktioner som genomförs med aktier som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad, eller – vad gäller reglerade marknader eller 
MTF-plattformar – som genomförs i deras system .113 Information efter 
handel skall för standardiserade avslutstyper114 omfatta handelsdag, 
identifikation av instrumentet, pris per enhet, valuta, och identifiering av 
plats där transaktionen genomfördes.115 När det gäller icke-standardiserade 
avslut116 och övriga avslut skall offentliggörande innehålla avslutstyp i 
vilken transaktionen ingår samt vilka villkor gäller för sådant avslut.117 
 
Information efter handel om transaktioner som har utförts i handelsplatsens 
orderbok eller har rapporterats till marknadsplatsen skall alltid göras 
tillgänglig omedelbart, dock senast inom tre minuter efter det att 
transaktionen genomförts.118 Information efter handel angående 
transaktioner som genomförs på en handelsplats men utanför dess normala 
öppettider skall däremot offentliggöras följande handelsdag, innan 
                                                 
109 MiFID har introducerat en ny typ av icke-standardiserat avslut, nämligen VWAS-avslut. 
Se Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 18.1 b) i) 
110 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 18.1 b) 
111 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 20 med hänvisning till tabell 2 
bilaga 2. För att avgöra om transaktionen är av stor omfattning skall alla aktier som 
upptagits till handel på en reglerad marknad klassificeras enligt sin genomsnittliga 
dagsomsättning 
112 MiFID artikel 29.1 och 44.1 in fine 
113 MiFID artikel 30 med avseende på MTF-plattformar och artikel 45 med avseende på 
reglerade marknader 
114 Standardiserade avslut innebär alla de avslut som automatiskt matchas i handelsplatsens 
orderbok och som också skett till aktiens aktuella marknadspris 
115 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 27.1 a) med hänvisning till 
Bilaga 1, tabell 1 som innehåller en fullständig uppräkning av uppgifter som skall 
offentliggöras när det gäller standardiserade avslut 
116 Med icke-standardiserade avslut avses exempelvis andra transaktioner som skett till 
andra villkor än aktiens aktuella marknadspris, såsom VWAP/VWAS och Exchange 
Granted avslut. Se närmare kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 
117 Med andra transaktionstyper avses just icke standardiserade avslut, manuella avslut samt 
i förekommande fall varje ändring av tidigare offentliggord information, se Kommissionens 
Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 27.1 b-c 
118 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 29.2 in fine 
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handelsplatsen öppnar.119 Vidare tillåts ett fördröjt offentliggörande av 
transaktioner av stor omfattning på motsvarande sätt som order vars storlek 
överskrider den genomsnittliga standarden.120 
 
 

3.3.3.2 Värdepappersrörelse  
 
Värdepappersrörelses skyldighet att enligt MiFIDs artikel 27 offentliggöra 
fasta bud har varit föremål för en livlig politisk debatt mellan 
medlemsstaterna.121 Överenskommelse avseende artikel 27 MiFID framstod 
längre som nästan en omöjlighet.  Anledningen därtill var att 
medlemsstaterna hade bildat så pass olikartade praxis inom rättsområdet för 
genomlysning före handel jämfört med motsvarande praxis angående 
genomlysning efter handel.122  
 
Att just uppkomsten av artikel 27 i MiFID har varit ett av de mest 
kontroversiella ämnen inom EU beror på att vissa medlemsstaters 
företrädare och marknadsaktörer har velat försäkra sig att innan något avslut 
skulle kunna utföras på en bilateral nivå (d.v.s. utanför handelsplatsens 
orderbok) borde priset offentliggöras före handel. Det ansågs också att inga 
prisförbättringar123 borde vara tillåtna. De menade att annars skulle 
marknadens fullständiga genomlysning och investerarskydd allvarligt 
undergrävas om inga krav på informationsskyldighet före handel inriktades 
mot värdepappersrörelser.  
 
Till skillnad från det ovan anförda, så har andra medlemsstaters företrädare 
och marknadsaktörer stått emot införandet av värdepappersrörelsens 
informationsskyldighet före handel. De ansåg nämligen att detta skulle 
allvarligt skada marknadslikviditeten på europeiska värdepappersmarknader 
och därmed rejält bromsa utvecklingen inom hela affärsverksamheten med 
värdepapperen (drive business offshore). Värdepappersrörelse tyckte dock 
att det var naturligt att marknadsplatserna skall offentliggöra även 
information före handel. Det som ansågs däremot som icke-godtagbart var 
att liknande krav även skulle införas för värdepappersrörelsen och således 
innebära att i princip all information om order skall offentliggöras före 
handel.124  
                                                 
119 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 29.4 
120  Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 28 med hänvisning till tabell 4 i 
bilaga II vari anges minsta berättigade transaktionsvolym för tillåten försening och 
tidsfristerna för offentliggöranden.  
121 Elderfield, M., A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 268 
122 Elderfield, M., A Practitioner’s Guide to MiFID, s. 265 
123 Det ansågs att skapandet av vinst genom att mäklaren skulle ges möjlighet att erbjuda 
bättre pris för sin kund då prisinformationen inte blev föremål för offentliggörande. Det 
finns nämligen en oro bland värdepappersrörelsen för att priset som skall göras tillgängligt 
genom kravet på information före handel leder till att övriga marknadsaktörerna per 
automatik får ta del i prisuppgiften och därmed börja pressa priset genom spekulering. Det 
innebär i sin tur att offentliggörande av handelsinformation före handel leder till minskade 
intäkter hos dessa företagen. 
124 M., Elderfield, A Practitioners Guide to MiFID, se s 268 f. om debatten 
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Införandet av ett nytt koncept systematiska internhandlare125 kan sägas vara 
som en kompromiss av den ovananförda konfrontationen avseende 
information före handel. Enbart systematiska internhandlare är under vissa 
förutsättningar skyldiga att offentliggöra sina fasta bud. Utöver den 
ovannämnda skyldigheten för offentliggörande före handel föreskriver 
artikel 22.2 i MiFID en skyldighet för värdepappersinstitut att i vissa fall 
offentliggöra limitorder med avseende på aktier som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad. Omedelbart offentliggörande syftar främst till så 
skyndsamt verkställande som möjligt genom att göra den tillgänglig för 
andra marknadsaktörer. Åliggandet för offentliggörande bortfaller när 
kunden uttryckligen har lämnat instruktioner om att så inte skall ske. 
Förutom de två ovannämnda finns det inga ytterligare krav på 
värdepappersrörelse att offentliggöra bilaterala bud126 vare sig i MiFID eller 
i dess genomförandeförordning. Värdepappersrörelsens skyldighet för 
offentliggörandet omfattar således inte bud som mäklaren avser att matcha 
internt (utanför marknadsplatsen). Det innebär att enbart kontraktsparterna 
kan se budet före handeln.  
 
Information efter handeln är dock underkastad i 
offentliggörandeskyldigheten genom att avslutet görs tillgängligt 
omedelbart, dock inom tre minuter efter det att transaktionen 
genomfördes.127 Som följd av detta är värdepappersrörelse skyldiga att 
endast offentliggöra information efter avslutade transaktioner som har 
utförts bilateralt. Enligt MiFID artikel 28.1  skall nämligen 
”värdepappersrörelse som för egen eller för kundens räkning genomför 
transaktioner med aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad 
eller MTF-plattform utanför en reglerad marknad eller MTF-plattform, 
offentliggöra uppgifter om pris och volymer för dessa transaktioner samt om 
tidpunkt då de genomfördes”. Bilaterala avslut kan antingen vara 
standardiserade eller icke-standardiserade. Den förstnämnda avslutstypen 
innebär att avslutet skall återspegla det rådande marknadspriset vid avslutets 
tillkomst. Den sistnämnda innebär följdriktigt att avslutspriset inte 
nödvändigtvist återspeglar rådande marknadspriset vid tiden för avslutets 
offentliggörande. Exempel på sådana avslutstyper är portföljaffärer som 
skall offentliggöras först när portföljen fullständig och avslut vars pris 
utgörs av det genomsnittliga volymvägda priset (VWAP-avslut).  

                                                 
125 Se MiFID artikel 4.7 och ingressen 53 samt Kommissionens Förordning nr 1287/2006, 
artikel 27 angående definition om systematiska internhandlare. Systematisk internhandlare 
är en värdepappersrörelse som har auktorisation för att handla för egen räkning och utför 
kundorder utanför en reglerad marknad eller MTF-plattform. Handeln skall alltså ha 
väsentlig affärsmässig betydelse och utföras enligt fastställda regler och rutiner. Vidare 
skall handeln utföras av viss personal eller tekniskt system samt att verksamheten är 
regelbunden. Att handeln utförs tillfälligt och oregelbundet på bilateral basis mot stora 
motparter med större än standardiserade avslutsstorlekar kan inte betecknas som 
systematisk internhandlare. 
126 Med bilaterala bud ses alltså bud som mäklaren avser att matcha internt (utanför 
marknadsplatsen) och kommer således att vara underkastad i offentliggörandeskyldigheten 
först när avslutet har överenskommits. 
127 Kommissionens Förordning  nr 1287/2006, artikel 29.2 
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Både information som skall offentliggöras av värdepappersrörelserna och 
tidsfristerna för offentliggörande efter handel står naturligtvist i 
överensstämmelse med reglerade marknads motsvarande skyldighet.128 Det 
innebär alltså att värdepappersrörelser skall lämna de uppgifter som krävs 
med hänsyn till avslutstypen.129. Alla bilaterala avslut skall, som framgår 
ovan, offentliggöras som huvudregel inom tre minuters tidsfrist efter 
transaktionens genomförande.130 Undantaget från tre minuters regel för 
avslut är dock desamma som gäller för marknadsplatserna.131 Skälet därtill 
är att ett värdepappersinstitut skall ha samma möjligheter som en börs eller 
MTF-plattform att medges undantag från skyldigheten att offentliggöra 
information efter handeln som har medgetts marknadsplatserna.  
 
 
Det finns dock ett krav som är särskilt inriktat mot värdepappersrörelse och 
syftar till att förhindra dubbelrapportering av avslut. När transaktionen 
genomförs utanför en marknads eller MTF-plattforms regelverk skall 
affärsparterna nämligen komma överens om vem som offentliggör avslutet 
och nödvändiga uppgifter hänförliga till detta.132 Det åläggs således 
skyldighet för värdepappersrörelse att vidta alla rimliga åtgärder för att 
försäkra sig att transaktionen offentliggörs som ett enda avslut.133 Två 
matchade affärer som en och samma mellanhand genomför samtidigt och till 
samma pris skall således betraktas som en enda transaktion. Dessutom skall 
transaktion offentliggöras så nära realtid som möjligt i fall den genomförs 
under samma handelsdag på aktiens mest relevanta marknad eller under 
värdepappersrörelses normala öppettider. I andra fall skall offentliggörande 
ske omedelbart efter värdepappersrörelses öppnande eller senast innan 
handeln följande handelsdag inleds på den mest relevanta marknaden för 
den aktien.134 Det genomgripande syftet med förhindrandet av 
dubbelrapporteringen är naturligtvist att tillvarata en så tillförlitlig 
genomlysning av aktiehandeln som möjligt. 
 

 

3.3.3.3 Allmänhetens tillgång till information före och 
efter handel 
 
Informationen före och efter handel skall på rimliga och affärsmässiga 
villkor offentliggöras i så nära realtid som möjligt och på ett sätt som gör 
handelsinformationen tillgänglig för andra marknadsdeltagare. Den så 
                                                 
128 Se MiFID artikel 28.2 
129 Se Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 27.1 a-c 
130 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 29.2 
131 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 28 
132 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 27.4 innehåller en uppräkning av 
uppgifter i transaktionen som skall offentliggöras 
133 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 27.4 ,st. 3 
134 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 29.5 
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kallade transparensrapporteringen betraktas som en grundförutsättning för 
informationens offentliggörande i MiFID och som dessutom gäller för 
samtliga marknadsaktörer.135  
 
Att offentliggörande skall ske på rimliga affärsmässiga villkor innebär att 
information som är avsedd att offentliggöras skall vara tillförlitlig och 
kontrolleras fortlöpande så att felaktigheter kan korrigeras.136 Dessutom 
skall informationen distribueras på icke-diskriminerade villkor och till en 
rimlig kostnad. 
 
Allmänheten får anses ha tillgång till informationen om den offentliggörs 
via någon av de följande formerna för offentliggörande; systemen på 
reglerad marknad eller en MTF-plattform, systemen tillhörande tredje man 
eller via egna arrangemang.137 Det sist anförda kan sägas innebära en 
avgörande skillnad från rättsläget som gällde innan MiFIDs införande. I 
majoriteten av medlemsländerna har endast orderbokshandeln å ena sidan 
och manuella avslut å andra sidan som har utförts i enlighet med börsens 
regler varit underkastade i genomlysningskraven. I vissa medlemsländer har 
börsen till och med ålagt skyldigheten för sina börsmedlemmar att 
rapportera all handel – alldeles oberoende av på vilken handelsplats – till 
hembörsen. Med hänsyn till det ovan anförda, så har genomlysningskraven 
tidigare gällt mot börsmedlemmarnas orderbokshandel och manuella avslut 
som alltså har varit underkastade i börsens handelsregler.     
 

 

3.3.3.4 Närmare om offentliggörande av aktiehandel via 
egen Internet hemsida 
 
Gemenskapslagstiftaren har avsett att de ovannämnda olika kanalerna för 
transparensrapporteringen skulle fungera som ett slags skyddsmekanism 
mot den fragmentering som resulterar i att värdepappershandeln numera är 
spridd till ett flertal olika marknadsplatser och marknadsplatsformer.138 De 
tre olika former för offentliggörande av handelsinformation gör det möjligt 
för värdepappersrörelse att välja sättet för offentliggörande som är mest 
kostnadseffektiv och adekvat för företagen. Det finns således en skälig 
anledning att påstå att även distribution av handelsinformation har blivit 
konkurrensutsatt i samband med MiFID. Transparensrapporteringen som 
sker via egna arrangemang syftar till värdepappersrörelsens möjlighet att 
upprätta ett tekniskt system för offentliggörande av transaktionerna på sin 
egen Internet hemsida.  
                                                 
135För värdepappersrörelse; artikel 28.1 (information efter handel), systematiska 
internhadlare; artiklar 27.3 och 28.1 (information före och efter handel), marknadsplatser; 
artiklar 28-29 och 44-45 (information före och efter handel) 
136 Se Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 32 
137 Kommissionens Förordning (EG) nr 1287/2006, artikel 30 
138 Telefonintervju med Eija Holttinen, avdelning för marknadsövervakningen i den finska 
Finansinpektionen samt en ledamot i CESR, 2008-01-10   
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Det finns enligt min mening en skälig anledning att ifrågasätta huruvida 
transparensrapporteringen via värdepappersrörelses egna hemsidor ökar 
risker för fragmentering av information. Dessutom finns det ett befogat 
orosmoment vad gäller kvaliteten och tillgängligheten av informationen i 
fall värdepappersrörelse använder sin hemsida för offentliggörande i 
jämförelse med offentliggörande via marknadsplatsens tekniska system. 
Värdepappersrörelser hävdar dock att fragmenteringen är av tillfälligt natur 
och marknaderna inte har hunnit anpassa sig till de förändringarna på grund 
av att ändringen är fortfarande så pass nytt.139 Det förväntas således att 
marknadskrafterna löser problemet av sig själv i framtiden. 
 
CESR har utfärdat ett konsultationspapper vars syfte är att trygga 
prisbildningen och investerarskyddet inom värdepappershandeln som idag 
innebär potentiellt mer risker för fragmenterat område för 
värdepappershandel.140 Det praktiska bidraget till förebyggande av 
försämrad genomlysning anges i konsultationspapperet vara upprätthållande 
av en koncis informationskvalité före och efter handel. Papperet tar främst 
sikte på de fall då värdepappersrörelse väljer offentliggöra sin 
handelsinformation via egen Internet hemsida.141  
 
I praktiken fastställs det två grundläggande förutsättningar för ett effektivt 
upprätthållande av informationskvalité.142 För det första, gäller de i papperet 
angivna kraven för informationsgivning gemensamt mot alla 
distributionskanaler. Det är således uteslutet att i det här avseendet ställa 
högre krav på tekniska system på reglerad marknad respektive MTF-
plattform, medan värdepappersrörelse skulle kunna tänkas klara sig av 
mindre kvalificerade system för offentliggörande av handelsinformation. 
Det tas nämligen ingen hänsyn olika distributionskanal vad gäller kraven på 
genomlysning före och efter handel.143  För det andra, skall information på 
värdepappersrörelsens Internet hemsida effektivt kunna konsolideras från 
distributionskanalen till andra nyhetsbyråer (exempelvis Reuters, 
Bloomberg) som hat valt att använda sin egen Internet hemsida för 
tillvaratagandet av genomlysningskraven144. Att värdepappersrörelse 
upprätthåller en statisk Internet hemsida, vars information inte kan inläsas 
från värdepappersrörelses dataterminal till nyhetsbyråerna anses inte som 
godtagbart. Det krävs att Internet hemsida är maskinellt läsbar som 
                                                 
139 Emailkorrespondens med Mia Jantunen 2008-01-07 
140 CESR /07-043 Publication and Consolidation of MiFID Market Transparency data 
(level 3 guidelines and recommendations for the consistent of the Directive 2004/39/EC 
and the European Commission´s Regulation number 1287/2006), s. 2 
141 CESR /07-043  innehåller förhållandevis detaljerad och teknisk reglering kring kraven 
på informationskvalité i fall offentliggörande sker via värdepappersrörelses egen Internet 
hemsida. Nedan kommer jag av den anledningen endast  ta upp det grundläggande 
principerna för informationsgivning, som gäller samtliga distributionskanaler. 
142 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
143 De grundläggande principerna för informations tillförlitlighet kan även utläsas av artikel 
32 i kommissionens förordning 
144 OMX Group’s Company News Service och Reuters är ett exempel på sådana 
nyhetsbyråer som sprider kurspåverkande information från börsbolagen till investerare och 
media.  
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möjliggör en effektiv hämtning och utnyttjande av information av andra 
nyhetsbyråer.145 
 
Risken för fragmenteringen kan dock inte helt minimeras, trots att den nya 
regleringsmiljön möjliggör alternativa förfaranden för offentliggörande och 
därmed även minskade kostnader för värdepappersrörelse som levererar 
handelsinformationen via sin egen hemsida. 
 
 
 
 

3.4 Marknadsplatser 
 

3.4.1 Reglering av marknadsplatserna före 
MiFID 
 

3.4.1.1 Utvecklingen i drift av handelsplatser 
 
Begreppet reglerad marknad146 introducerades för fösta gången i 
tjänstedirektivet.  Direktivet ställde upp några generella kriterier för 
marknadsplatsen som kunde betecknas som reglerad marknad. 
Regelbundenhet samt nationella myndigheters preciserade krav både med 
avseende på drift av reglerade marknader, tillträde till marknaden och 
värdepappers upptagande till handel ansågs vara karaktäristiskt för samtliga 
reglerade marknader inom EU. Dessutom fastställdes det i direktivet några 
gemensamma utgångspunkter för genomlysning av handel på en reglerad 
marknad och rapportering till hemmedlemsstatens insynsmyndighet. Vidare 
var varje medlemsstat skyldig att upprätta en lista över de reglerade 
marknader som bedrevs inom sitt territorium. 
 
Tjänstedirektivet lanserade också rätten för värdepappersrörelse till en s.k. 
fjärrmedlemskap. Börsmedlemmarna gavs därmed rätt att bli medlemmar på 
de reglerade marknaderna som var belägna i en annan medlemsstat.147 
 
Trots införandet av allmänna utgångspunkter för reglerade marknader fanns 
det knapphändiga bestämmelser i tjänstedirektivet om drift av andra typer av 
alternativa handelssystem. I avsaknad av bredare tillämpningsområde för 
handelsplatser kom handel i värdepapper till större del endast ske på 

                                                 
145 CESR /07-043, s. 7 
146 Tjänstedirektivet, artikel 1.13 enligt vilket en reglerad marknad är marknad för 
finansiella instrument  
147 Tjänstedirektivet, artikel 15.1 



 53

reglerade marknader. Från och med 1990-talet skedde emellertid ett 
systemskifte i värdepappershandel delvis berodde på betydande framsteg i 
börsteknologin och genomförandet av elektroniska handelssystem. 
Teknikens landvinning påverkade även uppkomsten av alternativa 
handelsplatser som kom att verka vid sidan av de traditionella börserna. Den 
alternativa auktorisationsformen kunde beskrivas som ett förstadium till 
börsen då tröskeln för att påbörja med handelsplatsen var lägre i förhållande 
till börsen. 
 
Som följd av teknikens utveckling som för sin del möjliggjorde uppkomsten 
av ny typ av handelsplats och därmed ökad konkurrens mellan dessa och 
börser, fann politikerna skäl att granska tjänstedirektivets aktualitet i 
förändrade marknadsförhållandena och anpassningsbehov till dessa. Det 
fanns nämligen en berättigad oro för potentiella konflikter som konkurrens 
mellan handelsplatser kunde skapa samt den fragmentering av 
värdepapperspriserna och likviditeten som utvecklingen i värsta fall kunde 
leda till.  Man kom fram till att revidera både konkurrensmöjligheter mellan 
handelsplatser genom att även identifiera andra koncept för drift av 
handelsplatser samt skriva om genomlysningskraven som skulle gälla för 
samtliga handelsplatser, åtminstone beträffande aktier som var upptagna till 
handel på en reglerad marknad.    
 
Som följd av det ovannämnda, förändrar MiFID avsevärt 
lagstiftningsområdet för handelsplatser genom att utvidga området till att 
omfatta även multilaterala handelsplattformar och systematiska 
internaliserare. Lagstiftningsområdet för reglerade marknader och MTF-
plattformar tillsammans med regler för systematiska internaliserare är ett 
centralt element i MiFID som även bidrar till skapandet av mer effektiv och 
konkurrenskraftigare kapitalmarknad inom EU.148  
 
I syfte att åstadkomma mer harmoniserad lagstiftning av reglerade 
marknader innehåller MiFID detaljerade regler för drift av reglerade 
marknader, såsom krav på auktorisation och ledning, organisatoriska krav, 
bestämmelser om upptagande av finansiella instrument till handel samt om 
handelsövervakningen.149 Därtill skapar MiFID en ny typ av 
investeringstjänst, nämligen drift av MTF-plattformar150 som gäller för 
verksamheter som inte kan kvalificeras som reglerade marknader. Trots att 
MiFID:s reglering avseende MTF:er kan betraktas som ramlagstiftning är 
till MTF:erna inriktade kraven bland annat på handelsövervakningen, 
skyldighet att hindra markandsmissbruk och offentliggörande av 
handelsinformation samt regler för handeln lika långtgående som för 
börserna. Till skillnad för reglerade marknader, så är kriterierna för 
upptagande av värdepapper till handel på en MTF inte lika långtgående. 
Kriterierna för upptagandet av värdepapper till MTF är nämligen upp till 
varje MTF:s egen bedömning.   
                                                 
148 Jfr ingressen 5 till MiFID 
149 Se MiFID, avdelning 3 Reglerade marknader 
150 Drift av MTF-plattform är den nya typen av investeringstjänsten, se MiFIDs bilaga 1, 
avsnitt A 
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MiFID innehåller därutöver bestämmelser som är inriktade mot 
systematiska internhandlare som via internalisering av sina transaktioner 
uppträder som handelsplatser. Då systematiska internhandlare utför 
kundorder mot eget lager kan det enligt min uppfattning kunna betraktas 
som konkurrenter mot marknadsplatser då en del av likviditeten hamnar hos 
dem och därmed försvinner bort från marknadsplatsens handelssystem. 
 
 

3.4.1.2 Rättslig grund för marknadsplatsens skyldighet 
att tillvarata integritet och genomlysning 
 
Redan tjänstedirektivet innehöll bestämmelser om genomlysning före och 
efter handel på en reglerad marknad.151 Direktivet reglerade bl.a. krav på 
offentliggörande av priser och volymer såväl i order som i avslut. Vidare 
stadgade direktivet bestämmelser om uppskjutet offentliggörande av 
information samt förutsättningar för detta. Tjänstedirektivet byggde dock på 
minimum harmonisering inom europeiska gemenskapen. Därtill lämnades 
skyldighet för närmare utveckling av direktivets bestämmelser till nationella 
lagstiftare.  
 
Marknadsmissbruksdirektivet kan till viss utsträckning påstås ha utvecklat 
tanken om systematisk genomlysning på finansiella marknaderna inom 
EU.152 Det ansågs nämligen inte längre som tillräckligt att investerarskydd 
skulle uppnås enbart med hjälp av harmoniserad standard för 
genomlysningen. Direktivet tillstryker nämligen behovet av att garantera 
marknadsintegritet genom en dynamisk övervakning av de finansiella 
marknaderna. Man ansåg också att tillsynsmyndigheterna borde tillämpa 
direktivets regler enhetligt153, särskilt när det gäller bekämpningen av 
ekonomisk brottslighet.    
 
Förebyggande åtgärder mot marknadsmissbruk bör innehålla krav på 
genomlysning när det gäller utförda transaktioner, ett rättvist 
orderhanteringssystem, inrättande av effektiva system för att upptäcka 
avvikande handelsorder och tillräckligt effektiva system för fastställandet av 
referenspriser för finansiella instrument samt klara regler för tillfälligt 
avbrytande av handel i värdepapper.154  Direktivet lämnade utrymme för 
medlemsstaterna att dela upp ansvaret för marknadsövervakningen genom 
att tillåta behöriga myndigheter att delegera sitt ansvar genom myndigheten 
och företag som står under myndighetstillsyn.155 Därmed ålades även 
                                                 
151 Genomlysningskraven utsträckte sig dock att omfatta även värdepappersrörelse, jfr 
tjänstedirektivets artikel 20 
152 Jfr ingressen 43 till marknadsmissbruksdirektivet som uppräknar ett antal principer 
inriktade till kommissionen när de utövar sina genomförandebefogenheter  
153 Krav på enhetlig tillämpning av direktivet begränsades genom att lämna utrymme för 
skillnader i nationella marknader – dock under förutsättningen att nationella bestämmelser 
inte på ett otillbörligt sätt påverkar den europeiska marknadens likformighet.  
154 Ingressen 27 till marknadsmissbruksdirektivet 
155 Ingressen 37 till marknadsmissburksdirektivet samt artikel 12 
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marknadsoperatörer att anta strukturella bestämmelser vars syfte är att 
förebygga och upptäcka otillbörlig marknadspåverkan.156   
 
Tillkomsten av MiFID har inte enligt min bedömning i sig ändrat några av 
de karaktäristiska dragen som kännetecknar en reglerad marknad. Jag menar 
att de i MiFID ålagda reglerna avseende börsens skyldighet att upprätta 
handelsregler med därtillhörande bestämmelser om avbrytande av handel 
respektive avnoteringar, noteringskrav och medlemskriterier till större del 
motsvarar tjänstedirektivet. Den avgörande skillnaden mellan dessa två 
direktiv är dock att bestämmelserna riktade till börsens sunda verksamhet är 
mycket mer detaljerade i MiFID och lämnar således inte något större 
utrymme för landsspecifika lösningar. Harmonisering av bestämmelserna 
om reglerade marknader bidrar dessutom enligt min bedömning utan tvivel 
till ett förstärkt investerarskydd, vilket är påkallat efter att 
värdepappershandeln splittras till flera marknadsplatser.  
 
 

3.4.2 Definition av reglerad marknad och 
multilateral handelsplattform 

 
Definitionerna av reglerad marknad och MTF-plattform enligt MiFID är 
påfallande likartade. Ingressen 6 till MiFID anger att ”definitioner av 
begreppen reglerad marknad och MTF-plattform bör införas och nära 
anpassas till varandra så att det framgår att de båda är former för samma 
slags organiserad handel”.  
 
MiFIDs definition av reglerad marknad enligt artikel 4.14 är ”ett 
multilateralt system som drivs och/eller leds av en marknadsoperatör, vilket 
sammanför eller möjliggör sammanförande av flera köp- eller säljintressen i 
finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med 
icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut i finansiella 
instrument upptagna till handel enligt dess regler och/eller system, samt är 
auktoriserat och är löpande verksamt och drivs enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III”. Med marknadsoperatören i sammanhanget 
skall förstås person(er) som leder och/eller bedriver verksamheten på en 
reglerad marknad.157 Den reglerade marknaden kan också själv vara 
marknadsoperatör genom att både marknadsplatsoperatör och reglerad 
marknad omfattas av en och samma juridisk person. Alternativt kan 
operatören vara skiljd från marknadsplatsen (som organiserar själva 
handeln) som ett separat företag.  
 
MTF-plattform definieras enligt MiFIDs artikel 4.15 som ”ett multilateralt 
system som drivs av ett värdepappersrörelse eller en marknadsplatsoperatör 

                                                 
156 Marknadsmissbrukdirektivet, artikel 6.6. 
157 Se definition av marknadsoperatör, MiFID artikel 4.13 
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och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument 
från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till avslut i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II”. 
   
Båda definitioner innehåller begreppet ”multilateralt system” vilket innebär 
att systemet skall föra samman olika köp- och säljintressen. Det skall 
således inte handla om ett bilateralt system där ett värdepappersrörelse 
genomför varje transaktion för egen räkning och som därmed står för egen 
risk mellan köparen och säljaren.158 Annars skulle systemet kunna beskrivas 
som ett bilateralt och därmed innebära den verksamhet som utövas av en 
systematisk internhandlare. Systematiska internhandlares affärsverksamhet 
går ju ut på att ställa köp- och säljpriser i höglikvida aktier genom att utföra 
kundorder för egen räkning och således utanför reglerad marknad respektive 
MTF-plattform. 
 
Med begreppet ”system” åsyftas däremot att en reglerad marknad eller 
MTF-plattform fungerar på grundval av ett regelverk och ett elektroniskt 
system genom vilket sammanförandet av köp- och säljintressen som leder 
till ett bindande avslut mellan handelsparterna.159 Reglerad marknads eller 
MTF-plattforms regelverk skall styra medlemskapsfrågor, upptagande till 
handel av instrument, handel mellan medlemmarna och avslutsrapportering 
samt, krav på insyn. Det finns dock inget som hindrar att den som driver en 
MTF själv deltar i handeln på MTF:en. Tvärtom framgår det av artikel 14.3 
att MiFID förutsätter att detta skall kunna ske. 
 
Innebörden av ”köp- och säljintressen” skall uppfattas så att den omfattar 
order, pris och orderdjup. Systemet skall också sammanföra köp- och 
säljintressen enligt ”icke skönsmässiga regler” fastställda av 
marknadsplatsoperatören. Icke skönsmässiga regler innebär att order 
sammanförs enligt de regler som gäller för orderhanteringssystemet. 
Dessutom skall reglerna inte ge den som driver marknadsplats några 
möjligheter att efter eget skön avgöra hur interaktionen mellan köp- och 
säljintressena sker utan dessa helt enkelt skall sammanföras på ett sådant 
sätt att de leder till ett avslut när kurs och volym för en given order matchar 
kurs och volym för tidigare inlagda order. Det sistanförda åsyftar främst 
icke-skönsmässiga ordermatchningsregler som styr prioritetsordningen för 
inlagda order.160 
 
Det finns dock vissa skillnader i definitionerna om reglerad marknad 
respektive MTF-plattform. Reglerad marknad sammanför köp- och 
säljintressen i ”finansiella instrument upptagna till handel enligt dess regler 
och/eller system” medan MTF-plattform enbart sammanför köp- och 
säljintressen i finansiella instrument. Uttrycket visar en viktig och 
egentligen avgörande skillnad mellan dessa två marknadsplatser. 
                                                 
158 Se ingressen 6 till MiFID 
159 Se A Practitioner’s guide to MiFID, s. 285 
160 Jfr exempelvis NOREX medlemsreglerna, bilaga D som tillämpas på OMX Nordiska 
Börsen. 
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Upptagande av finansiell instrument till handel enligt reglerad marknads 
regler innebär nämligen att bolagen som vill bli föremål för offentlig handel 
skall ansöka om notering av sina värdepapper. MiFID innehåller således 
kriterier för upptagande av finansiella instrument till handel som enbart är 
inriktade till reglerade marknader medan motsvarande kvalitativa kriterierna 
till värdepapper som upptas till handel på en MTF-plattform saknas.161 
Notering av sådana värdepapper beror endast på övervägande som vidtas av 
den som bedriver MTF-plattform medan direktivet inte fastslår några 
generella kriterier för upptagande av värdepapper till handel på en MTF.162 
Av detta följer också att den som driver MTF-plattform inte kan ålägga 
några skyldigheter mot emittenter vilkas värdepapper har tagits upp till 
handel på en reglerad marknad om inte emittenten ifråga uttryckligen godtar 
detta.163 Emittenten vars värdepapper är noterade vid en reglerad marknad 
kan emellertid inte hindra att dess värdepapper tas upp till handel utanför 
den reglerade marknaden vid en MTF-plattform men samtidigt finns det 
ingen skyldighet för emittenten att även lyda under MTF-plattformens regler 
inriktade mot dessa.  
 
Konceptet upptagande till handel på en reglerad marknad utgör ett viktigt 
inslag i den europeiska lagstiftningen på finansiella marknader även från ett 
annat perspektiv som dessutom skiljer dessa marknadsplatser ytterligare 
från varandra.  Det utlöser skyldigheter dels enligt prospektdirektivet164, 
marknadsmissbruksdirektivet165 och dels enligt transparensdirektivet166.  
Den ovananförda skillnaden är viktig då den möjliggör marknadsoperatörer 
att skapa en MTF-plattform och samtidigt undvika direktivens tillämplighet 
(d.v.s. prospektdirektiv, marknadsmissbruksdirektiv och 
transparensdirektiv). Distinktionen är väsentlig eftersom den tillåter även 
reglerade marknaders operatörer att upprätta och driva MTF-plattform men 
samtidigt undvika direktivens krav. Dessutom innebär det också en 
betydande lättnad för företagen som ansöker till MTF-plattfrom då 

                                                 
161 Se MiFID, artikel 40 
162MiFID innehåller två typer av MTF, nämligen sådana MTF som själva kan ta upp 
värdepapper till handel och sådana som mer eller mindre betraktas som en handelsplats där 
köp- och säljintressen av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 
sammanförs. Angående den förstnämnda typen av MTF så stadgas det i artikel 14.2 att den 
som driver MTF skall ha regler för emittenter vars värdepapper endast omsättas på 
marknadsplatsen utan att samtidigt vara upptagna till handel på en reglerad marknad. 
Informationen om sådana emittenter och dess värdepapper skall i så fall tillhandahållas till 
allmänheten för att kunna göra en investeringsbedömning. 
163 MiFID, artikel 14.6 
164 Direktiv 2003/71/EG innehåller bestämmelser om upprättandet, godkännande och 
spridning av prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller 
tas upp till handel på en reglerad marknad (egen kursivering) inom EES-området enligt 
artikel 1 
165 Direktiv 2003/6/EG skall tillämpas enligt artikel 9 på alla finansiella instrument som är 
godkända för handel i minst en medlemsstat, eller för vilka det har lämnats in en ansökan 
om godkännande för handel på en sådan marknad, oavsett om själva transaktionen äger rum 
på den marknaden eller inte   
166 Direktiv 2004/109/EG skall tillämpas enligt artikel 1 på de emittenter som har givit ut 
värdepapper vilka redan är upptagna till handel på en reglerad marknad som är belägen 
eller som bedriver verksamhet i någon medlemsstat  
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ambitionsnivån i regelverket är mer anpassad till mindre potentiella 
tillväxtföretag. 
 
Reglerad marknad skall också vara ”auktoriserad och löpande verksam och 
drivas i enlighet med bestämmelserna i avsnitt III”. Kravet på 
auktorisationen och regelbundenhet är en avgörande distinktion mellan de 
två marknadsplatserna.  En reglerad marknad måste ha erhållit auktorisation 
som reglerad marknad under förutsättningen att såväl 
marknadsplatsoperatören som den reglerade marknadens system uppfyller 
de krav som fastställs i avdelning III, MiFID.167  MiFID:s regler om 
auktorisation av reglerade marknader innebär dock inte en tillståndsplikt, 
som när det gäller investeringstjänster, utan ställer i stället krav på 
förfarande, handels- och noteringsregler m.m. när någon auktoriseras som 
reglerad marknad, dvs. en sorts kvalitetsstämpel. Endast den som lever upp 
till dessa kvalitetskrav får benämnas reglerad marknad. 
 
Drivandet av MTF-plattform är däremot en ny typ av tillståndspliktig 
investeringsstjänst. 168 Ett värdepappersrörelse som avser att driva MTF-
plattform skall således ansöka om tillstånd till detta. Företaget får dock utan 
hinder driva MTF-plattfrom med precis samma villkor som reglerad 
marknad drivs och möjligen även uppfylla kraven i avdelning III utan att för 
den skull behöva ansöka om auktorisation som reglerad marknad. Den som 
driver MTF-plattform skall således antingen vara auktoriserat som 
värdepappersrörelse och som även har erhållit tillstånd att bedriva MTF-
plattform eller vara en marknadsplatsoperatör. Det innebär vidare att den 
som har erhållit auktorisationen som reglerad marknad kan även driva MTF-
plattform utan att behöva ansöka om ytterligare tillstånd som 
värdepappersrörelse för att driva MTF-plattform i from av 
investeringstjänst.169 
 

 

3.4.3 En rättvis och välordnad handel 
 
En reglerad marknad är enligt artikel 39 d skyldig att ha överblickbara och 
icke-skönsmässiga regler och förfaranden för rättvis och välordnad handel 
samt upprätta objektiva kriterier för effektivt utförande av order. 
Bestämmelsen identifierar funktionen av reglerad marknads handelssystem; 
nämligen säkerställandet av rättvis och välordnad handel. Det förstnämnda 
åsyftar medlemmarnas lika möjligheter att delta i handeln medan med den 
sistnämnda menas att handel i finansiella instrument genomförs i enlighet 
med reglerad marknads handelsregler och där tillhörande förfaranden. 
 

                                                 
167 Se MiFID, artikel 36 
168 Se MiFID, Bilaga 1, avsnitt A 
169 Se MiFID, artikel 5.2 
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I praktiken torde det innebära att de reglerade marknaden skall ha en separat 
avdelning för handelsövervakningen samt använda sig av ett sofistikerat och 
datoriserat övervakningssystem. I artikel 39 a ställs det nämligen krav på en 
reglerad marknads organisation när det gäller identifiering och hantering av 
intressekonflikterna. Artikeln tar inte bara sikte på potentiella 
intressekonflikter mellan den reglerade marknaden, dess ägare eller dess 
marknadsoperatör utan även den reglerade marknadens sunda funktion.170 
Avdelningen för handelsövervakning som är oberoende från börsens annan 
affärsmässig organisation kan således sägas vara ett centralt inslag i börsens 
sunda funktion.  
 
Värdepappersinstitut eller marknadsoperatör som bedriver en MTF-
plattform skall enligt MiFIDs artikel 14.1 ”upprätta överskådliga och icke 
skönsmässiga regler och förfaranden för en välordnad handel på lika villkor 
samt kriterier för effektivt utförande av order”. Själva kravet på 
handelsregler och förfaranden synes mig motsvara innehållsmässigt börsens 
skyldighet att upprätta regler för vilka som får delta i handeln på MTF-
plattformen. Kraven på transparenta regler för erhållandet av 
handelsrättigheter som är baserade på objektiva kriterier ska även finnas i 
MTF-plattformens regelverk. Att både tillträdeskriterierna till 
marknadsplatsen och handelsregler är innehållsmässigt gemensamma för 
både reglerad marknad och MTF-plattform torde indikera 
gemenskapslagstiftarens uppfattning om att det saknas skäl att ha lättare 
eller annorlunda krav på en MTF i det här avseendet. Ett sådant synsätt står 
dessutom enligt min uppfattning i överensstämmelse med det tidigare 
införda marknadsmissbruksdirektivet. Det sistnämnda direktivets 
elementära princip är nämligen att all värdepappershandel skall vara 
underkastade i direktivets tillämpningsområde oberoende på vilken typ av 
marknadsplats den sker. 
 
En annan sak är dock att MiFID innehåller något lättare reglering av MTF-
plattformar när det gäller instrument som skall få tas upp till handel på 
plattformen och därtillhörande informationsskyldighet för emittenterna. 
Dessa regler påverkar nämligen i första hand emittenter och kraven på dess 
informationsgivning. Det har uppenbarligen varit gemenskapslagstiftarens 
avsikt att skapa mindre komplexa regler som är anpassade till mindre 
företag. Med hänsyn till de ovan anförda omständigheterna finns det enligt 
mig en grundad anledning till att misstänka huruvida investerarskyddet kan 
tillvaratas på ett lika effektivt sätt som på reglerade marknader.171 Det bör 
dock framhållas att de lägre noteringskraven som gäller för MTF-plattform 
syftar främst till att skapa ett alternativt handelsförfarande genom att 
godkänna mindre bolag med tillväxtpotential. 
 
 
 
                                                 
170 Med reglerad marknads sunda funktion åsyftas funktioner som tillsynsmyndigheten 
delegerat till den reglerade marknaden. 
171 Arbetet kommer dock inte att fördjupa mer i dessa frågor då det ligger något utanför det 
valda ämnesområdet. 
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3.4.4 Handelsövervakning enligt 
marknadsplatsens regler och annan lagstiftning 
 
MiFID ålägger identiska krav både för reglerade marknader och MTF-
plattformar att ”upprätta och upprätthålla effektiva system och förfaranden 
för regelbunden övervakning av att dess medlemmar eller deltagare följer 
dess regler”. 172  De är också skyldiga att ”övervaka de transaktioner som 
deras medlemmar eller deltagare genomför i deras system, så att 
överträdelser av marknadsplatsens regler, otillbörliga marknadsförhållanden 
eller uppförande som kan innebära marknadsmissbruk upptäckas”. 
Handelsparterna förutsätts således lyda både under marknadsplatsens 
handelsregler och under de relevanta lagbestämmelserna om 
värdepappershandeln. Det ovan anförda uttrycket om övervakning av 
transaktioner som utförs i handelsplatsens system synes mig dels åsyfta 
övervakningen av att iakttagande av reglerna om genomlysning följs och 
dels upptäckt av marknadsmissbruk i enlighet med 
marknadsmissbruksdirektivet. Övervakningsuppgifterna som tillhör 
marknadsplatsens tillvaratagande av genomlysningen kommer att närmare 
utvecklas i 5.4. 
 
Vidare är båda marknadsplatser eller dess marknadsoperatörer enligt 
artikeln 43.2 respektive 26.2 skyldiga att rapportera betydande överträdelser 
av deras regler, otillbörliga marknadsförhållanden eller uppförande som kan 
innebära marknadsmissbruk till den marknadsplatsens behöriga myndighet 
som ansvarar för utredning och lagföring av marknadsmissbruk på 
marknadsplatsen ifråga.173 Marknadsplatsen eller dess marknadsoperatör är 
dessutom skyldig att förse myndigheten med relevanta upplysningar och 
stödja fullt ut denna vid utredningen och lagföring av marknadsmissbruk på 
marknadsplatsen eller med hjälp av dess system. Enligt min bedömning kan 
bestämmelsen ovan anses ha till viss utsträckning utvidgat 
marknadsplatsens respektive –operatörens rapporteringsskyldighet i 
förhållande till marknadsmissbruksdirektivet.174 I det sistnämnda direktivet 
omfattar rapporteringsskyldighet nämligen enbart misstankar om otillåten 
marknadspåverkan respektive insiderhandel medan MiFID verkar gå ett steg 
längre genom att stadga att även betydande överträdelser av 
marknadsplatsens egna regler skall rapporteras till den behöriga 
tillsynsmyndigheten.     
 
Som följd av den utvidgade rapporteringsskyldighet skulle man därmed 
kunna påstå att även marknadsplatsens övervakningsskyldigheter har 
indirekt utvidgats i samma omfattning. Den nationella implementeringen av 
MiFID synes mig alltså inte bara inbegripa rapporteringsskyldighet 
avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk utan även med avseende på 
väsentliga överträdelser av handelsplatsens egna regler som gäller för 

                                                 
172 Jfr MiFIDs artiklar 43 och 26 
173 Se MiFID, artiklarna 43.2 och 26.2 
174 Jfr artikel 6.9 i direktivet 2003/6/EG 
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värdepapperstransaktioner. Marknadsplatsernas skyldighet att övervaka 
medlemmarnas handel respektive rapporteringsskyldighet avseende 
misstänkta överträdelser tillsammans med värdepappersinstituts skyldighet 
att rapportera sina avslut till insynsmyndigheten, innebär ett viktigt inslag i 
bekämpning mot marknadsmissbruk och andra otillbörliga 
marknadsförhållanden. En sådan ordning torde även vara angeläget i de nya 
förhållandena som har tillkommit i följd av MiFID. Jag anser att det således 
är viktigt att marknadsplatsen numera är skyldig att även anmäla 
handelsparternas brott mot handelsregler till insynsmyndigheten då 
övervakningen i realtid de facto inte längre ligger enbart hos 
marknadsplatsen.   
 
Med uttrycket effektiva förfaranden i de ovannämnda artiklarna synes mig 
åsyftas ett krav handelsplatser att upprätthålla ett disciplinärt organ med 
sanktioneringsbefogenheter. Disciplinära förfaranden med tillhörande 
påföljdssystem ter sig nämligen som en grundförutsättning för en 
verkningsfull lefterlevnad av marknadsplatsens egna handelsregler. Kravet 
på disciplinnämnd kan enligt min mening även konstateras vara en av de 
förutsättningarna som ligger till grund för erhållandet av auktorisation som 
börs respektive tillstånd som MTF-plattform.       
 
 

3.4.5 Handelsstopp och avförande av ett 
finansiellt instrument från handel 
 
Artikel 41 MiFID innehåller bestämmelser om stopp för handeln samt 
avförande av värdepapper från handel på reglerad marknad. Artikeln är delat 
i två delar varav den första delen 41.1, 1-2 punkterna avser situationer där 
reglerad marknads operatör beslutar om handelsstopp respektive 
avnoteringsåtgärd. Den andra delen 41.2 reglerar situationer där den 
behöriga myndigheten beslutar om åtgärderna i fråga. Den behöriga 
myndighetens befogenhet att tillfälligt stoppa handeln respektive avnotera 
ett instrument kompletteras av artikeln 50.2 k och j.  
 
 Reglerad marknads marknadsoperatör ska stoppa handeln med 
värdepappret eller avnotera det om värdepappret ifråga inte längre 
motsvarar den reglerade marknadens regler. Handelsstopp respektive 
avnotering synes avse förhållandet att instrumentet som sådant inte längre 
uppfyller någon/några av noteringskraven, exempelvis spridningskravet. 
Någon av de ovananförda åtgärderna kan också komma i fråga om 
emittenten inte fullgör sina skyldigheter för informationsgivning, 
exempelvis enligt marknadsmissbruksdirektivet eller transparensdirektivet. 
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Avnotering betraktas naturligtvist som en mest ingripande åtgärd och 
förutsättningarna till denna är följdriktigt strängare än för handelsstopp.175  
 
 De ovan anförda skälen till handelsstopp respektive avnotering är 
hänförliga till reglerade marknaders skyldighet att enligt artikel 40.1-3 i 
MiFID både övervaka emittentens efterlevnad av noterinsgskraven och 
kontrollera att emittenterna lever upp till de gemenskapsrättsliga reglerna 
om offentliggörande av information. För att reglerad marknads 
övervakningsfunktion skall kunna vara effektiv måste den reglerade 
marknaden kunna vidta åtgärder som handelsstopp eller avnotering mot den 
emittent som bryter mot reglerna.  
 
Åtgärderna skall dock vidtas under reservationen att dessa inte leder till 
allvarlig skada för investerare eller annars hindrar marknaden från att 
fungera korrekt. Marknadsoperatören skall vidare offentliggöra sitt beslut 
och lämna relevanta uppgifter till den behöriga myndigheten, som i sin tur 
är skyldiga att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstaterna.176   
 
Det bör dock anmärkas att det inte finns några motsvarande möjligheter för 
värdepappersrörelse eller marknadsoperatörer som driver MTF-plattform att 
stoppa handeln eller avnotera instrumentet. Det stadgas endast att den som 
driver MTF-plattform skall följa behöriga myndighetens begär att handeln 
med finansiellt instrument tillfälligt stoppas eller att instrumentet 
avnoteras.177 Anledningen till den ovananförda omständigheten synes mig 
vara att handelsstopp i artikeln 41 är inriktat mot börser och bestämmelsen 
skall således tillämpas på finansiella instrument som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad. Den som driver MTF-plattform har således ingen 
uttrycklig rätt enligt MiFID att själv besluta om handelsstopp respektive 
avnotering avseende instrument som är upptagna till handel på en reglerad 
marknad men som även handlas på en MTF. Det innebär i sin tur att det av 
börsen beslutade handelsstopp kommer först gällande mot de MTFer där 
samma värdepapper handlas efter tillsynsmyndighetens begäran. Börsen 
synes således enligt MiFID inte äga någon befogenhet att rättsligt binda 
övriga marknadsplatser där samma värdepapper är föremål för handeln utan 
börsens beslut om handelsstopp binder andra aktörer först efter en uttrycklig 
begäran av myndighet. Med det sistnämnda åsyftas alltså de situationerna då 
den primära börsen för värdepapperet har beslutat om handelsstopp eller 
avnotering.  Jag menar att skyldighet för samma åtgärd måste på ett eller 
annat sätt rimligtvist stadgas mot de övriga marknadsplatserna där 
instrumentet ifråga är föremål för handeln. Syftet med dessa åtgärder är ju 
att ingen av marknadsaktörerna ska äga några möjligheter att handla med 
värdepappret som har stoppats eller avförts från handeln på 
primärmarknaden. 

                                                 
175 Några närmare förutsättningar respektive analys för själva rekvisiten för avnotering 
respektive handelsstopp kommer dock inte att redogöras i arbetet på grundval av det 
begränsade utrymmet.  
176 MiFID, artikel 41, 2 st. 
177 Se MiFID artikel 14.7 samt 50.1 j-k 
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Trots det ovan anförda med avseende på värdepapper upptagna till handel 
på en reglerad marknad, torde samma möjlighet att avbryta handeln på 
värdepapper som enbart är upptagna på MTF-plattform indirekt finnas även 
för den som driver handelsplattformen ifråga. Denna skyldighet borde 
nämligen enligt min bedömning ligga i sakens natur då den som driver 
MTF-plattform är, på samma sätt som börsen, skyldig att övervaka att dess 
egna regler följs och rättsliga förpliktelser uppfylls (jämför föregående 
kapitel). Om så inte vore fallet skulle ett sådant arrangemang strida mot de 
grundläggande skälen för handelsstopp och avförande av instrumentet från 
handeln, det vill säga investerarskydd, emittentens brott mot handelsplatsens 
regler och/eller informationsasymmetri på marknaden.  
 
Även den nationella tillsynsmyndigheten har befogenhet att på eget initiativ 
begära om handelsstopp respektive avförande av instrument från handeln 
både på reglerad marknad och MTF-plattfrom.178 När insynsmyndigheten 
beslutar om sådan åtgärd skall denna offentliggöra sitt beslut samt upplysa 
tillsynsmyndigheter i övriga medlemsstaterna. De skall i sin tur begära – om 
inte åtgärden skulle allvarligt skada investerare eller korrekt funktion av 
marknad – av sin nationell reglerad marknad respektive MTF-plattfrom att 
motsvarande åtgärd vidtas.179 Övriga medlemsstater skall alltså inte per 
automatik begära de relevanta marknadsplatserna som är verksamma under 
deras respektive myndighet att handelsstoppa eller avföra instrumentet 
ifråga från handeln. Det lämnas nämligen visst utrymme för myndigheten på 
värdepapprets sekundärmarknad att göra egen bedömning av huruvida en 
sådan åtgärd skulle allvarligt skada investerare eller annars vara oförenligt 
med denna marknads korrekta funktion.  
 
 

3.4.5.1 Avslutande iakttagelser om handelsstopp 
respektive avnotering enligt MiFID 
 
3.4.5.1.1 Den sekundära myndighetens roll i samband med 
handelsstopp respektive avnotering? 
 
 
Som framgår ovan finns det en uttrycklig bestämmelse i MiFID artikel 41.2 
som ålägger medlemsstaters behöriga myndigheter där värdepappret är 
sekundärnoterat en plikt att avgöra huruvida handeln tillfälligt skall stoppas 
med värdepappret eller avföras från handeln på värdepapperets 
sekundärmarknad. Anser den sekundära tillsynsmyndigheten att 
handelsstopp respektive avnotering är befogat från 
investerarskyddsperspektivet och/eller med hänsyn till fungerande marknad, 
så skall denna begära att åtgärden vidtas av marknadsplatser där 
värdepapperet är sekundärnoterat. Den ovananförda ordningen gäller således 

                                                 
178 MiFID, artikel 50.1 j-k  
179 MiFID, artikel 41.2 
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alltid när beslutet om handelsstopp respektive avnotering har fattats av den 
myndigheten som utövar tillsyn över primärmarknaden.  
 
Vad gäller motsvarande situation där marknadspaltsoperatör har fattat 
beslutet, är frågan om sekundärmyndighetens roll något mindre oklart. 
Enligt artikel 41.1 2 p har den primära tillsynsmyndigheten en 
underrättelseskyldighet med avseende på sekundära tillsynsmyndigheter. 
Den sekundära tillsynsmyndigheten har dock inte ålagts någon uttrycklig 
plikt att pröva handelsstoppets eller avnoteringens förenlighet med 
investerarskydd och/eller god sed när marknadsplatsoperatören har beslutat 
om åtgärden. Genom en strikt tolkning av ordalydelsen kan man således få 
en uppfattning om att någon sådan plikt för sekundära tillsynsmyndigheten 
inte finns i situationer där marknadsplatsens operatör har initierat beslutet 
om handelsstopp.  
 
Naturligtvist torde artikel 50.2 k och j även gälla här, vilka ger en uttrycklig 
befogenhet för den nationella tillsynsmyndigheten att ingripa och de borde 
således läsas tillsammans med artikeln 41.  Trots att det inte i artikel 41.1 2 
punkt finns någon uttrycklig skyldighet för sekundärmarknadens 
myndighets agerande menar jag ändå att insynsmyndigheten i medlemsstat 
där värdepapperet är sekundärnoterat borde rimligtvist vara förpliktad att ta 
ställning till huruvida handeln i värdepappret även på sekundärmarknaden 
behöver tillfälligt stoppas även i fall primärmarknadens 
marknadsplatsoperatör har beslutat om åtgärden. Att det inte skall finnas 
någon åtskillnad för sekundärmyndighetens agerande beroende på huruvida 
beslutet har fattats av marknadsplatsoperatören respektive 
primärmarknadens tillsynsmyndighet, torde vara den mest adekvata 
slutsatsen enligt min uppfattning.  
 
Med hänsyn till det ovan anförda anser jag det som skäligt att påstå att den 
faktorn att andra relevanta medlemsstaters behöriga myndighet har i MiFID 
getts en självständig beslutanderätt om handeln även skall avbrytas på dessa 
lands handelsplatser avsevärt försämrar investerarskyddet. Ingen skall få 
möjlighet att handla med värdepapperet då det råder handelsstopp – varken 
på en primär- respektive sekundärbörsen eller på någon annan handelsplats 
där värdepapperet är föremål för handel. Visserligen har det grundläggande 
syftet även i direktivet varit att handelsstopp skall ske simultant vilket enligt 
min mening ter som mest ändamålsenligt från investerarskydds synpunkt. 
Jag vill dock påstå att ett simultant avbrytande av handel med värdepapper 
inte de facto är möjligt med hänsyn till den i MiFID angivna ordningen. 
Orsaken därtill synes mig vara att de behöriga myndigheterna i de andra 
relevanta medlemsstaterna har rätt att själva pröva om handelsstopps 
förenlighet från investerarskyddsperspektivet.   
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3.4.5.1.2 Tjänar artikel 41 sitt syfte? 
 
Åtgärderna i samband med handelsstopp kan delas in i två olika skede – 
nämligen åtgärderna innan respektive efter beslut om handelsstopp. MiFIDs 
artikel 41 tar endast sikte på det sista skedet, då beslutet om handelsstopp 
redan har vidtagits. Man kan naturligtvist ställa frågan huruvida den 
gällande reglering är den mest ändamålsenliga lösningen. Den nuvarande 
ordningen kan å ena sidan syfta till att behålla kretsen av insiders så snäv 
som möjligt och så länge det är möjligt. Hade gemenskapslagstiftningen i 
stället reglerat handlingsskedet innan beslut om handelsstopp så skulle det 
ha inneburit att marknadsplatsoperatören var skyldig att underrätta den 
inhemska insynsmyndigheten som i sin tur fick meddela härom andra 
medlemsstaters relevanta myndigheter. Att åtgärderna skulle ha vidtagits 
innan offentliggörande av beslut om handelsstopp skulle det otvivelaktigt ha 
ökat kretsen av insiders och därmed kan den i MiFID fastställda lösningen 
enligt min bedömning anses som mer tillfredsställande.    
 
Den i MiFID fastställda ordningen innebär vidare att de i artikeln 41 
fastställda åtgärderna om offentliggörande av beslut om handelsstopp, 
tillsynsmyndighetens underrättelseskyldighet och övriga medlemsstaters 
plikt att ta ställning till handelsstopps förenlighet i var sin medlemsstat är en 
långradgen process. Att MiFIDs artikel ifråga reglerar åtgärderna efter 
beslut om handelsstopp och att dessa åtgärder rimligtvist kan förutsättas ta 
en längre tid leder det till ett annat dilemma om hur långvarigt avbrott i 
handeln åsyftas i MiFID.   
 
Enligt min mening råder det nämligen en viss osäkerhet huruvida det i 
MiFID åsyftade handelsstopp i artikel 41.1 avser kortvarigt avbrott eller 
långvarigt avbrott i handeln. Jag vill påstå att det finns en avgörande 
praktisk skillnad mellan de ovannämnda typerna av handelsstopp och att 
sådan åtskillnad borde vara nödvändigt att markera redan i 
gemenskapslagstiftningen. Vanligtvist pågår handelsstopp mindre än en 
timme. Ett sådant kortvarigt handelsstopp kommer i fråga när det finns 
tillfälliga informationsasymmetrier på marknaden, exempelvis 
kurspåverkande information som inte har offentliggjorts av emittenten i laga 
ordning. I mer ovanliga fall kan dock handelsstoppet pågå under en längre 
tid, såsom en handelsdag. Långvariga handelsstopp tar däremot sikte på mer 
kvalificerade oegentligheter, såsom misstankar om penningtvätt av 
börsbolagets ledning. Sådana handelstopp har emellertid varit mycket 
sällsynta åtminstone på den nordiska värdepappersmarknaden. Så borde 
fallet rimligtvist även vara i andra medlemsstaterna då handelsstoppet är 
tänkt att tillämpas förhållandevis restriktivt och under en så kort tid som 
möjligt. 
 
Som följd av den ovan anförda oklarheten har CESR (nivå 2) 
uppmärksammat att medlemsstaterna har tolkat begreppet tillfällighet på 
olika sätt, vilket därmed har lett till två från varandra skiljaktiga 
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implementeringar av artikeln 41.1.180 Vissa medlemsländer har läst artikel 
41.1 punkterna 1-2 tillsammans medan andra har läst punkterna 1 och 2 
separat från varandra. De två olika sätten att implementera artikeln påverkar 
markant tolkningen av begreppet tillfällighet.  
 
Detta kan naturligtvist ses som problematiskt från investerarskyddssynpunkt 
då olika sätt att tolka bestämmelsen kan i viss mån bidra till ineffektivt och 
oförutsebart agerande mellan medlemsstaterna. Det grundläggande syftet 
med handelsstopp torde ju vara att de nödvändiga åtgärderna som behövs 
för att avbryta handeln med värdepapperet på samtliga europeiska 
marknadsplatser där värdepapperet handlas skall ske simultant och utan 
dröjsmål. Avsikten med att stoppa handeln med ett instrument är vidare att 
ingen skall kunna ha möjlighet att ta fördelar av de rådande 
informationsasymmetrierna på marknaden. Jag befarar således att 
medlemsstaternas avvikande uppfattningar om tolkning av artikeln 41.1 kan 
leda till situationer där ett nästintill simultant avbrytande av handeln med 
värdepapperet på samtliga relevant marknader inte de facto kommer att vara 
möjligt på grundval av så pass avvikande nationella implementeringar.181 
 
Medlemsländerna som har tolkat att bestämmelsen ifråga borde läsas 
tillsammans har endast infört handelsstopp som är mer långvariga av sin 
natur. I så fall syftar den nationella implementeringen endast avbrott i 
handel medan kortvariga handelsstopp har lämnats åt självregleringen.182 
Den praktiska konsekvensen är att endast besluten om långvariga avbrott i 
handel är föremål för den i MiFID fastställda proceduren, medan kortvariga 
handelsstopp faller utanför lagstiftningen och därmed inte omfattas av den i 
MiFID fastställda proceduren. Besluten om kortvariga handelsstopp och 
ansvaret för dess underrättelse till övriga sekundärmarknadsplatserna ligger 
alltså enbart hos primärmarknadsplatsens operatör och blir således inte 
bindande gentemot övriga marknadsplatser förrän tillsynsmyndighetens 
begäran. Skälet därtill anges vara att den i MiFID fastställda skyldigheten 
för omedelbart offentliggörande och underrättelse av tillsynsmyndigheten 
som i sin tur skall underrätta övriga tillsynsmyndigheter i relevanta 
medlemsstater är väldigt byråkratiskt av sin natur. Rättare sagt innebär det 
att den ovan anförda proceduren tar alldeles för lång tid och innan begäran 
om handelsstopp skulle nå sekundärmarknadsplatsen kan det mycket väl 
redan vara för sent om grunden för handelsstopp på primärmarknaden redan 
har upphört att gälla.   
 
Medlemsländerna som har läst punkterna 1 och 2 separat har kommit fram 
till en annan lösning.183 Dessa medlemsländer har tolkat att punkten 1 avser 
kortvariga handelsstopp medan punkten 2 reglerar långvariga avbrott i 
handeln. Tolkningen kan enligt min mening betraktas som något 

                                                 
180Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10  
181 Finland och Sverige är ett praktiskt exempel på avvikande implementeringar, varom mer 
nedan i avsnitt 6 om Nationell implementering av MiFID i Sverige och Finland  
182 Finland är bland dessa länder som endast har infört långvariga handelsavbrott till 
lagstiftningen. Se mer härom i kap 6.3.8.2. 
183 Sverige synes ha anslutit sig till detta tolkningssätt. Se mer härom i kap 6.2.8.2 
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kontroversiell. Å ena sidan verkar tolkningen om 1 punkten som 
ändamålsenlig i den meningen att däri anges bestämmanderätten för 
kortvariga handelsstopp både för den behöriga tillsynsmyndigheten och för 
den reglerade marknadens operatör. Beslut om kortvariga handelsstopp är 
dock inte enligt denna tolkning underkastad till någon vidare 
offentliggörande- och underrättelseskyldighet. Å andra sidan regleras 
långvariga avbrott i handeln enligt denna tolkning i 2 punkten. 
Tolkningssättet ifråga betyder således att besluten om långvariga avbrott i 
handeln resulterar i ytterligare åtgärder i form av marknadsplatsoperatörens 
skyldighet att offentliggöra sitt beslut respektive tillsynsmyndighetens 
skyldighet att underrätta övriga tillsynsmyndigheter i andra relevanta 
medlemsstater. Bestämmelse motsvarande punkten 2 som är inriktad till 
tillsynsmyndighetens rätt att besluta om ett långvarigt handelsstopp finns i 2 
momentet. Det kontroversiella i den ovan anförda tolkningen är enligt min 
mening att förutsättningarna för handelsstopp i samtliga moment är exakt 
desamma – nämligen om värdepapperet inte längre motsvarar den reglerade 
marknadens regler, såvida inte en sådan åtgärd allvarligt skulle skada 
investerarnas intressen. Trots samma rekvisit har momentet 1 och 2 lett till 
två från varandra olika handlingssätt. Det torde – åtminstone i praktiken – 
finnas en viss skillnad i förutsättningarna mellan kortvariga och långvariga 
handelsstopp. Kortvariga handelsstopp kommer i fråga när det finns 
tillfälliga informationsasymmetrier på marknaden, exempelvis 
kurspåverkande information som inte har offentliggjorts av emittenten i laga 
ordning. Långvariga handelsstopp tar däremot sikte på mer kvalificerade 
oegentligheter, såsom misstankar om penningtvätt av börsbolagets ledning. 
 
Man kan dock spekulera om att de i MiFID artikel 41 angivna rekvisiten för 
båda typer av handelsstopp kan sammankopplas som dessutom samtidigt 
lämnar utrymme för olika tolkningar utan att det skulle påverka resultatet. 
Oberoende om medlemsstaterna har valt att tolka artikelns 1 moments 1-2 
punkterna separat eller tillsammans, kommer besluten om kortvariga 
handelsstopp inte underkastas någon skyldighet för omedelbart 
offentliggörande respektive tillsynsmyndighetens underrättelseskyldighet 
till övriga tillsynsmyndigheter i relevanta medlemsstater. Trots att de olika 
tolkningssätten skulle sakna någon praktisk betydelse, finns det dock en 
fråga som har lämnats öppen i artikeln ifråga. Enligt min mening är frågan 
om primärbörsens möjlighet att med sitt beslut om kortvarigt handelsstopp 
binda övriga marknadsplatser i andra medlemsstater. Detta torde vara en 
viktig omständighet med hänsyn till investerarskydd. Ingen skall nämligen 
kunna handla med värdepapperet – vare sig på en MTF-plattform eller på en 
reglerad marknad – om primärbörsen har stoppat handeln med 
värdepapperet ifråga. Bindning av dessa tredje parter borde framgå av den 
gemenskapsrättliga lagstiftning, annars förlorar bestämmelsen sitt 
grundläggande syfte. Bindning av tredje part synes mig endast vara möjligt 
genom tillsynsmyndighetens begäran medan primärbörsen saknar någon 
motsvarande rätt.    
 
Som anförts ovan har CESR uppmärksammat de två från varandra olika 
tolkningarna som medlemsstaterna har gjort och som därmed har lett till en 
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nationell implementering som skiljer sig betydligt från land till land.184 
Diskussionen om de praktiska lösningarna för undanröjandet av de ovan 
anförda omständigheterna som kan försämra artikelns effektiva efterlevnad 
har redan påbörjats på gemenskapsnivån. CESR kommer förmodligen att 
lägga fram sina förslag och lösningsalternativ för den ovan anförda 
oklarheten redan vid slutet av år 2008.  
 

 

3.5 Kriterier för tillträde till 
marknadsplatser 

 

3.5.1 Reglerade marknader 
 
Frigörandet av konkurrensen mellan organiserade handelssystem är ett av 
viktigaste målen i MiFID.185 Till den fria konkurrensen kommer även syftet 
att undanröja alla barriärer som hindrar värdepappersrörelse att med lika 
villkor att skaffa sig tillträde till vilken som helst reglerad marknad och 
MTF-plattfrom inom gemenskapen.186 För att uppnå syftet anses det vara 
viktigt att avskaffa de tekniska och rättsliga hinder som råder när det gäller 
tillträde till reglerade marknader.187 
 
Trots att en reglerad marknad kan enligt MiFID fungera både som en 
marknadsplats för handel endast mellan medlemmar, och som en 
marknadsplats utan krav på medlemskap är denna ändå skyldig att ha öppet 
redovisade och icke diskriminerande regler för tillträde eller medlemskap. 
Artikel 42.1 i MiFID ställer nämligen en skyldighet för varje reglerad 
marknad att ”upprätta och upprätthålla öppet redovisade, icke-
diskriminerande regler som bygger på objektiva kriterier för tillträde till, 
eller medlemskap av den reglerade marknaden”. Reglerna skall omfatta alla 
medlems förpliktelser som kan uppkomma till följd av omständigheter 
bestämda på förhand. 188 Medlemmens förpliktelser får enligt MiFID 
grundas på den reglerade marknads uppbyggnad, de regler som gäller 
transaktioner på marknaden samt regler och förfaranden för clearing och 
avveckling av transaktionerna som genomförs på den reglerade marknaden.  
Vidare skall reglerna ange medlems förpliktelser till följd av standarder för 

                                                 
184 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
185 Jfr ingressen 5 till MiFID 
186 MiFID, artikel 33 
187 Se ingressen 47 till MiFID 
188 MiFID, artikel 42.2 
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personalens kompetens i ansökande värdepappersrörelse, kreditinstitut eller 
andra aktörer som är verksamma på marknaden.189   
 
Tillträde till reglerade marknader kan även ges till andra personer än enbart 
till värdepappersrörelse och kreditinstitut.190 Medlemskapet för andra 
beviljas dock under förutsättningen att den ansökande personen kan anses 
vara lämplig, besitta tillräcklig handelsförmåga och –kompetens. Därutöver 
krävs det att personen besitter tillräckliga finansiella och andra resurser med 
hänsyn till förfaranden för clearing och avveckling som den reglerade 
marknaden har upprättat. Bestämmelsen kan således, enligt min uppfattning, 
betraktas som ett slags säkerhetsventil för de företag som inte har fått eller 
ansökt auktorisation som värdepappersrörelse respektive kreditinstitut. 
Således innebär bestämmelsen även en utvidgning av medlemskapskretsen 
utan att tillträdesvillkoren till reglerade marknader helt kullkastas. De som 
önskar få tillträde till marknader skall nämligen äga visst kapitalstyrka och 
driva verksamheten omsorgsfullt så att en hög kvalitet kan säkerställas vid 
genomförandet av investerarnas transaktioner. Medlemskapskriterier fyller 
dock inte bara funktion för investerarskyddet utan bidrar för sin del även det 
finansiella systemets samlade integritet och effektivitet genom flexiblare 
tillträdeskriterier till reglerade marknader. 
 
Dessutom har den ovan beskrivna artikeln 42.3 särskilt behandlats vid ett 
s.k. genomförandemöte med representanter från kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna. Vid mötet diskuterades om frågan huruvida 
medlemsstaterna har rätt att ställa upp hinder för reglerade marknader att 
som deltagare tillåta även fysiska personer. Trots den stora oenigheten 
mellan deltagarna bestämde kommissionens representant att bestämmelsen i 
artikel 42.3 ger uttryck för att tillträde till reglerade marknader syftar till att 
även omfatta fysiska personers rätt att delta i handeln på en reglerad 
marknad. Kraven på en deltagare om betryggande kapitalstyrka, 
ändamålsenlig organisation etc. skall naturligtvist gälla även för fysiska 
personer. 
 
MiFID tillhandahåller även ett s.k. europapass för medlemmar på 
gemenskapens reglerade marknader genom att ålägga dessa att upprätta 
föreskrifter om värdepappersrörelses och kreditinstituts direkt deltagande, 
eller deltagande på distans.191 Däremot omfattas inte kategorin ”andra 
medlemmar” av rätten till tillträde eller medlemskap på distans enligt 
direktivet, vilket dock inte torde hindra att nationell lagstiftning eller 
marknadsplatsens eget regelverk öppnar den möjligheten.  
 
Även de reglerade marknadernas verksamhet kan sägas ha 
gränsöverskridande inslag när deltagarna befinner sig i andra medlemsstater. 
Någon rätt för en reglerad marknad att med stöd av sitt hemlandstillstånd 
etablera en filial i en annan medlemsstat ger emellertid inte MiFID, utan 
                                                 
189 MiFID, artikel 42.2 a-e som närmare preciserar medlems förpliktelser till följd av 
omständigheterna bestämda på förhand 
190 MiFID, artikel 42.3 
191 MiFID, artikel 42.5 
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Europapassen är reserverade för värdepappersrörelsers och –instituts 
verksamhet. Enligt artiklarna 31.5 och 42.6 i MiFID tillåts 
marknadsplatsoperatörer respektive reglerade marknader dock att i andra 
medlemsstater vidta lämpliga åtgärder för att underlätta deltagande i 
handeln på distans. Bestämmelserna motsvarar vad som gäller för 
värdepappersrörelse som driver MTF. En avsikt att vidta sådana 
underlättande åtgärder skall vidare enligt MiFID anmälas till den behöriga 
myndigheten i hemmedlemsstaten. Den myndighet som mottar en sådan 
anmälan skall inom en månad vidarebefordra informationen till den 
behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten. Myndigheten skall också på 
begäran från den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten inom rimlig 
tid lämna uppgifter om vilka av den reglerade marknadens deltagare som är 
etablerade i värdmedlemsstaten. 

 

3.5.2 MTF-plattformar 
 
Kriterier för tillgång till MTF-plattforms system kan i stort sett sägas stå i 
överensstämmelse med motsvarande kriterier för medlemskap respektive 
tillträde till reglerad marknad. Enligt artikel 14.4 MiFID,  skall 
värdepappersrörelse eller marknadsplatsoperatörer som driver en MTF-
plattform nämligen ”upprätta och upprätthålla överskådliga, på objektiva 
kriterier grundade, regler för tillgång till dennas funktioner”. Vad gäller 
själva innebörden av överskådliga regler för tillgång till MTF-plattform, 
hänvisas det till villkoren som fastställs för reglerade marknads medlemskap 
respektive tillträde. Såsom reglerade marknader, kan MTF-plattform alltså 
godkänna auktoriserade kreditinstitut och värdepappersinstitut samt andra 
personer som uppfyller de särskilda kraven i artikel 42.3 MiFID.  
 
Den som driver MTF-plattform från andra medlemsstater har, liksom en 
reglerad marknad, möjlighet att vidta lämpliga åtgärder inom 
medlemsstatens territorium för att underlätta för användare eller deltagare 
på distans som är etablerade inom medlemsstatens territorium att få tillträde 
till och använda deras system.192  Insynsmyndigheten i den stat där MTF-
plattformen är belägen skall dock på förhand underrättas av 
värdepappersrörelsen eller marknadsplatsoperatören till MTF-plattformen 
samt i vilka medlemsstat den avser att vidta sådana åtgärder.193 
 
Detta slags ”påtryckningsmedel” som står för MTF-plattform och reglerad 
marknad till buds torde effektivt kunna hindra medlemsstater att vidta 
protektionistiska åtgärder mot verksamheter som erbjuder 
investeringsstjänster och liknande. Marknadsplatsens rätt att vidta åtgärder i 
en annan medlemsstat i syfte att underlätta dess värdepappersrörelses 
tillträde till marknadsplatsen bidrar sannolikt även till den s.k. level playing 

                                                 
192 MiFID, artikel 31.5 
193 MiFID, artikel 31.6 
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field enligt vilket samtliga aktörer inom EU borde ha lika rättigheter och 
skyldigheter på de europeiska finansmarknaderna. Det ankommer således på 
framtiden att visa huruvida MiFIDs enhetliga tillämpning i det här 
hänseendet kan effektivt övervakas av marknadsaktörerna själva.  
 
Att kriterier för tillgång till MTF-plattform respektive tillträde till reglerad 
marknad är i stort sett identiska torde dels ge lika förutsättningar för 
marknadsplatserna att locka medlemmar respektive deltagare och dels 
garantera ett slags minimum skyddsnivå för investerarna. Det vore nämligen 
egendomligt om tillträdeskriterierna avvek från MTF-plattform till reglerad 
marknad samtidigt som förbättrade konkurrensmöjligheter för 
handelsplatser är ett av de viktigaste prioriteterna i MiFID. Lika 
tillträdeskriterier torde också för sin del försäkra att medlemmen respektive 
deltagaren har finansiella och administrativa resurser att de facto genomföra 
investerarnas transaktioner på handelsplatser. Dessutom bidrar medlemmens 
respektive deltagarens lämplighet för sin del att bibehålla sund praxis i 
systemet för avveckling och betalning av värdepapper.  
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4. Den nationella 
implementeringen av MiFID i 
Sverige och i Finland 

 

4.1 Inledning 
 
Följande avsnitt kommer att behandla den nationella implemtering av 
MiFID både i Sverige och i Finland. Redogörelsen kommer dock att enbart 
koncentreras på implementering av bestämmelserna om reglerad marknad 
och MTF-plattform. Tyngdpunkten ligger dock de organisatoriska kraven 
som genom MiFID ställs både för reglerade marknader och MTF-plattforar 
och hur de har implementerats till den nationella lagstiftningen. Avsnittet 
kommer främst att redogöra den nationella lagstiftningen avseende 
marknadsplatsernas handelsövervakande roll och vilka kriterier de är 
skyldiga att upprätta för tillträde till marknader. Vidare kommer de 
lagstadgade kraven på handelsreglernas innehåll att behandlas. Till detta hör 
även förutsättningarna för handelsstopp i finansiellt instrument samt 
möjligheterna att avföra instrumentet från handeln. Till handelsplatserna 
inriktade krav på offentliggörande av information både före och efter 
handeln kommer att gås genom medan regleringen över 
värdepappersinstitutens skyldighet att iaktta genomlysningen på grund av 
det begränsade utrymme lämnas utanför. 
 
Redogörelsen har till syfte att även ta upp tidigare gällande lagstiftning i 
respektive land för att lyfta upp de förändringarna som har skett efter 
MiFIDs implementering. Vidare kommer respektive lands nationella 
lagstiftning även att analyseras i ljuset av direktivet för att påpeka de 
eventuella skillnaderna mellan ländernas implementering.  
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4.2 Sverige 
 

4.2.1 Den rättsliga ramen för den svenska 
finansmarknaden 
 
Regleringen på värdepappersmarknadsområdet är omfattande i Sverige. 
Förutom genom lagar och förordningar regleras värdepappersmarknaden 
genom åtskilliga myndighetsföreskrifter, främst utgivna av 
Finansinspektionen. Den svenska regleringen inom 
värdepappersmarknadsområde har sedan länge styrts av åtskilliga riktlinjer 
för god sed på värdepappersmarknaden. Det innebär således att 
lagstiftningen inom området för värdepappersmarknaden har lämnat en del 
frågor åt tillsynsmyndighetens föreskrifter men även åt en så kallad 
självreglering. Självregleringen bildas av marknadsplatsens egna regler vars 
medlemmar är skyldiga att följa, allmänna avtalsvillkor och 
rekommendationer från branschorgan vars gemensamma beteckning är 
Förening för god sed på värdepappersmarknaden.194 Självregleringen kan 
främst definieras som en uppförandekod för marknadsaktörerna utan att 
rättsligt bindande karaktär. 
 
Den svenska regleringen av finansiella marknader har sedan början av 1990-
talet i allt större utsträckning baserat sig på EG-rätten. Lagstiftningen har 
vuxit i omfattningen och blivit alltmer komplex främst på grund av det stora 
antalet nya bestämmelser som har tillkommit inom EU under de senaste 
åren.  
 
Lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, som gällde innan 
MiFIDs tillkomst, innehöll bestämmelser om börser, börsmedlemmar, 
auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, handelsstopp och 
tillsyn. Den huvudsakliga regleringen för värdepappersinstitutens 
verksamhet fanns i värdepappersrörelselagen. Lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument gäller även idag och innehåller bland annat 
bestämmelser om krav på att upprätta prospekt vid vissa emissioner och 
andra erbjudanden om köp och försäljning av finansiella instrument. Vidare 
innehåller lagen bestämmelser om flaggningsskyldighet och definitioner av 
begreppen finansiellt instrument och fondpapper.  
 
Finansinspektionen har efter bemyndigande i förordningen (1991:1007) om 
handel och tjänster på värdepappersmarknaden och förordningen (1992:561) 

                                                 
194  Det finns fyra sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: 
Aktiemarknadsnämnden verkar genom uttalanden, rådgivning och information för god sed 
på den svenska aktiemarknaden, Näringslivets börskommitté (NBK), Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning och Rådet för Finansiell rapportering. Vidare finns det Svenska 
Fondhandlareföreningen och Fondbolagens Förening som också genom rekommendationer 
och riktlinjer skapat ett internt regelverk som vunnit allmän efterföljd på marknaden. 
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om börs- och clearingverksamhet meddelat ett stort antal föreskrifter på 
området. Därutöver har Finansinspektionen gett ut allmänna råd. Dessa råd 
är i och för sig inte bindande men torde kunna tillmätas betydelse bl.a. vid 
tillståndsprövning och i skadeståndssammanhang.  
 
Den s.k. börs- och clearingslagen samt lagen om värdepappersrörelse har 
upphävts i och med implementeringen av MiFID till de svenska 
förhållandena samt genom att en ny lag (2007:528) om 
värdepappersrmarknaden (VpmL) har utfärdats. VpmL innehåller 
bestämmelser om värdepappersmarknaden inkluderat särskilda 
bestämmelser om värdepappersrörelse, börsverksamhet och om 
clearingverksamhet. Vidare har genomförandedirektivets bestämmelser 
verkställts genom myndighetsföreskrifter som blir direkt gällande såsom lag 
i Sverige. Förordningen om handel och tjänster på värdepappersmarknaden 
har numera upphävts genom förordning (2007:375) om handel med 
finansiella instrument. Även förordningen om börs- och clearingverksamhet 
är upphävd och uppdaterad till förordning (2007:572) om 
värdepappersmarknaden. Finansinspektionens tidigare föreskrifter195 har 
också ersätts med en ny föreskrift (FFFS 2007:17) om verksamhet på 
marknadsplatser. Föreskriften grundar sig på de bemyndiganden som är 
närmare specificerade i de ovannämnda förordningarna. Finansinspektionen 
har bl.a. bemyndigats att meddela föreskrifter om övervakningen av handeln 
och kursbildningen på marknadsplatser, dess skyldighet att offentliggöra 
information om order och avslut, handelsregler på en reglerad marknad, 
börsens disciplinnämnd och handläggning av disciplinärenden samt 
övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad.196 
 
 

4.2.2 Definition av reglerad marknad och MTF-
plattform 
 
Innan MiFIDs implementering definierades verksamheten som börser och 
auktoriserade marknadsplatser bedrev enligt 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen om 
börs- och clearingverksamhet som en ”verksamhet som syftar till att 
åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument”. För börser 
gällde därutöver att handeln skulle ske mellan medlemmar som uppfyllde 
tillträdeskriterierna för en börs.197 En verksamhet som bestod av 
”förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument 
eller i annat fall medverkan vid transaktioner med finansiella instrument” 
var enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 lagen om värdepappersrörelse också en 

                                                 
195 FFFS 1995:43, FFFS 1998:16, FFFS 2001:5, FFFS 2005:6 samt FFFS 2006:4. 
Uppgifterna som kan delegeras är dock främst av adminstrativt , förberedande eller 
sidoordnat karaktär.  
196 Se SFS 2007:572, kap 6 om regeringens bemyndiganden till Finansinspektionen att 
meddela föreskrifter. Enligt MiFID, artikel 48.2 är det tillåtet för den behöriga myndigheten  
att delegera vissa uppgifter till annat organ än sådant som utsetts till behörig myndighet. 
197 Om börsens medlemmar, se kap 3 i börs- och clearinglagen 
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tillståndspliktig verksamhet. Den som hade auktorisation som börs eller 
marknadsplats var dock undantagen från tillståndsplikten.198 Definitionen av 
auktoriserade marknadsplatser hade sitt ursprung i tjänstedirektivet. 
Direktivets definition av reglerade marknader ansågs nämligen omfatta inte 
bara börser utan även auktoriserade marknadsplatser.199 
 
Som följd av dessa definitioner torde mycket av den s.k. listhandeln som 
värdepappersrörelse bedrev utgöra drift av MTF-plattform idag. Som ett 
exempel sammanfördes köp- och säljintressen i Nya Marknaden på ett 
multilateralt handelssystem som ledde till avslut enligt de regler som gällde 
för systemet. Handeln på dessa marknader organiserades av 
värdepappersinstitut med stöd av tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket i 
värdepappersrörelselagen. Aktie Torget hade däremot erhållit auktorisation 
att driva en auktoriserad marknadsplats. Denna typ av organiserad handeln 
genomfördes dock med hjälp av Stockholmsbörsens handelssystem 
SAXESS. Aktie Torget har sedan den 1 november 2007 
Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av 
handelsplattform.200  
 
Det fanns två marknadsplatser med börsstatus innan MiFIDs ikraftträdande i 
Sverige, nämligen Stockholmsbörsen AB och Nordic Growth Market AB 
(NGM). NGM bedriver även idag reglerad marknad på listan NGM Equity 
samt derivathandel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) som är börslista 
för handel i andra instrument än aktier.201 Dessutom har NGM börjat driva 
MTF-plattform, Nordic MTF, som följd av MiFID. Handeln i dessa samtliga 
marknaderna sker i NGMs gemensamma handelssystem. 
 
Definitionen av reglerad marknad och MTF-plattform finns i den nya 
värdepappersmarknadslagen (VpmL). Reglerad marknad definieras som ”ett 
multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör 
sammanförandet av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument 
från tredjeman – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke 
skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut”.202 MTF-
handelsplattform förstås däremot som ”ett multilateralt handelssystem (...) 
inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som 
sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från 
tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – 
så att detta leder till avslut.203   
 
De svenska marknadsplatsverksamheterna – börs och auktoriserad 
marknadsplats – har i förhållande till MiFID uppmärksammats i förarbetena 

                                                 
198 Auktorisation som börs, se kap 2 samt auktorisation som auktoriserad marknadsplats, se 
kap 7 börs- och clearinglagen 
199 Se prop. 1994/95:50 s. 117 
200 Se Aktie Torgets hemsida: 
http://www.aktietorget.se/Index.aspx?DisplayPage=About.aspx&Language=1 
201 Se mer information på NGMs hemsida: http://www.ngm.se/se/default.htm  

202 VpmL kap 1 § 5 punkten 20 
203 VpmL kap 1 § 5 punkten 12 
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till den nya lagen om värdepappersmarknaderna.204 Enligt lagstiftaren 
överensstämmer dessa tidigare svenska företeelser i huvudsak med 
begreppet reglerad marknad i MiFID. På båda ställs nämligen krav på ägar- 
och ledningsprövning, noterings- och handelsregler samt kursinformation 
m.m. före och efter handeln.205 Vad gäller auktoriserad marknadsplats, är 
kraven i de ovananförda hänseendena inte lika långtgående och i flera 
avseenden saknas uttryckliga krav.206 Lagen om börs- och 
clearingverksamhet ställer t.ex. inga krav på deltagarna i handeln på en 
auktoriserad marknadsplats – annat än att den auktoriserade 
marknadsplatsens verksamhet skall uppfylla det allmänt hållna 
sundhetskravet i 7 kap 1 § lagen om börs och clearingverksamhet. Enligt 
MiFID skall medlemsstaterna ställa sådana organisatoriska krav på en 
reglerad marknad i syfte att skapa ett slags kvalitetsstämpel för 
börsverksamhet. Som följd av detta ansågs det behövligt med vissa 
skärpningar av nuvarande reglering, bland annat beträffande kraven på dem 
som skall få handla på marknaden, noterinskraven och kraven på de 
noterade bolagens informationsskyldighet för att en auktoriserad 
marknadsplats skall betraktas som en reglerad marknad. Någon avsevärd 
skärpning skulle dock inte bli frågan om då prospektdirektivet, 
öppenhetsdirektivet och takeoverdirektivet redan tillämpas på bolag som är 
noterade på auktoriserad marknadsplats. Regleringen för denna 
verksamhetsform ansågs av de ovananförda anledningarna i stort sett 
sammanfalla med den MiFID-anpassade regleringen av börsen. Därmed 
ansågs det att några starka skäl för att behålla auktoriserade marknadsplatser 
inte förelåg. Begreppet har således utmönstrats ur den svenska 
lagstiftningen. 
 
När det sedan gäller MTF ger MiFID utrymme för medlemsstaterna att 
införa olika ambitionsnivåer för reglering av denna verksamhetsform. Den 
svenska lagstiftaren har dock inte funnit några skäl för uppdelning av MTF 
mellan mer eller mindre kvalificerade MTFer.207 Anledningen därtill anges 
vara bevarande av tillräckligt investerarskydd och förtroendet för 
värdepappersmarknaden. Som följd av detta finns det endast två nivåer för 
marknadsplatsverksamhet i den nya värdepappersmarknadslagen, nämligen 
börs och MTF där lagen endast ställer upp vissa minimikrav.208 Det faktum 
att endast instrument som är upptagna till handel får handlas på en reglerad 
marknad innebär inte att den som driver den reglerade marknaden skulle 
vara förhindrad att organisera handel i instrument som inte är upptagna till 
handel på den reglerade marknaden. Enligt artikel 5.2 i MiFID får nämligen 
en reglerad marknads marknadsoperatör också driva en MTF med 
inofficiella bolags värdepapper, under förutsättning att dess MTF-
verksamhet är tydligt avskild från den reglerade marknaden. 

                                                 
204 Jfr. Prop. 2006/07:115, s. 331 f 
205 Se avdelning III i MiFID och kap 2-4 i börs- och clearinglagen 
206 Se exempelvis kap 7 § 2, 2:a stycket. Enligt detta gäller varken bestämmelserna om, 
styrelsens storlek, verkställande direktör, inregistrering av fondpapper, kursnotering och 
information, avslutsrapportering eller disciplinnämnd 
207 Se prop. 2006/07:115, s. 335 
208 Se VpmL kap 12 om tillståndskarven att driva reglerad marknad 
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Marknadsplatsverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet enligt MiFID 
om den drivs i form av MTF-plattform. Drivandet av MTF-plattform har 
således införts till VpmL som ett nytt slags tillståndspliktig 
investeringstjänst.209 Trots att verksamheten i något hänseende skulle falla 
utanför definitionen av MTF borde denna slags verksamhet trots allt 
uppfylla kraven på sammanförande av två eller flera investerares köp- och 
säljintressen som leder till avslut. Den sistanförda verksamheten vars 
ambitionsnivå kan betraktas som lägre i förhållande till MTF definieras i 
MiFID som en tillståndspliktig investeringstjänst – ”mottagande och 
vidarebefordran av order”.210  
 
MiFIDs regler om auktorisation av reglerade marknader innebär dock inte 
någon tillståndsplikt, såsom fallet är med investeringstjänster. 
Auktorisationen ställer däremot organisatoriska krav på förfarande, handels- 
och noteringsregler m.m. och innebär snarare en sorts kvalitetsstämpel. 
Endast den som lever upp till kvalitetskraven får benämnas som reglerad 
marknad. Börs som driver MTF-plattform behöver dock inte enligt VpmL 
kap 2 § 4, punkten 3 något ytterligare tillstånd för drivandet av 
handelsplattform 
. 
Utöver tillstånd att driva MTF-plattform respektive auktorisation för en 
reglerad marknad skall verksamheterna styras av principerna om fritt 
tillträde, neutralitet och god genomlysning.211 Dessa principer gäller således 
oförändrade i förhållande till föregående lag om börs- och 
clearingverksamhet.212  Principen om fritt tillträde åsyftar deltagande på en 
reglerad marknad eller MTF-plattform för var och en som uppfyller kraven. 
Med neutralitet mellan deltagare åsyftas däremot tillämpning av icke 
skönsmässiga regler som gäller för en MTF. God genomlysning av handeln 
innebär krav på marknadsplatsen att offentliggöra handelsinformation både 
vad gäller order och avslut. Principerna om fritt tillträde och neutralitet 
gäller således enbart förhållandet mellan deltagarna och marknadsplatsen 
efter MiFIDs implementering.  
 
MiFID ställer däremot inte upp något krav på fritt tillträde när det gäller 
emmittenters och andras möjligheter att få sina värdepapper upptagna till 
handeln vid en reglerad marknad. Det anses nämligen att ett krav på fritt 
tillträde för emittenter – mot bakgrund av MiFIDs allmänt hållna krav på 
upptagande till handel – skulle försvåra för en reglerad marknad att planera 
sin verksamhet och dess inriktning.213 En reglerad marknad skulle därmed 
vara tvingad att i förväg ställa upp mycket detaljerade krav för att inte 
                                                 
209VpmL kap 2 § 1, punkten 8 
210 Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument 
är enligt VpmL kap 2 § 1, punkten 1 en tillståndspliktig investeringstjänst  
211 Se VpmL kap 11 § 1, 2:a st. och  kap 13 § 1 2:a st. 
212 Se Börs- och clearinglagen kap 2 § 1 2:st. Bestämmelsens 1:a stycket stadgar om 
sundhetskravet 
213 Se närmare prop. 2006/07:115, s. 476. Jämförelsen mellan MiFIDs krav och äldre 
lagstiftningens oförenlighet vad gäller fritt tillträde för emittenter kommer inte att 
behandlas närmare här då den anses vara irrelevant med avseende på uppsatsämnet 
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hamna i en olycklig situation där man tvingas att till handel ta upp 
värdepapper som inte överensstämmer med den inriktning som 
marknadsplatsen valt.    
 
Däremot har sundhetsregeln214 ersatts med en skyldighet för börser att driva 
sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt så att 
allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.215 
Stadgandet avser dock inte att påverka emittentens rätt att få sina instrument 
upptagna till handeln utan sker endast i syfte att samordna kriterierna mellan 
värdepappersrörelse och reglerade marknader.216   
  
 

4.2.3 Tillvaratagandet av genomlysningen  
 
I 2 kap. 1 § börs- och clearinglagen angavs som en av förutsättningarna för 
auktorisation att en börs skall bedriva sin verksamhet så att den kunde anses 
vara sund. Därvid skulle börsen bl.a. tillämpa principen om god 
genomlysning som innebar att de som deltog i handeln fick en snabb, 
samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten fick 
tillfälle att ta del av sådan information. Närmare bestämmelser om 
information såväl före som efter handel fanns i 4 kap. 3 § samma lag. Enligt 
denna skulle information om kurser och omsättningsuppgifter för 
värdepapper som noterades vid en börs offentliggöras omedelbart, om inte 
Finansinspektionen med hänsyn till handelns effektivitet tillät ett undantag 
härom. I kap 7 fanns liknande bestämmelser för auktoriserade 
marknadsplatser. 
 
Finansinspektionen hade utfärdat närmare föreskrifter (FFFS 1995:43 om 
inregistrering av fondpapper m.m.) varvid angavs vilken information som 
skulle bli föremål för offentliggörande. Föreskrifterna i kap 3 reglerade 
enbart sådan information vad gällde börser och stadgade att 
offentliggörande av kurser och omsättningsuppgifter för varje värdepapper 
skulle ske elektroniskt och skulle anses ha skett genom att dessa hölls av 
börsen tillgängliga för spridning till etablerade informationsföretag. 
Angående köp- och säljorder, så skulle information om orderdjupet vara 
tillgänglig under pågående handelssessionen. Offentliggörande av varje 
avslut skulle enligt huvudregeln innehålla uppgifter om beteckning på 
värdepapper som köpts och sålts, datum och tid för avslutet, pris och volym. 
Om det fanns särskilda skäl, kunde Finansinspektionen medge dispens från 
de ovananförda minikraven avseende uppgifter som skulle offentliggöras. 
Sådan dispens medgavs endast på börsens begäran och om ett sådant avsteg 
skulle vara motiverat med hänsyn till effektiviteten i handeln.      
 
                                                 
214 Sundhetsregeln fanns i börs- och clearinglagen och gällde såväl för börser (2 kap. 1 §) 
och auktoriserade marknadsplatser, 7 kap.  
215 VpmL kap 11 § 1, 1:a st och kap 13 § 1, 1:a st 
216 Prop. 2006/07:115, s. 476 f 
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Enligt den nya VpmL 13 kap. 10 § skall börsen ”offentliggöra köp- och 
säljbud samt orderdjup217 för aktier som är upptagna till handel på den 
reglerade marknaden”. Vidare omfattar börsens informationsskyldighet efter 
handel enligt 11 § offentliggörandet av pris, volym och tidpunkt för de 
transaktioner med aktier som är upptagna till handel på den reglerade 
marknaden. Offentliggörande av information före och efter handel skall 
göras tillgänglig för allmänheten fortlöpande på rimliga affärsmässiga 
villkor och så snart det kan ske. I samma kapitels 9 § regleras genomlysning 
av andra finansiella instrument än aktier upptagna till handel på en reglerad 
marknad. Enligt denna bestämmelse skall börsen offentliggöra information 
avseende sådana finansiella instrument i den utsträckning som, med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning, behövs för att säkra en god 
genomlysning.  Enligt VpmL 11 kap. 9-11 §§ gäller samma krav även för 
MTF-plattformen.218 Det innebär att information om andra finansiella 
instrument än aktier som är upptagna på en reglerad marknad men som 
handlas på MTF-plattformen skall göras tillgänglig i den utsträckning som, 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, behövs för att säkra en 
god genomlysning. Offentliggörande av information om börsnoterade aktier 
men som handlas även på MTF-plattformen skall följa samma krav som har 
ställts på en reglerad marknad i det här avseendet.  
 
Lagbestämmelserna ifråga är dock något allmänt hållna och innebär att 
således att Finansinspektionen har enligt 11 kap. 12 § respektive 13 kap. 17 
§ har bemyndigats att utfärda närmare föreskrifter om genomlysningen 
(FFFS 2007:17). Föreskriftens kap. 7 innehåller bestämmelser om 
skyldigheten att offentliggöra information efter handel såväl för en börs, 
MTF-plattform som för ett värdepappersinstitut avseende andra finansiella 
instrument än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad.219 
Finansinspektionen har enligt 6 § möjlighet att medge dispens från kraven 
på offentliggörande av andra finansiella instrument än börsnoterade aktier 
om det skulle finnas särskilda skäl med hänsyn till handelns effektivitet. 
Föreskriftens 8 kap. innehåller däremot undantag och dispens från 
skyldigheten att offentliggöra information efter handel som är inriktade till 
aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. 
 
 
 

                                                 
217 Märk väl att kravet på offentliggörande av orderdjup är nyhet jämfört med äldre rätt 
enligt vilket börsen själv fick besluta om denna information skall tillhandahållas till 
marknadsaktörerna, se FFFS 1995:43, 3 kap. 4 § 
218 VpmL 11 kap. 9 § 
219 För närmare läsning angående innehåll och tidpunkt, hänvisas till FFFS 2007:17. 7 kap. 
2-5 §§ 
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4.2.3.1 Avslutande iakttagelser avseende den 
svenska implementeringen av 
genomlysningskraven 
 
Såsom framgår ovan i kapitel 3.3.2 omfattar tillämpningsområdet för 
genomlysning enligt MiFID endast aktier som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad.220 Motsvarande bestämmelser i börs- och clearinglagen 
gällde däremot för alla finansiella instrument som är noterade vid en börs.221 
I den nya VpmL har införts en bestämmelse som motsvarar den i börs- och 
clearinglagen, vilket även innebär att stadgandet går längre än vad som 
fastslås i MiFID. Avvägningen mellan konsekvenser av minskad 
genomlysning i handeln och marknadsplatsens möjligheter att själv utforma 
system och regler som passar just den marknadens inriktning har av 
lagstiftaren tagits i beaktande.222 Samtidigt har marknadsakörer befarat att 
införandet av MiFIDs minimikrav skulle medföra en betydande avreglering 
vad gäller andra instrument än aktier som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad och därmed öka risken för försämrad genomlysning 
jämfört med förhållandet innan MiFID.223  Bestämmelserna i 11 kap. 9 § 
och 13 kap. 9 §, som alltså avser andra finansiella instrument än aktier 
upptagna till handel på en reglerad marknad, har införts i den nya lagen i 
syfte att erbjuda möjlighet för den som driver en MTF eller börs att 
frambringa de system och regelverk som passar just den individuella 
verksamhetens mål och inriktning. Tröskeln för att starta och driva 
alternativa handelsplatser skulle på ett så sätt enligt lagstiftaren hållas på en 
rimlig nivå, vilket därmed skulle stimulera nyskapandet av sådana 
marknadsplatser. 
  
För mig synes den ovan anförda lagstiftarens vilja att hålla samma 
ambitionsnivå med avseende på tillämpningsområdet för genomlysning som 
gällde enligt äldre rätt som något felaktigt. Jag vill härmed påstå att de 
gällande genomlysningskraven inte tillämpas lika på varje finansiellt 
värdepapper utan de aktuella genomlysningskraven som är inriktade på 
marknadsplatser innebär det facto en viss lättnad i förhållande till äldre rätt. 
Enligt min mening motsvarar de i den nya VpmL fastställda 
marknadsplatsens skyldigheter att offentliggöra information före och efter 
handel av aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad äldre 
rätt. Vad angår andra finansiella instrument än de sistnämnda har kravet på 
genomlysningen i samband med införandet av MiFID snarare sänkts ner i 
förhållande till den äldre rätten. Detta synes mig vara den enda rimliga 
slutsatsen med hänsyn till lagstiftarens uttryckliga vilja att mjuka upp 

                                                 
220Se kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006, avsnitt 3.  Som nämnts tidigare under 
kap 5.2 har till medlemsstaterna lämnats utrymme att tillämpa MiFIDs genomlysningskrav 
även på andra finansiella instrument 
221 4 kap. 3 § börs- och clearinglagen 
222 Se prop. 2006/07:115, s. 397 
223 Bl.a. har Stockholmsbörsens angivit sitt yttrande till bestämmelsen ifråga, prop. 
2006/07:115, s. 397 
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kraven på genomlysning i andra finansiella instrument än börsnoterade 
aktier för dem som önskar starta upp ett alternativt handelssystem. 
 

 

4.2.4 Omfattning av marknadsplatsens 
övervakningsskyldigheter 
 
I och med MiFIDs implementering till svensk lagstiftning verkar börsens 
marknadsövervakningsuppgifter ha tydliggjorts i förhållande till den gamla 
lagstiftningen. Samtidigt har börsens roll som övervakningsorgan på 
värdepappersmarknaden betonats något. 
 
Den nya värdepappersmarknadslagen har samlat en del av 
övervakningsuppgifterna i 13 kap. som reglerar ”Börsens verksamhet”. Av 2 
§ framgår att börsen skall ha en självständig övervakande funktion i 
förhållande till den affärsdrivande verksamheten samt förfoga över 
tillräckliga finansiella resurser och befogenheter för att fullgöra dessa 
skyldigheter (se mer härom nedan i kap 7.2.6). Handelsövervakningen, 
övervakning av deltagarnas efterlevnad av tillträdesvillkoren, övervakning 
av emittenttens informationsskyldighet och iakttagande av värdepappers 
noteringskrav samt skyldighet att övervaka emittentens regelbundna 
finansiella information tillhör börsens tillsynsuppgifter.  
 
Redovisningstillsynen och tillsynen över offentliga uppköpserbjudanden 
enligt det s.k. take-over-direktivet är andra nya skyldigheter som ålagts på 
börsens marknadsövervakning och som således inte har funnits i börs- och 
clearinglagen. Detta innebär dock inte att börsens övervakning av 
emittentens regelbundna finansiella information på något sätt skulle ha 
försummats tidigare utan numera övervakar börsen finansiella 
informationens lagenlighet i stället för enbart dess enlighet med börsens 
egna regler.  
 
Tillika innehåller Finansinspektionens nya föreskrifter en slags uppräkning 
över marknadsövervakningens uppgifter på börsen. 224  Därtill är börsen 
också skyldig att både dokumentera vidtagna utredningsåtgärder och 
rapportera dem till den behöriga myndigheten.  
 
Den pågående utvecklingen på börsområdet, inte minst den precis avslutade 
processen med NASDAQ-börsens uppköp av OMX Nordiska Börsen har 
fått Finansinspektionen att på nytt överväga den svenska ordningen om 
börsens långtgående övervakningsansvar. Börsen har nämligen ett antal 
ovan anförda lagstiftningsområden vars efterlevnad den är ansvarig för.   
 

                                                 
224 Jfr FFFS 2007:17, 5 kap. 1-19 §§ 
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Som följd av den ovan nämnda konsolideringen mellan OMX Nordiska 
Börsen och NASDAQ har Finansinspektionen utfärdat en framställning om 
översyn av lagstiftningen för börsverksamhet.225  I denna rapport uttrycker 
inspektionen sin oro för två omständigheter – nämligen följderna av den så 
kallade NASDAQ-fusionen och frågan om utländska regelverks eventuella 
inflytande i svenska förhållanden.226  Enligt inspektionen finns det en 
befogad anledning att anta att aktörerna på börsområdet i allt större 
utsträckning fokuserar på affärsmässigheten i verksamheten medan intresset 
att bedriva myndighetsuppgifter är begränsat. Dessutom framförs det i 
rapporten att i ett internationellt perspektiv tillhör Sverige de länder som 
lagt relativt sett mest tillsynsuppgifter utanför en tillsynsmyndigheten.227 
Det sist anförda beror till större del på den svenska traditionen av 
självregleringen på värdepappersmarknadsområdet enligt vilket bland annat 
till börsen har delegerats ett antal myndighetsliknande 
övervakningsuppgifter.228  Vad angår orosmomentet för utländska 
regelverks (framförallt Sarbanes-Oxley Act:s införande till den svenska 
handeln har väckt diskussionen) så påstår inspektionen att det borde införas 
en vetorätt för tillsynsmyndigheten om en börs eller ett clearinghus avser att 
införa regelkrav som FSA bedömer vara excessive det vill säga regelkrav 
som antingen saknar ett godtagbart syfte eller vars införande annars skulle 
framstå som oproportionerligt. Mer diskussion härom förs nedan i kapitlet 
4.2.6 som behandlar börsens myndighetsliknande övervakningsansvar från 
ett annat perspektiv, nämligen börsens oberoende funktion inom området för 
marknadsövervakningen.  
 
Vad gäller övervakningsskyldigheter för den som driver MTF-plattform kan 
det konstateras att själva tillträdeskriterierna för deltagare samt 
handelsregler överensstämmer i stort sett med börsens motsvarande 
skyldigheter. Även till handelsövervakningen av MTF-plattform ställs 
nästintill identiska krav som motsvarande övervakningen på börsen. 
Däremot finns det inte någon uttrycklig lagstadgad skyldighet för den som 
driver MTF-plattform att övervaka att deltagarna de facto följer de krav som 
gäller för deltagande i handeln på plattformen förutom att dess åtlydnad 
under MTF-plattformens handelsregler. Dessutom finns det inte någon 
motsvarande upplysningsskyldighet för deltagaren gentemot den som driver 
MTF-plattformen.  
 
Nedan i kapitlen 5.2.5-5.2.8 kommer börsens och MTF-plattformens 
marknadsövervakningsskyldigheter att närmare behandlas. Redogörelsen 
innehåller dels en avvägning mellan ny och äldre svensk rätt och dels 
förhållandet mellan MiFIDs  bestämmelser och svensk lagstiftning både 
innan och efter direktivets implementering. Börsens tillsynsåtgärder mot 

                                                 
225 Framställning om översyn av lagstiftningen för börsverksamhet, FI Dnr 07-8431-000 
226 FI Dnr 07-8431-000, se närmare argumentation s. 1 ff 
227 Jmf. omfattningen av börsens tillsynsuppgifter i Finland i kap 6.3.5 samt andra 
medlemsstatens lösningar på marknadsövervakningens område kap 6.2.7  
228Se mer om självreglering där Stockholmsbörsen är verksam i Johan Muncks artikel 
Självregleringen på värdepappersmarknaden, Juridisk Tidsskrift, Nr 3 2006/07, kap 2 s. 
554 f.f.  
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emittenter och dess informationsgivning kommer dock att lämnas utanför då 
den går utöver detta arbetes ämne. Även kriterierna till värdepappers 
upptagande till handel på en reglerad marknad kommer av samma skäl att 
lämnas utanför i denna uppsats. 
 
  

4.2.5 Deltagande i handel på en reglerad 
marknad och MTF-plattform  
 
 

4.2.5.1 Reglerade marknader 
 
Börsmedlemskap har i börs- och clearinglagen reglerats i kap 3. Enligt dessa 
bestämmelser har kriterierna för börsmedlemskapet varit följande; den som 
handlar för egen eller kunders räkning skall ha en betryggande kapitalstyrka, 
ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga 
riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system, och i övrigt vara lämplig att 
delta i handeln vid börsen.  Därutöver har det krävts att en medlem som 
avser att handla för kundens räkning är ett värdepappersinstitut som har 
tillstånd att handla med finansiella instrument i eget namn för kundens 
räkning enligt tidigare gällande lagen (1991: 981) om värdepappersrörelse, 
alternativt ha motsvarande utländskt tillstånd. Därmed kan det konstateras 
att enligt den gamla lagstiftningen har endast värdepappersinstitut och –
rörelser godtagits som börsmedlemmar. 
 
Börsen hade också ålagts en skyldighet att övervaka att medlemmarna följer 
de krav som gäller för medlemskap i börsen.229 För att börsen kunde 
fullgöra sin övervakningsuppgift enligt börs- och clearinglagen samt 
tillhörande författningar ställdes det krav på medlemmarna att lämna börsen 
relevanta upplysningar.230 Börsen hade således en långtgående laglig 
skyldighet att begära information från sina medlemmar. Motsvarande 
upplysningsskyldighet för medlemmarna fanns även i kriterierna till 
börsmedlemskap. Dessutom hade börsen en laglig beslutanderätt om 
upphörande av medlemskapet om börsmedlemmen inte längre uppfyllde 
kraven för medlemskap.  Vidare var börsmedlemmar som inte stod under 
Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet skyldiga 
att på begäran av inspektionen lämna uppgifter rörande deltagandet i handel 
vid börsen.231 
 
 Som framgår ovan, stod bestämmelserna i börs- och clearinglagen redan i 
stort sett i överensstämmelse med MiFID. Den nya lagen om 
värdepappersmarknaden innebär således inte några större nyheter varken 

                                                 
2293 kap. 4 § börs- och clearinglagen 
230 3 kap. 3 § börs- och clearinglagen 
231 3 kap. 3a § börs- och clearinglagen 
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med avseende på tillträdeskriterierna eller med avseende på börsens 
skyldighet att fortlöpande övervaka deltagarnas efterlevnad av 
tillträdeskriterierna. Krav på den som deltar i handeln på en reglerad 
marknad återfinns i den nya lagens 14 kap. Motsvarande bestämmelser om 
deltagarkriterier har också införts för den som driver MTF-handelsplattform 
och finns således i 11 kap. 3 §. Dessutom har det på gemenskapsnivå ansetts 
att kriterierna för medlemskapet vid en marknadsplats inte borde skilja sig 
mellan en börs och MTF-plattform. 
 
Uttrycket börsmedlemskap har dock utmönstrats ur lagen och anpassats till 
MiFIDs motsvarande uttryck deltagande i handeln på en reglerad marknad. 
Börsmedlemskap innebär nämligen i praktiken att en juridisk person som 
uppfyller kriterierna för medlemskapet träffar ett avtal med börsen varvid 
denna får delta i handeln som organiseras av börsen. Avtalet kan dock inte 
beskrivas som ett renodlat obligationsrättsligt avtal mellan två avtalsparter 
då avtalet inte bara reglerar förhållandet mellan medlemmen och börsen 
utan även medlemmarna emellan. Dessutom innehåller avtalet enbart 
ensidiga skyldigheterna gentemot medlemmen. Uttrycket börsmedlemskap 
som användes i börs- och clearinglagen ansågs, främst med hänsyn till de 
sist anförda grunderna, därmed framstå som något missvisande jämfört med 
den börshandel som sker idag.  
 

4.2.5.2  Övervakning av handelsparterna 
 
 
Trots att lydelsen av de nya bestämmelserna 14 kap 5-7 §§ i VpmL 
avseende deltagarens upplysningsskyldighet respektive börsens övervakning 
av deltagare inte har ändrats i förhållande till börs- och clearinglagen har det 
enligt min mening skett en viss skärpning. De nya föreskrifterna (2007:17) 
innehåller nämligen närmare anvisningar om börsens och MTF-plattformens 
övervakningsskyldighet avseende deltagare.232 Enligt föreskriften ska börs i 
sin marknadsövervakning av deltagarna kunna övervaka att deltagarna 
löpande följer de krav som följer av 14 kap. 7 § VpmL. Börsens 
övervakning av deltagarna begränsas således till löpande efterlevnad av de 
kriterierna som gäller för att delta i handeln på den reglerade marknaden.  
 
Börsen är därutöver skyldig att dokumentera de utredningsåtgärder som den 
har vidtagit gentemot deltagare och årligen offentliggöra en rapport för 
övervakningen.233 Det ställs dock inte några krav på börsens 
underhandsrapportering då medlemmarna, åtminstone inhemska, redan står 
under inspektionens tillsyn och inspektionen får således löpande 
rapportering om väsentliga händelser direkt från tillsynsobjekten.234 Trots 
att någon tätare rapporteringsskyldighet för börsen inte gäller som 
huvudregel, torde större incidenter utlösa sådan skyldighet då en sådan 

                                                 
232 Se FFFS 2007:17, 5 kap. 6 § 
233 FFFS 2007:17, 5 kap. 9 § 
234 Emailkorrespondens med Jan Axelsson, 2008-02-06 
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skyldighet är lagstadgad för samtliga organisationer som står under 
Finansinspektionens tillsyn.235     
 
Börsen kan däremot själv besluta att deltagare inte längre uppfyller kraven 
för att delta i handeln på den reglerade marknaden. Övervakningen av 
deltagarnas efterlevnad av tillträdeskriterierna synes alltså av lagstiftaren 
helt ha lämnats åt börsen. Uppfattningen kan sägas få stöd dels av att börsen 
har behållit beslutanderätten över upphörande av medlemskapet och dels att 
det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om att börsen skulle vara 
rapporteringsskyldig gentemot Finansinspektionen i det här avseendet. Trots 
avsaknad av ett uttryckligt krav, synes mig beslutet om upphörande av 
medlemskapet tillhöra en av de största incidenterna som hamnar under 
börsens rapporteringsskyldighet gentemot inspektionen.  
 
MiFID innehåller en bestämmelse med avseende på vilka företag som får bli 
handelsparter på en börs som har saknats i den gamla börs- och 
clearinglagen. För tydlighets skull har lagstiftaren ansett att ett krav på 
sådana bestämmelser framgå av den nya lagen om 
värdepappersmarknaden.236 Som följd av MiFID har den nya lagstiftningen 
öppnat för fysiska personers deltagande i handel på en reglerad marknad. 
Enligt utredningen torde införandet av fysiska personers möjlighet till 
deltagande i handeln inte få någon stor praktisk betydelse eller medföra 
risker eller negativa konsekvenser för den svenska kapitalmarknaden.237 
Dessutom ansåg utredningen det som angeläget att följa de övriga nordiska 
och baltiska länderna för att den nationella implementeringen av MiFID, 
speciellt inom Norden, skulle bli så enhetlig som möjligt. Detta ansågs av 
utredningen gälla även frågan om vilka personer som ska ha möjlighet att 
kunna delta i handeln vid en reglerad marknad. En fysisk person som kan 
delta i handeln vid en reglerad marknad i t.ex. Norge, Danmark och Finland 
bör därför inte per automatik förbjudas att handla vid en reglerad marknad 
även i Sverige. Den nya lagstiftningen kommer dock fortfarande att 
innehålla samma tillträdeskrav för fysiska personer som gäller juridiska 
personer.238  Det är dock marknadsplatsen själv som till sist äger makten att 
besluta vilka aktörer som ska få bli deltagare i handeln och av det skälet 
innebär den nya möjligheten inte någon radikal reform. 
 
 

4.2.5.3 MTF-plattformar 
 
Den som driver MTF-plattform är enligt 11 kap. 3 § VpmL förpliktad, 
liksom börsen, att upprätta regler för vilka som får delta i handeln på denna. 
Deltagarkategorin på MTF-plattformen motsvarar tillika börsens deltagare, 
se 11 kap. 4 § VpmL.  
 
                                                 
235 Emailkorrespondens med Jan Axelsson, 2008-02-06 
236 Prop. 2006/07:115, s. 473 
237 SOU 2006:74, s. 21 f 
238 Se VpmL, 14 kap. 2 § 
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Den som driver MTF-plattform har dock varken i den nya 
värdepappersmarknaden eller Finansinspektionens föreskrifter, ålagts någon 
skyldighet för övervakning av deltagare. Övervakningen av deltagarnas 
fortlöpande efterlevnad av tillträdesregler torde således inte ingå i 
värdepappersinstituts eller marknadsplatsoperatörens förpliktelser vid drift 
av MTF-plattform. 
 
 

4.2.5.4 Avslutande iakttagelser av börsens skyldighet 
för fortlöpande medlemsövervakning 
 
Den i VpmL ålagda skyldigheten för börsen att dels kontinuerligt övervaka 
att dess medlemmar uppfyller tillträdeskriterierna för deltagande i handeln 
och dels rapporteringsskyldighet därav till Finansinspektionen ter sig något 
främmande för mig av tre skäl.     
 
För det första synes lagstiftaren ha ålagt en skyldighet för börsen som inte 
direkt synes framgå av MiFID. Frågan är således om MiFID möjliggör för 
en enskild medlemsstat att införa en ytterligare skyldighet mot börsen i det 
här avseendet. I ingressen till direktivet anges nämligen inte någon 
uttrycklig rätt för en medlemsstat att utvidga de villkor som gäller för 
börsauktorisationen. Trots att det enligt skulle finnas möjligheter för en 
strängare nationell reglering med avseende på börsverksamhet, vill jag ändå 
ifrågasätta behovet av att införa ett krav på börser att kontinuerligt övervaka 
medlemmarnas tillträdeskriterier.  
 
För det andra synes kriterier för tillträde till börsen samt förpliktelser mot 
medlemmarna som följer därav enligt mig snarare åsyfta ett av de villkoren 
som gäller för driften av reglerad marknad. Det innebär vidare enligt min 
mening att kriterierna för medlemskap liksom noteringskraven skall 
betraktas som en av de villkor som ställs för börsauktorisationen, vilket med 
andra ord innebär att upprätthållande av de ovan nämnda reglerna redan 
ligger i börsens egenintresse. Likaså torde det förutsättas i direktivet att 
övervakningen av att medlemmarna kontinuerligt uppfyller de ursprungliga 
tillträdeskriterierna ligger i börsens intresse för att erhålla respektive behålla 
sin börsauktorisation.239    
 
För det tredje innebär det i VpmL stadgade kravet på börsens kontinuerliga 
övervakningsskyldighet av sina medlemmar inte annat än att dessa 
värdepappersinstitut respektive –rörelser numera är föremål för tvåfaldig 
lagenlighetstillsyn. Såsom framförts ovan, har Finansinspektionen redan 
ingående möjligheter att utöva tillsyn över de inhemska 
värdepappersföretagen samt begära diverse nödvändiga uppgifter för 
tillsynen. Det kan dock till viss mån medges att börsens ständiga 
övervakning av medlemskriteriernas iakttagande spelar en värdefull roll 
speciellt när det gäller utländska medlemmar då Finansinspektionen inte har 

                                                 
239Jfr diskussion om att börsauktorisation betraktas som en kvalitétsstämpel. 
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några reella möjligheter att utöva någon rättsligt bindande kontroll över 
dessa. Trots den ovan anförda omständigheten vill jag ändå påstå att den 
bekymmersamma problematiken skulle kunna ha lösts på ett annat sätt som 
dessutom hade varit förenligt med MiFID. Ett av direktivets grundläggande 
syften är nämligen att förstärka tillsynsmyndigheternas samarbete mellan 
medlemsländerna genom utbyte av information och att öka kraven på 
varandras bistående och samarbete än vad som gällde tidigare.240 Jag menar 
således att övervakningen av utländska medlemmar (då inspektionen redan 
har fulla möjligheter att utöva myndighetsutövning direkt gentemot 
inhemska medlemmar) borde skötas via den ovan anförda vägen i stället för 
att ställa en sådan skyldighet på börsen.   
 
 

4.2.6 Börsens separata marknadsövervakning 
med därtill hörande handelsregler  
 

4.2.6.1 Reglerade marknader 
 
Bestämmelserna om marknadsövervakning fanns i 4 kap. 2 § börs- och 
clearinglagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:5) om 
marknadsövervakningen vid börser, auktoriserade marknadsplatser och 
värdepappersinstitut. Enligt dåvarande lagstiftning var det börsens uppgift 
att se till att handeln skedde i överensstämmelse med börsens egna 
handelsregler och bestämmelserna om marknadsmissbruk. Övervakning av 
handel som omfattar såväl lagens krav som god sed ansågs därmed stå i 
materiell överensstämmelse med MiFID krav på att marknadsövervakningen 
även skall syfta till att upptäcka otillbörliga marknadsförhållanden.  
 
Enligt 4 kap. 2 § börs- och clearinglagen skulle en börs vidare ha 
ändamålsenliga regler för hur handeln skulle gå till. Handelsreglerna fick 
inte heller vara skönsmässiga enligt 2 kap. 1 § utan måste innehålla de 
grundläggande principerna om fritt tillträde, neutralitet och god 
genomlysning. Den tidigare börs- och cleringlagen kan således sägas stå i en 
materiell överensstämmelse med MiFID varvid någon ändring i sak inte har 
ansetts vara behövligt i den nya lagen.241  
 
Utöver övervakningen av börsens egna handelsregler skall övervakningen 
alltså även kunna upptäcka otillbörliga marknadsförhållanden och 
transaktioner som kan innebära marknadsmissbruk. Upptäckt av sådana 
slags betydande överträdelser skall enligt MiFID rapporteras till 
Finansinspektionen. Vidare uppställer MiFID krav på att 
marknadsoperatören skall förse tillsynsmyndigheten med relevanta 
upplysningar och stöd vid utredningar om marknadsmissbruk på den 

                                                 
240 Se punkten 63 och kapitel II i MiFID 
241 Se 13 kap. 6 §, VpmL 
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reglerade marknaden. Marknadsoperatörens samarbetsskyldighet i samband 
med marknadsmissbruksärenden har redan införlivats till svensk rätt genom 
lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
instrument.  Lagens 10 § i lag (2005:377) innehåller nämligen en skyldighet 
bl.a. för börser att vid misstanke om insiderbrott och/eller otillbörlig 
marknadspåverkan snarast rapportera detta till Finansinspektionen. 
Finansinspektionen skall i sin tur enligt samma lags 18 § anmäla till 
åklagare när det finns anledning att anta att det föreligger ett 
marknadsmissbruk. 
 
Redan innan MiFID:s implementering hade Finansinspektionen utfärdat 
föreskrifter (FFFS 2001:5) om marknadsövervakning vid börser, 
auktoriserade marknadsplatser och värdepappersinstitut. Denna föreskrift är 
numera ersatt av FFFS 2007:17, kap. 5 som således är anpassad till MiFID. 
Marknadsövervakning vid en börs omfattar bl.a. handel och kursbildning. 
För att börsen skall klara av åtagandet krävs det att marknadsövervakningen 
har de resurser och personal kompetens som behövs för upprätthållandet av 
en effektiv övervakning. Vad gäller kapacitet att inhämta information både 
från de aktörerna som deltar i systemet och från utländska börser i syfte att 
få en förklaring huruvida fluktuationerna indikerar marknadsmissbruk har 
inte ändrats i sak efter upprättandet av de nya föreskrifterna. Även kraven på 
säkra tekniska system som löpande registrera fluktuationer och avvikande 
handelsmönster samt dokumentations- och rapporteringsskyldighet har 
nästintill samma lydelse i den nya föreskriften i jämförelse den upphörda.     
 
 

4.2.6.2 MTF-plattformar  
 
Börs- och clearinglagen innehöll identiska bestämmelser om auktoriserad 
marknadsplats skyldighet att upprätta ändamålsenliga handelsregler samt 
övervakning som tog sikte på att handeln skulle ske i överensstämmelse 
både med marknadsplatsens egna handelsregler och med andra lagar. MiFID 
har inte heller gjort någon skiljelinje mellan reglerad marknads och MTF-
plattforms skyldigheter vad gäller kraven på handelsregler och 
handelsövervakningen.  
 
Därmed stadgas det i den nya värdepappersmarknadslagen att det skall 
finnas ändamålsenliga regler för handeln på en handelsplattform.242  Av 
reglerna skall bl.a. framgå deltagarnas förpliktelser mot den som driver 
handelsplattform samt kriterier som gäller för olika typer av transaktioner på 
plattformen.  Vidare har marknadsmissbrukslagens krav på 
rapporteringsskyldighet ändrats i samband med MiFIDs implementering till 
att även omfatta värdepappersinstitut som driver MTF-plattform.243  
Vad angår marknadsövervakning av handeln på en MTF-plattform så 
stadgas det i 8 kap. 13 § VpmL att den som driver MTF-plattform skall 
övervaka handeln och kursbildningen samt se till att handeln sker i 
                                                 
242 VPML 11 kap. 4 § 
243 Se marknadsmissbrukslagen, 10 §  
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överensstämmelse med plattformens egna regler, 
värdepappersmarknadslagen, andra författningar och god sed på 
värdepappersmarknaden.  
 
Att övervakningen även skall omfatta handelns förenlighet med andra lagar 
innebär att även den som driver MTF skall kunna upptäcka otillbörliga 
transaktioner som kan innebära marknadsmissbruk. Därmed omfattas även 
de som driver MTF-plattform av marknadsmissbrukslagen och därtill 
hörande rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen vid misstanke om 
marknadsmissbruk.  
 
Samma skyldighet som anförts ovan anses även gälla för den verksamheten 
som enbart har erhållit tillstånd för mottagande och vidarebefordran av order 
i fråga om ett eller flera finansiella instrument.244 Lagstiftaren anser att ett 
krav på marknadsövervakning som även riktas mot andra former av 
organiserad handel och skall således omfatta även marknadsplatsliknande 
verksamhet. Som motivering anges att lagstiftningen skall vara heltäckande 
och inte innehålla några möjligheter till kringgående vilka i viss mån skulle 
kunna förenkla att begå marknadsmissbruk.  Därmed skall även andra 
former av organiserad handel omfattas av kraven på handelsregler, 
marknadsövervakning och rapporteringsskyldighet med avseende på 
misstänkta marknadsmissbruksfall till Finansinspektionen.  
 
 

4.2.7 Iakttagelser av lagstiftningen avseende 
marknadsövervakningens oberoende på börsen 
 
I börs- och clearinglagen saknades uttryckliga bestämmelser om hantering 
av intressekonflikter. Marknadsövervakningens oberoende funktion vid en 
börs framgick indirekt av lagtexten genom bestämmelserna om börsens 
disciplinnämnd vars ledamöter skulle vara oberoende från börsens 
verksamhet.245 Trots att den slutliga prövningen av en överträdelse skedde 
av en oberoende nämnd hade utredningen befarat att intressekonflikten 
mellan börsens affärsdrivande intresse och dess myndighetsliknande uppgift 
som marknadsövervakare skulle leda till att ett disciplinärende inte 
initierades av börsens trots att en befogad anledning till detta skulle fanns.246 
Börsen är trots allt beroende både av emittenternas och av medlemmarnas 
intäkter. Förtroendekommissionen247 har uppmärksammat den potentiella 
intressekonflikten och beskriver denna på ett följande sätt: 

                                                 
244 VpmL 8 kap. 13 § och 2 kap. 1 § 1p 
245 Börs- och clearinglagen, 4 kap. 8-11 §§ 
246 SOU 2006:50, s. 273 
247 Etik & förtroendekommissionen får i uppgift att analysera behovet av åtgärder som 
säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet. Kommissionens uppdrag är att etablera 
en dialog med näringslivets ägare och företrädare om dagens situation och föreslå åtgärder 
om så bedöms nödvändigt. Kommissionens sammanställning består dels av statliga 
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”Det ligger i sakens natur att ett börsnoterat företag har starka 
incitament att höja sina intäkter och sänka sina kostnader. Det kan 
leda till att Stockholmsbörsen strävar efter att attrahera/behålla så 
många noterade företag möjligt, vilket i sin tur kan verka menligt 
på börsens myndighetsuppgifter. Det kan t.ex. uppstå en situation 
då börsen behöver sänka kostnaderna även för de 
förtroendeskapande inslagen i verksamheten Dessa kostnader kan 
ju åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv te sig affärsmässigt 
mindre motiverade.”248     

 
Lagstiftarens synpunkt är att den potentiella intressekonflikten skall lösas 
via lagstiftningsvägen istället för att låta själva marknadskrafterna ta hand 
om saken.249  Den nya lagstiftningen har därmed anpassats till MiFID 
genom att införa en ny bestämmelse om marknadsövervakningens 
oberoende funktion vars uppgift är att övervaka deltagarnas och 
emittenternas regelefterlevnad.250 Att verksamheten organiseras på ett 
lämpligt sätt blir sedan ett av Finansinspektionens tillsynsföremål. För att 
möjliggöra inspektionens kontroll av lagens efterlevnad har lagstiftaren valt 
att införa en ny bestämmelse VpmL som ställer krav på dokumentation av 
de övervaknings- och kontrollåtgärderna som vidtas – alldeles oavsett om 
åtgärderna leder till ett disciplinärende eller inte.251  
 
Trots en uttrycklig lagbestämmelse om undvikande av intressekonflikterna 
mellan börsens affärsmässiga verksamhet och dess uppgifter som är av 
tillsynskaraktär252, har lagstiftaren diskuterat huruvida detta är tillräckligt 
för att åtgärda samtliga intressekonflikter som kan uppstå. Ett sätt undvika 
intressekonflikten mellan börsens myndighetsliknande uppgift och dess 
vinstdrivande verksamhet skulle enligt lagstiftaren vara att låta denna 
uppgift utföras av någon annan. Finansinspektionen anges som ett exempel.   
 
Under hösten har det pågått en debatt om börsens myndighetsroll i 
massmedierna. Diskussionen har flammat upp i samband med OMX 
Nordiska Börsens konsolideringsprocess till Nasdaq (och Dubaibörsen). 
Konsolidering med börser utanför Europa, innebärande börser med annan 
rättskultur har väckt frågan huruvida börsen även i fortsättningsvis kommer 
att effektivt kunna hantera sina intressekonflikter samt använda sig av 

                                                                                                                            
representanter och dels av näringslivets egna insatser i Aktiemarknadsnämnden, 
Näringslivets börskommitté, Redovisningsrådet och Stockholmsbörsen m. fl. institutioner. 
248 SOU 2004:47, s. 316 f. 
249 Med lagstiftaren avses SOU 2006:50, s. 274 och regeringens prop. 2006/07:155, s. 380 f 
250 VpmL, 13 kap.  2 § 
251 Då Finansinspektionen har tillsyn bl.a. över börser har regeringen bemyndigat 
inspektionen att utfärda föreskrifter bl.a. handelsövervakningen och disciplinära ärenden. I 
FFFS 2007:17, 5 kap. 9-11 §§ finns föreskrifter om börsens dokumentations- och 
rapporteringsskyldighet 
252 Börsen har följande tillsynsuppgifter enligt VpmL; 1) Tillsyn över budgivare och 
målbolag i samband med offentliga uppköpserbjudanden, 13 kap. 2 §; 2) Övervakning av 
noterade bolags finansiella rapportering, 16 kap. 13 §; 3) Marknadsövervakning, 13 kap. 7 
§; 4) Emittenters informationsskyldighet, 15 kap. 9 §; 5) Övervakning av medlemmarna, 14 
kap. 7 §;  6) Upptagande till handel, 13 kap. 3 § och 7) Kraven på finansiella instrument, 15 
kap. 9 §;   
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tillräckliga finansiella resurser för övervakningsenheten.253 Frågan om 
Finansinspektionen i en sådan situation skulle vara ett lämpligare organ 
såväl för övervakning av bolagen som för ansvaret för redovisningstillsynen 
har diskuterats.254  Finansinspektionen har angetts vara på offensiven vad 
gäller marknadsövervakningen och påstår sig vara redo för att ta över denna 
uppgift från börsen.255  
 
Under de senaste åren har Finansinspektionens roll på fler sätt förstärkts på 
den svenska finansmarknaden. Godkännandet av prospekt och 
övervakningen av flaggningsmeddelanden är några av de senaste exemplen 
där ansvaret har flyttas från börsen till Finansinspektionen. I samband med 
att lagstiftningen inom området har gett större svängrum för inspektionen 
och dess möjligheter att utdela kraftigare böter har inspektionen även fått 
mer resurser för sin verksamhet. Det sistnämnda torde till större del bero på 
att självregleringen under årets lopp har minskat efter kraftiga 
lagstiftningsåtgärder som har vidtagits mest p.g.a. de stora 
företagsskandalerna i 1990-talet.256 Vidare har den gemenskapsrättsliga 
regleringen ökat kraftigt på värdepappersmarknadsområdet. Bl.a. har det 
tillkommit nya direktiv såsom prospektdirektiv, takeover-direktiv, 
öppenhetsdirektiv, marknadsmissbruksdirektiv samt en rad olika direktiv på 
redovisningsområdet. Lagstiftningen inom hela Europa har således gradvis 
börjat röra sig mot en alltmer detaljerad reglering vilket naturligtvis har 
minskat självregleringsorganens roll.257 
 
Med tanke på det ovananförda och på att börskartan inom den närmaste 
framtiden kommer att ritas om inom Norden är frågan om börsens roll som 
ett slags självregleringsorgan i marknadsövervakningen till viss del är 
berättigad. Enligt min mening finns det potentiella problem med 
Finansinspektionens hypotetiska ansvar för de övervakningsuppgifterna som 
idag skötts av börsen.  
 
För det första torde det finnas ett hinder i lagstiftningen att helt överlåta 
marknadsövervakningen till ett annat organ än börsen. Enligt MiFID artikel 
43.1 skall en reglerad marknad nämligen ha en 
marknadsövervakningsfunktion. Det skulle således strida mot 
gemenskapslagstiftning att plötsligt flytta över denna funktion från börsen 
till Finansinspektionen. MiFID ger dock något ökat utrymme för 

                                                 
253 Även farhågor om överlevnad av Sveriges självreglering efter MiFID och OMX 
Nordiska Börsens konsolidering har diskuterats. Jag anser dock att den svenska 
självregleringen på värdepappersområdet går utöver det ämnet som behandlas i detta arbete 
och kommer således inte att behandla frågan. Däremot börsens roll som tillsynsorgan och 
ifrågasättandet av denna behandlas närmare. 
254 Se artikeln Han har ögonen på börsen i Dagens Industri 2007-11-21 
255 Se artikeln FI:s krisstämpel är borttvättad i Dagens Industri 2007-11-20 
256 Trustor, Fermenta och Prosolvia kan nämnas som exempel på dessa skandaler samt även 
i kap.1.4.2 redogjorda Finansinspektionens granskning avseende Carnegie Investment Bank 
som ledde till att inspektionen meddelade den maximala straffavgiften. 
257 Se Johan Munck, s. 558 
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tillsynsmyndighetens agerande i samband med marknadsövervakningen.258 
Utöver myndighetens utredningsbefogenheter kan inspektionen nämligen 
numera begära att handeln med ett finansiellt instrument tillfälligt stoppas 
eller avförs från handeln utan att behöva vänta på börsens underlåtelse att 
vidta dessa nödvändiga åtgärder. Därtill har till myndigheterna getts alla 
tillsyns- och utredningsbefogenheter som behövs för att utföra sina uppgifter 
inom ramen för nationell lagstiftning. För Sveriges del kommer det dock 
inte att innebära något större utrymme för inspektionens agerande jämfört 
med den äldre lagstiftningen. Finansinspektionen har nämligen i stort sett 
fått samma befogenheter redan genom den föregående lagstiftningen. 
Dessutom har regeringen inte gett något bemyndigande för 
Finansinspektionen att ta över marknadsövervakningsuppgifter från börsen. 
Inspektionen är i dagsläget endast bemyndigat att meddela närmare 
föreskrifter om övervakningen av handel och kursbildningen, börsens 
handelsregler, dess skyldighet att offentliggöra information före och efter 
handel samt om disciplinnämnd och handläggningen av dessa ärenden.259 
Slutligen kan det enligt min uppfattning uteslutas att Finansinspektionen 
skulle enligt nuvarande lagstiftning hade förutsättningar att ta över börsens 
tillsynsmyndighetsliknande uppgifter. Någon möjlighet för regeringen att 
bemyndiga inspektionen att sköta om den marknadsövervakning som idag 
sköts av börsen skulle dessutom inte enbart strida mot svensk rätt utan 
förmodligen strida mot gemenskapslagstiftningen.  
 
För det andra har börsen starka incitament för att handeln sker i enlighet 
med handelsregler och tillämpliga lagar. Marknadsmissbruk är mycket 
skadligt för börsen eftersom det i längden kan leda till att färre aktörer deltar 
i handeln vilket i sin tur påverkar börsens omsättning och intäkter negativt. 
Marknadsövervakningens uppgift är emellertid inte endast att jaga 
kriminella avsikter hos deltagarna utan även att se till att deltagarna följer 
god handelssed260 och hindra handelsmönster som leder till felaktigheter i 
kursbildningen (trots att alla felaktigheter inte alltid beror på att ett brott 
skulle ha begåtts). Ett annat skäl som har uppmärksammats av lagstiftaren är 
att den löpande marknadsövervakningen måste anpassas till varje 
marknadsplats förhållanden, bl.a. karaktären och volymen på den handel 
som bedrivs där.261 Vidare torde en sådan anpassning enligt lagstiftaren vara 
lättare att genomföra om den löpande marknadsövervakningsfunktionen inte 
var isolerad genom att den sköttes av en central myndighet. Dessutom har 
det av lagstiftaren betonats att marknadsövervakningen inte endast består av 
tekniska hjälpmedel utan att den även inkluderar flera andra element. Den 
information som börsen får genom sina fortlöpande kontakter med 
emittenter och deltagare är ett värdefullt inslag i övervakningen – en del 
som till större del skulle gå förlorad om övervakningen sköttes av en 
                                                 
258 Framförallt framgår myndighetens befogenheter från artikel 50 i MiFID. Dessa 
befogenheter behandlas utförligt i prop. 2006/07:115, kap. 15 och min slutsats enligt denna 
källa är att inspektionens handlingsutrymme inte nämnvärt har utökats (förutom dess 
möjlighet att självständigt besluta om handelsstopp respektive avförande av ett instrument 
från handeln, såsom jag konstaterar ovan) 
259 VpmL, 13 kap. 17 § 
260 Enligt min mening kan börsens egna handelsregler bilda en god handelssed 
261 Se prop. 1991/92:46, s. 65 och prop. 2006/07:115, s. 247 
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myndighet. Lagstiftaren har således endast valt sig att ställa ett uttryckligt 
krav på den som driver en reglerad marknad ska organisera verksamheten så 
att marknadsövervakningen bildar en separat/oberoende funktion och att 
dess oberoende säkerställs.262   
 
Trots att det finns många skäl som talar emot överflyttning av 
marknadsövervakningen kan det framföras att den svenska lösningen med 
börsens myndighetsliknande uppgifter ter sig i viss utsträckning något 
märklig i förhållande till övriga börser runt om i Europa. På andra håll i 
Europa (och även runt om i världen) torde börsen endast ha kvar en 
symbolisk marknadsövervakningsuppgift medan merparten av 
övervakningsansvaret ligger hos tillsynsmyndigheten. Den svenska 
utvecklingen har snarare tagit en motsatt inriktning samband med de i 
VpmL införda tillsynsuppgifterna på börsen.263 Den vanliga lösningen synes 
vara att själva handelsövervakningen skötts av börsen medan övervakning 
av emittenterna tillhört den nationella myndighetens ansvarsområde. Denna 
lösning torde bero på den gemenskapsrättsliga uppbyggnaden att en reglerad 
marknad skall ha en oberoende marknadsövervakningsfunktion och därtill 
hörande handelsregler. Börsens övervakning runt om Europa omfattar 
således värdepappershandelns förenlighet med marknadsplatsens egna 
handelsregler å ena sidan och upptäckt av marknadsmissbruk som 
rapporteras till inspektionen å andra sidan. 
 
 

4.2.8 Marknadsövervakningen i andra länder  
 
I Storbritannien har såväl finansiella instruments upptagande till handel som 
övervakning av emittenternas informationsskyldighet sedan länge skötts av 
den nationella tillsynsmyndigheten.264 Även marknadsmissbruksärenden 
tillhör insynsmyndighetens egna ansvarsområden.265 Insynsmyndigheten har 
inrättat interna arbetsgrupper med eget ansvarsområde. En av dessa grupper 
är UK Listing Authority (UKLA) med uppgift att handlägga och besluta 
bolagens ansökan om upptagande av sina finansiella instrument till handeln 
på en reglerad marknad och därmed omfattas av den s.k. officiella 

                                                 
262 Se SOU 2006:50, s. 274 och prop. 2006/07:115, s. 382 
263 Av nya ansvar för börserna kan här nämnas ansvaret för redovisningstillsynen och 
tillsynen over offentliga uppköpserbjudande. Dessa aspekter kommer dock inte att närmare 
behandlas i detta arbete på grund av det begränsade utrymmet. 
264 The Financial Services and Markets Act 2000 (Del 1 § 2) har uttryckligen bemyndigat 
tillsynsmyndigheten, FSA, att ansvara för alla insynsuppgifter och som i praktiken omfattar 
allt som har tillkommit genom EU-direktiv. Vidare är FSA av den ovan nämnda lagen 
bemyndigad för att utfärda närmare lagstiftning och föreskrifter inom den finansiella 
marknaden i Förenade Kungariket.  
265 R. Grote, T Marauhn, The Regulation of Financial Markets – Perspectives for Reform, s. 
66 f. 
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bolagslistan266. Bolagsövervakningsteam inom tillsynsmyndigheten är 
ansvarig för övervakningen av noterade bolags löpande informationsgivning 
samt att dessa bolag uppfyller noteringskraven även efter att dess finansiella 
instrument har tagits upp till handeln.267 Till teamets övervakningsuppgifter 
hör naturligtvist även insyn i insiderhandel. Det finns även andra team som 
engagerar sig i prospekt- och offentliga uppköpsärenden. Vad gäller 
handelsövervakning så är insynsrollen delad mellan Londonbörsen och 
insynsmyndigheten. Londonbörsens handelsövervakningsenhet är 
oberoende från övriga vinstdrivande verksamheter och övervakar att börsens 
deltagare följer handelsregler som gäller för börsen. Insynsmyndigheten har 
däremot specialiserade enheter som övervakar värdepappershandel och –
transaktioner i syfte att garantera marknadsintegritet samt upptäcka 
marknadsmissbruk genom att utfärda uppförandekoder inom 
marknadsmissbruksområdet. Myndighetens handelsövervakningsteam har 
ett nära samarbete med Londonbörsens enhet för handelsövervakning, 
speciellt vad gäller deltagrens åtal mot marknadsmissbruk . Om 
Londonbörsens handelsövervakning upptäcker ett regelbrott finns det två 
mekanismer för lagföring. Vid regelbrott mot börsens egna regler kan 
börsen själv inrikta en disciplinär procedur mot en sådan deltagare. Ett 
disciplinärende kan gå genom två instanser, nämligen den disciplinära 
kommittén som första instans och den s.k. Executive Panel som andra 
instans. Marknadsmissbruk tillhör dock insynsmyndighetens jurisdiktion 
och ligger således utanför Londonbörsens ansvarsområde. Vid upptäckt 
marknadsmissbruk har Londonbörsen skyldighet att rapportera det till 
insynsmyndigheten för vidare utredning och åtal. 
 
Marknadsövervakningen på värdepappersmarknaden i Tyskland har till 
större del samma modell som Förenade Kungariket.268 Den federala 
tillsynsmyndigheten (BaFin)269 har en indispositiv skyldighet att utöva 
övervakningsuppgifterna av emittenterna. Till dessa uppgifter hör 
fortlöpande övervakning av emittentens infomationsskyldighet, efterlevnad 
av flaggningsreglerna, offentliga uppköpserbjudanden, prospekt och 
finansiell rapportering.270 Frankfurtbörsen271 (styrelsen) äger rätten att 
handlägga ansökan om finansiella instruments upptagande till handel och 

                                                 
266 Den officiella listan av bolagen omfattar alltså samtliga noterade bolag i England och 
upprätthålls av UKLA. Se närmare, 
http://www.fsa.gov.uk/Pages/Doing/UKLA/index.shtml 
267 Se närmare, http://www.fsa.gov.uk/Pages/Doing/UKLA/company/index.shtml 
268 Nedan ges läsaren en generell överblick av rollfördelningen mellan den federala 
tillsynsmyndigheten och marknadsplatsen. Jag har undersökt närmare Frankfurtbörsen vars 
insynsfunktioner således kommer att jämföras med den federala tillsynsmyndighetens 
tillsynsroll i sammanhanget.  
269 BaFin är den federala tillsynsmyndigheter som opererar under det federala 
finansministeriet. Se närmare, 
http://www.bafin.de/cln_011/nn_720486/EN/BaFin/bafin__node.html?__nnn=true 
270 Se närmare om BaFin:s övervakningsorganisation och uppdelning av övervakningen, 
http://www.bafin.de/cln_011/SharedDocs/Downloads/EN/BaFin/Organisation/Organigram
m/organigramm,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/organigramm.pdf 
271Frankfurtbörsen tillhör Deutsche Börse Group. Se mer information på http://deutsche-
boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/about_us/20_FWB_Frankfurt_Stock_Exc
hange 



 95

besluta om godkännandet. Frankfurtbörsen har egna handelsregler och 
övervakar således att handeln sker i enlighet med reglerna.272 Det s.k. 
handelsövervakningskontoret (Trading Surveillance Office) är helt 
oberoende från Frankfurtbörsens vinstdrivande verksamhet och har till 
uppgift att övervaka handeln dels i enlighet med börsens egna regler och 
dels att upptäcka marknadsmissbruk. Handelsövervakningskontoret skall 
rapportera oenligheterna i handelsmönster antingen till börsens disciplinära 
kommitté eller till BaFin. Frankfurtbörsens oberoende disciplinära kommitté 
har endast befogenhet att handlägga ärenden som rör överträdelser av 
börsens egna handelsregler. Då BaFin har ensamrätt till övervakningen av 
marknadsmissbruk i enlighet med marknadsmissbruksdirektivet skall 
handelsövervakningskontoret rapportera misstänkta marknadsmissbruksfall 
till denna myndighet. BaFin har befogenhet att döma ut administrativa 
sanktioner medan straffsanktioner döms ut av federala domstolarna. 
 
Med hänsyn till den ovan anförda jämförelsen mellan andra medlemsländers 
ordning, kan det konstateras att den svenska lagstiftningen har koncentrerat 
osedvanligt mycket av marknadsövervakningsuppgifterna i börsens händer, 
medan utvecklingen i övriga medlemsstater snarare har varit den motsatt. 
Mot denna bakgrund anser jag att den av Finansinspektionen väckta 
debatten om börsens oberoende marknadsövervakning i viss mån är 
berättigad. Därmed anser jag inte att överflyttningen av emittenternas 
övervakning273 från börsen till Finansinspektionen skulle vara någon 
överraskande åtgärd från lagstiftarens sida. Tvärtom. MiFID ställer inte 
några hinder mot att den fortlöpande övervakningen av emittenterna skulle 
skötas av tillsynsmyndigheten. MiFID (artikel 40.1) ställer endast krav på 
att reglerade marknader skall upprätta tydliga och öppet redovisade regler 
för upptagande av finansiella instrument till handel, de s.k. 
noteringsreglerna. Min slutsats är därmed att MiFID inte hindrar att den 
fortlöpande övervakningen av emittenternas informationsskyldighet kan 
skötas av den behöriga myndigheten i dagsläget. Enligt min uppfattning 
ställs det nämligen inte några hinder i MiFID att den behöriga myndigheten 
skulle övervaka marknadsaktörernas lagenlighet angående emittenternas 
informationsskyldighet, medan själva noteringskraven torde enligt MiFID 
kunna skötas av börsen ensamt.274 Den lagstadgade 
informationsskyldigheten för emittenter har sitt ursprung i det så kallade 
transparensdirektivet, medan MiFID (2 avdelning) snarare syftar till att 
skapa harmoniserade krav på reglerade marknader.  
 

                                                 
272 Se mer om hur övervakningen vid Frankfurtbörsen är organiserad, http://deutsche-
boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/about_us/20_FWB_Frankfurt_Stock_Exc
hange/40_Supervisory_Bodies#2 
273 Med övervakning av emittenterna syftar jag främst på övervakning av emittentens 
informationsskyldighet och andra krav med hänvisning till Transparensdirektivet och 
utgivande av finansiell information i enlighet med IFRS-Standard 
274 Till börsen ställs ju krav bland annat på en sund och förtroendefull verksamhet som ett 
av villkoren för drift av reglerad marknad. Det torde innebära att även bolagen som ansöker 
om notering skall vara av den arten att börsen kan fortsätta att bedriva sin verksamhet i 
ljuset av de ovan nämnda principerna. 
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De i MiFID åsyftade reglerade marknaders övervakningsuppgifter innebär 
således att den nationella lagstiftningen skall införa krav på börsreglernas 
innehåll och hur efterlevnaden av börsreglerna skall säkerställas av 
marknadsplatsen. Överflyttning av emittenters övervakning från börsen till 
Finansinspektionen skulle dock kräva en ny lagstiftning i Sverige. Den nya 
värdepappersmarknadslagen ålägger nämligen ansvaret för emittentens 
övervakning på börsen.275   
 
Däremot anser jag att överflyttningen av själva handelsövervakningen som 
idag sker löpande av börsen till Finansinspektionen skulle vara rent av 
lagstridig. MiFID innehåller nämligen tydliga bestämmelser om börsens 
skyldighet att både upprätta objektiva och icke skönsmässiga handelsregler 
och att övervaka att dessa regler följs av deltagarna.  Även överflyttning av 
noteringsärenden skulle strida mot MiFID, såsom det framgår ovan.  
 
 

4.2.9 Handelsstopp  

 
4.2.9.1 Reglerade marknader 
 
Bestämmelserna om handelsstopp fanns i 10 kap. i börs- och clearinglagen. 
Enligt dåvarande lagstiftning var en börs eller en auktoriserad 
marknadsplats skyldig att avbryta handel med ett visst finansiellt instrument 
om investerarna inte hade tillgång till information om värdepapperet på lika 
villkor, investerarna inte hade i tillräcklig omfattning tillgång till 
information om emittenten, emittentens ställning var sådan att handeln 
skulle skada investerarnas intressen, eller om det annars fanns särskilda 
skäl. Syftet med handelsstoppet är således eliminering eller förebyggande av 
en väsentlig snedrivning av kursbildningen som beror på 
informationsasymmetri. Beslutet om handelsstopp var dock endast tillfälligt 
och fick inte gälla längre tid än som var nödvändigt.  
 
Att handeln med ett finansiellt instrument stoppades skulle föranleda stopp 
även i andra finansiella instrument där instrumentet utgjorde den 
underliggande tillgången för derivatinstrumentet. Det finansiella 
instrumentet som avbryts utgör ibland en försvinnande liten del i det 
finansiella instrumentet som har flera underliggande tillgångar. Så är fallet 
med derivathandel med indexprodukter. I sådana fall skulle hänsyn tas till 
hur stor del det stoppade instrumentet utgjorde av indexprodukten. Som 
huvudregel beträffande derivathandel med index som underliggande tillgång 
var att ett handelsstopp i en enstaka aktie inte nödvändigtvis ledde till 
handelsstopp även i derivatet.276 Om indexet däremot är smalt och baseras 
enbart på ett fåtal aktier samt en i indexet dominerande aktie som har 

                                                 
275 Se 15-17 kap.VpmL 
276 Prop. 1991/92:113, s. 203 f  
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handelsstoppats, ansågs handelsstopp för det indexbaserade instrumentet 
vara motiverat. Finansinspektionen kunde medge undantag från att 
handelstopp även skulle träffa de instrument vars underliggande tillgång 
hade handelsstoppats.  
  
Om det aktuella instrumentet som var föremål för handelsstoppet även 
handlades på en annan marknadsplats skulle även denna handel stoppas. 
 
Såsom framgår ovan, hade marknadsplatsen ensamrätt att besluta om 
avbrytande av handel. Finansinspektionen hade rätt att stoppa handeln i ett 
instrument endast om börs eller auktoriserad marknadsplats underlåtit att 
vidta en sådan åtgärd. Oberoende om marknadsplatsen eller 
Finansinspektionen – efter marknadsplatsens underlåtenhet att stoppa 
handeln med värdepapperet – hade beslutat om handelsstoppet skulle 
beslutet omedelbart offentliggöras. Om ett sådant beslut hade fattats av 
marknadsplatsen var denna även skyldig att samtidigt underrätta 
Finansinspektionen.  
 
Regleringen i MiFID innebär däremot att marknadsplatsoperatören under 
vissa förutsättningar har rätt att besluta om handelsstopp eller avnotering 
samtidigt som den behöriga myndigheten hos marknadsplatsoperatören kan 
begära att så skall ske. Som utgångspunkt vid lagstiftarens bedömning 
huruvida den svenska regleringen avseende handelsstopp bör ändras har 
varit att det inte enligt lagstiftaren föreligger några hinder för 
medlemsstaterna att ha mer detaljerade och mer långtgående nationella 
bestämmelser om handelsstopp än vad som framgår av MiFID.277  
 
För att den svenska lagstiftningen i det här avseendet skulle stå i 
överensstämmelse med MiFID har lagstiftaren valt att ändra den svenska 
regleringen så att Finansinspektionens rätt att avbryta handeln i ett 
värdepapper respektive avnotering inte blir beroende av börsens 
underlåtenhet att göra detta. Bestämmelserna om handelsstopp finns numera  
i 22 kap.VpmL. 
 
Beslut om handelsstopp skall enligt 1 § grundas på att det föreligger en 
informationsasymmetri om emittenten respektive värdepapperet. Med detta 
åsyftas främst när information av ett eller annat skäl har läckt ut utan att 
informationen har offentliggjorts i laga ordning.  Ett annat skäl för 
handelsstoppet är att emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada 
investerarnas intressen. Med denna bestämmelse torde åsyftas rent 
kriminella förfaranden från emittentens sida, som exempelvis att hälften av 
bolagets aktiekapital är förbrukat och bolagets ledning har underlåtit att 
vidta de nödvändiga aktiebolagsrättsliga åtgärderna. Handelsstopp är vidare 
lagenlig om det grundas på att det finansiella instrument inte längre 
uppfyller de krav som följer av reglerad marknads egna regler, såsom 
noteringskrav och löpande informationskrav. Även andra än de ovan 

                                                 
277 Prop. 2006:07:115, s. 481 f 
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anförda skälen hänförliga till emittenten eller värdepappret berättigar till 
handelsstopp.     
 
Enligt VpmL 2 § 1 st 2 mening, har Finansinspektionen numera en 
självständig rätt att stoppa handeln av samma skäl som skall föranleda 
handelsstopp från börsens sida. Finansinspektionens beslut härom skall 
omedelbart offentliggöras och inspektionen skall samtidigt underrätta de 
andra behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.   
 
Om däremot börsen har beslutat om handelsstoppet i enlighet med 22 kap. 1 
§, skall denna utan dröjsmål underrätta inspektionen samt ange skälen för 
handelsstoppet. Finansinspektionen skall enligt 2 § 1 st 1 meningen, efter 
börsens underrättelse, så snart det kan ske besluta om handelsstoppet skall 
bestå. Den nya ordningen innebär således att primärnoteringsbörsens beslut 
om handelsstopp inte är bindande gentemot andra marknadsplatser eller 
värdepappersinstitut förrän inspektionen har beslutat huruvida 
handelsstoppet skall bestå eller inte.278 I det här fallet synes inspektionen 
sakna någon skyldighet att underrätta de behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstaterna.279   
 
Oberoende av vem som har initierat handelsstoppet så skall även handel 
med samma instrument på en annan svensk reglerad marknad eller MTF-
plattform avbrytas, se 6 §. Ett värdepappersinstitut får inte heller handla 
eller medverka vid handel med finansiella instrument som beslutet om 
handelsstopp avser. Om så ändå skulle ske torde inspektionen kunna ingripa 
i enlighet med 25 kap. mot värdepappersinstitutet i fråga. Affärerna som har 
avtalats innan handelsstoppet får dock genomföras.  
 
Beslut om handelsstoppet skall gälla även de instrument vars värde beror på 
det stoppade instrumentet – på samtliga svenska marknadsplatser eller 
utanför marknadsplatser, se 5 §. Den nuvarande bestämmelsen står således i 
överensstämmelse med den gamla lydelsen. 
 
Handelsstopp får endast beslutas om detta inte allvarligt skadar 
investerarnas intresse eller annars hindrar marknaden från att fungera 
korrekt. Dessutom skall ett beslut om handelstopp inte pågå under längre tid 
än vad som är nödvändigt för att skälen för handelsstopp (se 1 §) upphör att 
gälla. Ett beslut om att återuppta handeln skall enligt 2 § 3st. fattas av 
börsen och meddelas först efter samråd med Finansinspektionen. Om beslut 
har meddelats av börsen utan samråd med inspektionen skall inspektionen 
ändock omedelbart underrättas om ett sådant beslut.  
 
Slutligen kan det anmärkas att i 3 § finns det en bestämmelse som avser 
situationer där en annan medlemsstats behöriga myndighet har underrättat 
Finansinspektionen om handelsstopp med ett värdepapper som även handlas 
på en av de svenska marknadsplatserna. Finansinspektionen är i sådana fall 
skyldig att ta ställning till huruvida samma åtgärd med värdepapperet ifråga 
                                                 
278 http://www.fi.se/Templates/Page____9420.aspx 
279Läs 22 kap. 8 § e contrario 
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behöver vidtas även i Sverige. Inspektionens skyldighet att besluta om 
handelsstoppet omfattar i sådana fall dessutom både situationer där den 
andra medlemsstatens behöriga myndighet och marknadsplatsoperatören har 
initierat handelsstoppet. Bestämmelsen kan enligt min mening anses vara en 
adekvat lösning, trots att något motsvarande inte framgår av MiFIDs artikel 
41.1 2 punkten, se mer i kap 5.6.  
 
 

4.2.9.2 Avslutande iakttagelser av den svenska 
lagstiftningen om handelsstoppet i ett instrument 
upptagen till handeln på en reglerad marknad 
 
 
Vad gäller Finansinspektionens rätt att besluta huruvida av börsen beslutat 
handelsstopp skall bestå ter sig enligt min uppfattning något främmande. 
MiFIDs syfte i det här sammanhanget torde enbart ge rätt både till 
marknadsplatsen och till tillsynsmyndigheten att besluta om handelsstoppet. 
Ett arrangemang med två särskilda beslut i de fall börsen initierar 
handelsstoppet framgår inte enligt min mening av MiFID. Om en reglerad 
marknad beslutar om handelsstopp skall denna enligt MiFID även underrätta 
den behöriga myndigheten, trots att den omedelbart meddelar härom även 
till andra marknadsplatser där värdepapperet i fråga är noterat. När den 
behöriga myndigheten har initierat ett beslut om handelsstopp skall denna 
även underrätta de andra behöriga myndigheterna i övriga medlemsstaterna. 
Jag anser att syftet med det ovan beskrivna snarare är att betona den 
reglerade marknadens respektive den behöriga myndighetens rollfördelning 
med avseende på vem som skall underrättas i syfte att snarast möjligt 
åstadkomma ett nästintill simultant handelsstopp. Det kan till viss mån 
ifrågasättas huruvida inblandandet av två olika instanser i beslutsfattandet 
avser att ge något reellt skydd för investerarna.  
 
Att den svenska lagstiftaren rättfärdigar arrangemanget genom att påstå att 
den nationella lagstiftningen kan gå längre än vad som stadgas i MiFID om 
handelsstoppet genom hänvisning till Romfördragets subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincip280 är enligt min mening något felaktigt i 
sammanhanget. Enligt ingressen 71 till MiFID går direktivet nämligen inte 
längre än vad som är nödvändigt för att nå en integrerad finansmarknad, på 
vilken investerare åtnjuter ett effektivt skydd. Att både 
primärnoteringsbörsen och den behöriga myndigheten ges befogenhet att 
besluta om handelsstopp bidrar självklart till ett effektivt investerarskydd. 
Mot bakgrund av detta är det svårt att förstå hur skyddet skulle bli mer 
effektivt om Finansinspektionen först skall ”godkänna” huruvida börsens 
beslut om handelsstopp skall bestå. Arrangemanget innebär ju en avsevärd 

                                                 
280 Se Romfördraget, artikel 5 enligt vilket en medlemsstat kan vidta lagstiftningsåtgärder 
på de områden där en reglering inte kan ske effektivare genom att gemenskapen vidtar 
åtgärder (subsidiaritetsprincip). Å andra sidan skall gemenskapen endast vidta åtgärder om 
det är nödvändigt att uppnå målet.   
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risk att effekten av ett handelsstopp fördröjs och vilket kan resultera i ett 
trögt investerarskydd.  
 
 Även den omständigheten att både Finansinspektionen och OMX Nordiska 
Börsen Stockholm har ifrågasatt behovet av ett ytterligare beslut efter 
börsens bestämmande har inte på något sätt påverkat lagstiftarens 
uppfattning.281 Lagstiftaren ansluter sig vid utredningens bedömning att 
”handelsstoppet drabbar samtliga aktörer, såväl inom som utom Sverige, 
samtidigt”. Intresset av snabbhet bör i stället enligt lagstiftaren ses som god 
beredskap hos inspektionen vilket möjliggör en snabb handläggning och 
beslutsfattande i dessa frågor. Skälen som lagstiftaren anger i 
sammanhanget synes varken vara tillfredsställande eller realistiska med 
hänsyn till den ovan anförda fördröjningen som ett ytterligare beslutsinstans 
resulterar i.  
 
Det kan dock anses att det finns en klar fördel med Finansinspektionens 
fastställande av börsens beslut att avbryta handel med ett värdepapper. Den 
gällande lagstiftningen innebär nämligen att om inte inspektionen fastställer 
börsens beslut kommer handelsstoppet enbart att gälla handel på börsen.282 
Den svenska lagstiftarens eftersträvan i sammanhanget torde enligt min 
bedömning de facto vara att Finansinspektionens fastställande leder till ett 
annat nytt beslut i juridisk mening. Arrangemanget bör nämligen sannolikt 
innebära att det ursprungliga beslutet om handelsstopp som 
marknadsplatsoperatören vidtagit och som Finansinspektionen eventuellt 
godkänner till sist blir ett myndighetsbeslut. Detta torde å ena sidan 
innebära att handelsstopp inte blir juridiskt bindande mot andra svenska 
marknadsaktörer förrän efter inspektionens fastställelse. Å andra sidan 
möjliggör det av inspektionen fastställda beslutet för användandet av 
sanktioner mot övriga svenska marknadsplatser och -aktörer som inte följer 
beslutet om handelsstopp. Om den av lagstiftaren åsyftade rollen för 
Finansinspektionens fastställelse har varit det ovan anförda, så kan 
införandet av inspektionens inblandning som en ytterligare instans enligt 
min mening i viss mån anses som ett rimligt skäl. 
 
Det finns också en annan omständighet i den svenska implementeringen av 
MiFIDs handelsstopp som kan påpekas vara något kontroversiell. Sverige 
har uppenbarligen tolkat artikeln 21.1 separat, såsom anförts ovan i kap 5.6. 
I Sverige synes lagstiftaren nämligen inte ha gjort någon skillnad mellan 
kortvariga respektive långvariga avbrott i handeln utan de i 22 kap. 1 § 
angivna grunderna för handelsstopp gäller oberoende varaktigheten. För 
vidare diskussion hänvisas till ovan nämnda kapitel. 
 
 

                                                 
281 Se prop. 2006/07:115, s. 482 
282 Emailkorrespondens med Jan Axelsson, 2008-02-04 
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4.2.9.3 MTF-plattformar        
 
Som tidigare anförts, skall den behöriga myndigheten, enligt artikel 50 i 
MiFID, ha rätt att begära att handeln med ett finansiellt instrument tillfälligt 
stoppas eller att det avförs från handeln. Rättigheten omfattar även handel 
på MTF-plattform eller annan av värdepappersinstitut organiserad handel. 
Den som driver MTF-plattformen skall i sin tur vara skyldig att följa den 
behöriga myndighetens begäran om tillfälligt handelsstopp eller avnotering. 
 
Finansinspektionen kunde, enligt 10 kap. 4 § börs- och clearinglagen, 
besluta att handel på en börs eller en auktoriserad marknadsplats skulle 
avbrytas. Ett värdepappersinstitut fick inte enligt 3 kap. 8 § lagen om 
värdepappersrörelse handla eller medverka vid handel i finansiella 
instrumentet som handelsstoppet avsåg. Detsamma gäller även enligt 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:7) om uppföranderegler på 
värdepappersmarknaden, värdepappersinstituts handel med OTC-derivat 
med det handelsstoppade instrumentet som underliggande tillgång. Reglerna 
gällde således endast handel med instrument som var noterade på en börs 
eller på en auktoriserad marknadsplats, medan handel med andra instrument 
som organiserades av värdepappersinstitut.  
 
Enligt 6 kap. 8 § värdepappersrörelselagen fick Finansinspektionen 
förelägga ett svenskt värdepappersinstitut att upphöra med verksamheten 
som innefattade handel med finansiella instrument på en marknad om det 
med hänsyn till reglerna för eller tillsynen över marknaden framstod som 
uppenbart olämpligt att institutet bedrev handel där. Regeln syftade således 
till att hindra svenska värdepappersinstitut att handla på en marknad som 
saknade tillräcklig tillsyn och kontroll men som inte kunde användas som ett 
medel för handelsstopp avseende ett visst värdepapper.283 Enligt 6 kap. 8 § 
lagen om handel med finansiella instrument fick inspektionen förelägga den 
som deltog eller medverkade vid handel med ett finansiellt instrument att 
upphöra med verksamheten. Detta kunde ske om institutets handel stred mot 
de grundläggande principerna om allmänhetens förtroende för 
värdepappersmarknadens och enligt vilken enskildas kapitalinsatser inte 
otillbörligen skulle äventyras. Bestämmelsen kunde även användas för att 
förelägga någon att sluta handla med något värdepapper trots att det inte var 
frågan om handelsstopp.  
 
Bestämmelserna om handelsstopp i den äldre lagstiftningen omfattade 
således inte andra instrument än de som var noterade vid en börs respektive 
en auktoriserad marknadsplats. För att anpassa den svenska lagstiftningen 
till MiFID så har lagstiftaren valt att införa en ny bestämmelse avseende 
handelsstopp på en MTF-plattform. Bestämmelserna om avbrytande av 
handel finns i samma kapitel som bestämmelserna om reglerad marknads. 
Enligt 2 § andra stycket äger Finansinspektionen fatta beslut om avbrytande 
av handel när beslutet om handelsstoppet är vidtaget av den som driver 

                                                 
283 Prop. 1990/91:142, s. 173 
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MTF-plattform. Inspektionens beslut torde således ses som av fastställande 
natur. Syftet med ordningen är att ett handelsstopp på MTF-plattform ska få 
samma effekt som ett handelsstopp vid en börs.284 Grunderna för 
inspektionens beslut är dock desamma som gäller för börsen.  
 
Att förutsättningarna för Finansinspektionens rätt att stoppa handeln med ett 
värdepapper är desamma som för börserna kan enligt min mening anses som 
ändamålsenligt. Grundsyftet torde nämligen vara att inspektionen, i 
samband med utövning av tillsyn, har omedelbar tillgång till uppgifterna om 
emittenten respektive omständigheterna som kan föranleda till beslutet om 
handelsstopp.     
 
 
 
 

4.3 Finland 
 

4.3.1 Inledning till den finska lagstiftningen om 
värdepappersmarknaden 
 
Regleringen på värdepappersmarknadsområdet är omfattande i Finland. 
Förutom genom lagar och förordningar styrs marknaden av 
myndighetsföreskrifter, främst utgivna av Finansinspektionen. Det finska 
finansministeriet har utfärdat förordningar som främst riktas till utgivare av 
värdepapper.   
 
Finsk reglering inom värdepappersmarknaden kompletteras med 
självreglering. Dessa självregleringsorgan är bland annat OMX Nordiska 
Börsen Helsinki (börsregler), Finansbranchens Centralförbund (god 
banksed), Centralhandelskammarens Corporate Governance-
rekommendation samt Revisionsnämndens anvisningar och 
ställningstaganden. Vidare styrs den finska kapitalmarknaden av 
Värdepappersnämnds beslutsrekommendationer med avseende på innehållet 
i värdepappersmarknadslagstiftningen och därtill hörande 
myndighetsföreskrifter. Värdepappersmarknads- och Fondhandlareförening 
är ytterligare organisationer inom den finska självregleringen.   
 
Värdepappersmarknadslag (1989/495) är det mest centrala regelverket inom 
den finska kapitalmarknaden. Värdepappersmarknadslagen (VpmL) 
innehåller regler om marknadsföring av värdepapper, prospektskyldighet vid 
vissa emissioner, emittentens informationsskyldighet, offentlig handel och 
clearingverksamhet. Vidare finns det bestämmelser som är inriktade till 

                                                 
284 http://www.fi.se/Templates/Page____9420.aspx 
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värdepappersrörelse som utövar värdepappershandel och tillhandahåller 
investeringstjänster. Efter MiFIDs tillkomst har VpmL anpassats till nya 
förhållanden. De mest omfattande anpassningsåtgärderna avser främst 
reglering över marknadsplatserna och verksamhet för investeringstjänster.285 
Trots att lagen snart är arton år gammal har man lyckats behålla dess 
aktualitet och anpassningsbarhet i samband med en omfattande regelökning, 
främst orsakad av den europeiska gemenskapslagstiftningen. Reglering med 
avseende på marknadsplatsverksamheten är någorlunda allmänhållen och 
avspeglar till större del de principiella utgångspunkterna för en stabil 
värdepappersmarknad och investerarnas ställning. 
 
Lag om värdepappersrörelse (2007/922) är ett regelverk som riktar sig mot 
affärsverksamhet som består i att tillhandahålla investeringstjänster. 
Tjänstedirektivets centrala bestämmelser om värdepappersrörelses 
verksamhet har implementerats till denna lag. Lagen innehåller 
bestämmelser om tillhandahållande av investeringstjänster i ett yrkesmässigt 
syfte. Utöver tillståndspliktiga tjänster, regleras det även etablering och 
ägandet av värdepappersrörelse samt andra sidotjänster som 
värdepappersrörelse kan tillhandahålla. Även denna lag har modifierats i 
enlighet med MiFIDs bestämmelser. De centrala modifieringarna avser 
främst komplettering av tillståndspliktiga investeringstjänster genom 
införandet av nya typer av tjänster, såsom drift av MTF-handelsplattformar 
och investeringsrådgivning samt åtskilliga organisatoriska krav för 
värdepappersrörelser. 
 
Tillsyn över den finska värdepappersmarknaden har lagts på 
Finansinspektionen. Lag om Finansinspektionen (2003/587) innehåller 
allmänna bestämmelser om inspektionens huvuduppgifter. I lagen anges det 
vidare att Finansinspektionen skall bland annat övervaka i lagen angivna 
verksamhet som utövas av tillsynsobjekt och av övriga 
finansmarknadsaktörer. Dessutom beviljar inspektionen tillstånd samt 
utfärdar föreskrifter i syfte att öka kunskapen om finansmarknaden.  
 
 

4.3.2  Principiella utgångspunkter för 
marknadsplatsernas reglering i Finland 
 
Reglering av den finska värdepappersmarknaden syftar generellt till att 
upprätthålla investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden. För 
upprätthållande av investerarnas förtroende krävs inte bara en effektiv 
marknad utan även opartiskhet mellan marknadsaktörerna. Det innebär 
bland annat att utöver rätten till upprätthållandet av en marknadsplats har 
det även inkluderats skyldighet att organisera marknadsövervakning på ett 
sätt som tillförsäkrar tillförlitligheten i värdepappershandeln.  

                                                 
285 MiFID – direktivet om marknader för finansiella instrument, Finska Fondhandlare 
Förening rf (2007-07-09), s. 16 
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VpmL innehåller dock inte någon detaljerad reglering över 
marknadsplatsernas verksamhet utan skapar endast ett grundläggande 
normsystem.286 De i VpmL använda begreppen såsom ”tillförlitlig 
fondbörsverksamhet”, ”offentliga handels tillförlitlighet och opartiskhet”, 
”tillräcklig skydd för investerare” samt ”god sed” är exempel som indikerar 
värdepapersmarknadslagens allmänna karaktär.287 Dessa begrepp riktar sig 
speciellt mot marknadsplatsernas verksamhet och dess självreglering 
(handelsregler).  
 
Att den finska värdepappersmarknadslagen med avseende på 
marknadsplatsernas reglering endast innehåller förhållandevis allmänna 
stadganden om marknadsplatsernas övervakningsuppgifter innebär dock inte 
någon lättnad för dem som driver marknadsplats. Den offentliga maktens 
möjlighet att ingripa i marknadsplatsens verksamhet har nämligen 
tillförsäkrats dels genom att ålägga en skyldighet för den som avser att driva 
marknadsplats att ansöka om koncession (3 kap. 3 § VpmL) samt en 
skyldighet att upprätta regler och förfaranden som avser handel på 
marknadsplatsen. Marknadsplatsens regler och ändringarna i den skall 
därutöver godkännas av det finska Finansministeriet innan dess 
ikraftträdande. Finansinspektionen övervakar att marknadsplatserna följer 
tillämpliga lagar och författningar samt god sed på värdepappersmarknaden. 
 
Mot bakgrund till det ovan anförda kan det konstateras att den finska 
lagstiftningen som riktar sig mot marknadsplatsernas 
övervakningsskyldigheter synes vara något mer generell i jämförelse med 
motsvarande svenska. Den finska värdepappersmarknadslagen i 
marknadsplatsernas övervaknings- respektive organiseringshänseende 
bygger nämligen nästan uteslutande till generella normer. En sådan 
lagteknisk lösning torde främja flexibiliteten som lämnar utrymme för 
marknadsplatsen själv att välja den optimala lösningen vid den praktiska 
tillämpningen av sina övervakningsskyldigheter. Finansinspektionen har 
som – ett slags säkerhetsventil för upprätthållande av investerarnas 
förtroende – ålagts en lagstadgad skyldighet att ta ställning till 
marknadsplatsernas självreglering genom att framföra sina synpunkter till 
Finansministeriet innan marknadsplatsens regelverk träder i kraft.   
 
Avslutningsvis kan det nämnas att innan införandet av MiFID har VpmL 
enligt sin gamla lydelse 1 kap. 3 § 1 st. och 3 kap. identifierat två olika 
verksamheter för drift av marknadsplats, nämligen offentlig handel 
(börsverksamhet) och annat yrkesmässigt organiserat handelsförfarande 
(annan offentlig handel). De gamla bestämmelserna som avser organisering 
av annan offentlig handel och dess marknadsövervakningsskyldigheter har 

                                                 
286 Se J. Karjalainen, O. Laurila, J. Parkkonen, Arvopaperimarkkinalaki 
(Värdepappersmarknadslag), s. 175 
287 Se T. Atsola, Arvopaperimarkkinoiden oikeussäännöt (Lagstiftningen på 
värdepappersmarknadsområdet), s. 21 f 
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numera utmönstrats ur lagstiftningen.288  Vidare vill jag anföra att 
bestämmelserna som är inriktade mot marknadsplatsens så kallade 
emittentsövervakning inte kommer att behandlas nedan då uppsatsen 
koncentrerar på själva handelsövervakningen och huruvida denna 
övervakningsskyldighet kommer att ändras något i följd av MiFIDs 
implementering. 
  

 
 
 

4.3.3  Definition av reglerad marknad och MTF-
plattform 
 

4.3.3.1 Från offentlig handel till reglerad marknad 
 
Ett centralt begrepp i den äldre VpmL var offentlig handel som definierades 
i 1 kap 3 §. Enligt den gamla definitionen avsåg den offentliga handeln med 
värdepapper en ”handel med värdepapper som är noterade på fondbörsens 
börslista (börsvärdepapper) eller sådan annan yrkesmässigt ordnad handel 
för förmedling av kontakt mellan köpare och säljare, för vilken regler 
fastställdes enligt värdepappersmarknadslagen (marknadsvärdepapper)”. 
Således kallades värdepapper som var noterade på en fondbörs för 
börsvärdepapper medan värdepapper som var föremål för en annan offentlig 
handel kallades för marknadsvärdepapper. Enligt samma lagrum fick enbart 
börsen organisera offentlig handel med värdepapper som var noterade på 
börslistan. Börslistan var således direkt hänförlig till den offentlig handeln. 
Fondbörsen kunde trots detta även organisera annan offentlig handel som 
var underkastad i något mindre långtgående regelverk och vars värdepapper 
följdriktigt kallades för marknadsvärdepapper. Finansministeriet hade enligt 
10 kap. 3 § utfärdat närmare föreskrifter om värdepappershandel som är 
noterade på börslistan.289   
 
Annan offentlig handel fick, förutom börsen, ordnas också av 
värdepappersförmedlare, det vill säga av värdepappersrörelserna och 
kreditinstituten som omfattades av värdepappersmarknadslagen. 
Förutsättning för en sådan handel var enligt 3 kap. 12 § att ett tillräckligt 

                                                 
288 De gamla bestämmelserna om organisering av annan offentlig handel och dess 
övervakningsuppgifter förstärker dock enligt min uppfattning något mer betydelsen för 
tillvaratagande av investerarskyddet. Detta kan enligt min mening bero mycket på den 
omständigheten att emittenterna vilkas värdepapper handlas på marknadsplatsen ifråga inte 
är föremål för lika omfattande informationsskyldigheter som de värdepapper som handlades 
på den officiella börslistan.   
289 Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan, 
840/2006 
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utbud och efterfråga existerade för värdepapperet och vars prisbildning 
kunde anses som tillförlitligt. Kraven som ställdes både på värdepapper och 
på dess emittenter var med några få undantag desamma som för värdepapper 
som var noterade på börslistan. Annan offentlig handel skiljde sig dock från 
det som åsyftades med handel i börsvärdepapper i tre hänseenden; 1) annan 
offentlig handel kunde, utöver fondbörsen, organiseras även av 
värdepappersförmedlare;290 2) värdepapper kunde tas upp till handel på en 
annan offentlig handel utan emittentens ansökan om notering291 och 3) 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser om upptagande till handel inte 
tillämpades på marknadsvärdepapper.292 
 
Syftet med ett vidare begrepp om offentlig handel var att främja en 
utveckling av olika slags marknadsplatser genom att bereda utrymme för en 
mer flexibel och lättare möjligheter att organisera handeln med 
marknadsvärdepapper.293 Handeln med marknadsvärdepapper kunde 
därmed styras genom självreglering istället för en striktare lagreglering som 
gällde för börsvärdepapperen. 
 
Den offentliga handeln enligt värdepappersmarknadslagen bedrevs i sin 
helhet av Helsingforsbörsen. Handel med värdepapper som var noterade på 
börsens huvudlista var av det slag som angavs i lagen. Handeln med 
värdepapper som var noterade på börsens Pre-lista samt på NM-lista 
utgjorde däremot annan offentlig handel. Pre-lista var inriktad till små 
tillväxtbolag och betraktades som det första steget dessa bolags 
värdepappers upptagande till offentlig handel på börslistan. NM-lista var en 
förkortning av New Market vars syfte var att locka tillväxtpotentiella 
teknologiföretag.         
 
Efter MiFIDs implementering har definitionen av offentlig handel 
totalreviderats. Den viktigaste materiella ändringen är att fördelningen 
mellan den offentliga handeln på börslistan och i annan offentlig handel har 
slopats. Begreppet offentlig handel har ändats till att motsvara det i MiFID 
använda begreppet reglerad marknad till den del som det är fråga om handel 
med värdepapper som upprätthålls av ett finländskt aktiebolag som fått 

                                                 
290 Med värdepappersförmedlare avses de värdepappersrörelse som enligt lagen om 
värdepappersrörelse har fått tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (se 1 
kap. 4§, 1st. 4 p VpmL) 
291 Se  J. Karjalainen, O. Laurila, J. Parkkonen, Arvopaperimarkkinalaki 
(Värdepappersmarknadslag), s. 196 f.  Notering till annan offentlig handel förutsatte, enligt 
3 kap. 12 § 1st., inte någon särskild ansökan av emittenten. Emittenten gavs ändock rätt att 
sätta sig emot en sådan notering, främst på grundval av den i värdepappersmarknadslagens 
2 kap. fastställda regelbundna informationsskyldigheten som skulle ha aktualiserats vid 
upptagande av dess värdepapper till annan offentlig handel. I praktiken kunde värdepapper 
inte utan emittentens samtycke tas upp till handel i en annan offentlig handel, främst p.g.a. 
att emittenten inte kunde åläggas den informationsskyldighet som följde av noteringen om 
den har satt sig emot sådan notering (detta stadgades i 2 kap 7a§ värdepappersmarknadslag 
som till den delen trädde ikraft den 1 juli 2005) 
292  J. Karjalainen, O. Laurila, J. Parkkonen, Arvopaperimarkkinalaki 
(Värdepappersmarknadslag), s. 195 
293  J. Karjalainen, O. Laurila, J. Parkkonen, Arvopaperimarkkinlaki 
(Värdepappersmarknadslagen), s. 30   
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verksamhetstillstånd at bedriva fondbörsverksamhet.294 Enligt nuvarande 
lydelse i värdepappersmarknadslagens 1 kap. 3 § definieras offentlig handel 
som ”värdepappershandel på en reglerad marknad som drivs av en fondbörs 
och på vilken man i enlighet med regler som fastställs enligt denna lag 
sammanför flera köparens och säljarens köp- och säljbud eller inbjudningar 
till erbjudande så att detta leder till avslut”. 
 
Enligt den finska lagstiftaren innebär de införda bestämmelserna inte någon 
ändring i sak vad gäller värdepappershandeln på en börs, då 
börsverksamheten redan innan MiFIDs implementering var heltäckande.295 
Reglering av marknadsplatsstrukturerna har nämligen enbart ändrats i 
enlighet med MiFIDs systematik.  Närmare bestämmelser om offentlig 
handel finns numera i kap 3 VpmL.  
 
Idag bedrivs fondbörsen av OMX Nordiska Börsen Helsinki. 
 

4.3.3.2 Från yrkesmässigt ordnad handel till 
multilateral handel 
 
Begreppet yrkesmässigt ordnad handel296 skiljde sig från offentlig handel 
genom att denna innehöll något lättare krav. Yrkesmässig handel fick enligt 
3 kap. 16 § organiseras av en fondbörs eller av en värdepappersförmedlare. 
Avsikten med begränsat antal anordnare var enligt lagstiftaren att på 
verksamheterna ifråga tillämpades de i lagen fastställda villkoren för 
tillförlitlig verksamhet inklusive kraven på auktorisation respektive 
tillstånd.297 Vidare fanns det regler för ägarnas och ledningens tillförlitlighet 
och dess goda anseende samt kraven på tillräckliga resurser för verksamhet 
som ansågs av lagstiftaren vara nödvändiga för en tillräcklig nivå av 
investerarskyddet. När en värdepappersförmedlare anordnade yrkesmässigt 
handelsförfarande var den dessutom – utöver sitt tillstånd – skyldig att iaktta 
bestämmelserna om förfaringssättet i förhållande till kunderna i enlighet 
med 4 kap. VpmL. 
  
Yrkesmässig organiserad handel kunde dock inte jämställas med annan 
offentlig handel då dess marknadsregler inte blev föremål för 
Finansministeriets godkännande.  Syftet med handelsformen var att skapa 
förutsättningar för de i tjänstedirektivet introducerade alternativa 
handelssystem i Finland och därmed förbättra finansiering av små och 
medelstora företag genom att erbjuda dem mångsidigare 
finansieringsalternativ.298  
 

                                                 
294 MiFID – direktivet om marknader för finansiella instrument, Finska Fondhandlare 
Förening rf (2007-07-09), s. 31 
295 Regeringens proposition (Rp.) 43/2007, s. 31 
296 Annan offentlig handel i form av yrkesmässigt organiserade handelsförfaranden som var 
tillgängliga för allmänheten introducerades först i Rp 184/2001 
297 Rp 184/2001, s. 35 f 
298 Rp 43/2007, s. 10 
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Till skillnad från vad som gäller för offentlig handel kunde till yrkesmässig 
handel tas upp också värdepapper som hade emitterats av privata aktiebolag. 
Syftet med en sådan utvidgning av värdepappersbegreppet var inte enbart att 
främja upptagande av och handel med de nya finansiella instrument som 
emitterades av privata bolag utan även förstärka skyddsnivån för investerare 
som valde att placera i privata bolags värdepapper.299 Däremot fick 
värdepapper som redan var föremål för offentlig handel inte tas upp annan 
yrkesmässig handel. Det var inte nödvändigt att ansluta dessa värdepapper 
till värdeandelssystemet300. Löpande och regelbundna informationskrav 
avseende emittenter, såsom upprätthållandet av insiderregistret, flaggnings- 
och takeoverregler och regelbunden informationsskyldighet gällde inte 
heller för den yrkesmässigt ordnade handeln. Investerarskyddet hade ordnats 
genom ett lagstadgat krav på marknadsplatsoperatören att upprätta regler 
dels för emittenterna och dels för värdepappershandeln. Om handeln 
ordnades av en värdepappersförmedlare skulle man i tillämpliga delar följa 
de handelsförfaranden som gällde för själva värdepappersförmedlaren i 
värdepappersmarknadslagens 4 kap.   
 
Helsingforsbörs organiserade yrkesmässig handel med aktier som var 
noterade i på listan Svenska aktier och som handlades på Stockholmsbörsen. 
De svenska emittenterna vars värdepapper var föremål för handeln på den 
ovan nämnda noterade listan hade följdriktigt inte några skyldigheter mot 
Helsingforsbörsen    
 
Efter MiFIDs tillkomst har begreppet yrkesmässigt ordnat handel 
utmönstrats ur värdepappersmarknadslagen och ersatts med multilateral 
handel, se 1 kap. 3a §. Denna handelsform definieras som annan handel än 
den som avses med offentlig handel på en multilateral handelsplattform där 
flera köpares och säljares köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande 
i enlighet med marknadsplatsoperatörs regler sammanförs så att detta leder 
till avslut. De nya bestämmelserna om multilateral handel finns numera i 3 a 
kap. VpmL.  
 
Den här typen av marknadsplatskategorin får ordnas av fondbörs, 
optionsföretag301 och av värdepappersförmedlare. Med 
marknadsplatsoperatör menas följdriktigt enligt 3 a kap. 1 § fondbörs, 
                                                 
299 Rp 184/2001, s. 19 
300 Värdeandelar regleras genom lag om värdeandelssystemet (1991/826) varvid enligt 1 § 
åsyftas systemet som” består av värdepapperskonton samt förteckning av ägarna av de 
värdeandelar som har noterats på dessa konton”. Beteckningen motsvara den i svensk 
lagstiftning använda avstämningsregister respektive –konton, se närmare kap. 4 i lag 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.   
301 Lag om handel med standardiserade optioner och terminer reglerar optionsföretagens 
verksamhet enligt vilken (1 kap. 3 §) optionsföretag själv idkar optionsbörsverksamhet och 
som själv clearar och avvecklar optionshandeln. Optionsbörsens verksamhet skall 
organiseras i enlighet med de bestämmelserna i 3 kap VpmL som gäller för fondbörsens 
bindningar ledning, riskhantering , internkontroll och intressekonflikter samt utläggande av 
verksamhet på en entreprenad. 3 kap. i lagen om handel med standardiserade optioner och 
terminer innehåller närmare bestämmelser om själva optionsföretagets verksamhet som tar 
sikte på villkor som gäller för optioners och terminers upptagande till handel, avbrytande av 
handel och clearing av optionsköp m.m.   
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optionsföretag och värdepappersförmedlare. En värdepappersförmedlare 
skall dock organisera multilateral handel först efter att ha erhållit tillstånd i 
enlighet med lagen om värdepappersrörelse302 medan fondbörsen och 
optionsföretag inte behöver erhålla någon särskild auktorisation för att ordna 
multilateral handel. Anledningen därtill är att en reglerad marknad som 
redan fått auktorisationen inte enligt MiFIDs artikel 5.2 behöver ansöka om 
ett ytterligare tillstånd för drift av MTF-plattform. Multilateral handel skiljer 
sig emellertid från andra investeringstjänster som värdepappersrörelse kan 
tillhandahålla. De värdepappersföretagen som har erhållit tillstånd för drift 
av multilateral handel omfattas nämligen inte av 4 kap. VpmL som avser 
rättsförhållandena mellan den som ordnar handeln och handelsparterna utan 
skall istället tillämpa 3 a kap. VpmL.  
 
Värdepappershandeln vid en multilateral handelsplats kan omfatta såväl 
redan noterade värdepapper på en reglerad marknad, derivatinstrument men 
även värdepapper som har emitterats av privata aktiebolag. I 3a kap. 1 § 
andra stycket föreskrivs nämligen att en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel kan föra en särskild mäklarlista över de sistnämnda 
värdepapperen. Bestämmelsen om mäklarlistan är enligt lagstiftaren inte 
baserad på MiFID utan de kraven som gäller för mäklarlistan är baserade på 
en nationell prövning.303 Trots den annorlunda benämningen så liknar 
handel på mäklarlistan liknar enligt min uppfattning i MiFID åsyftade MTF-
plattform där privata bolags värdepapper är föremål för handel. 
 
Inledandet av handel på mäklarlistan är i första hand beroende av 
marknadsplatsoperatörens prövning och innebär således lindrigare krav för 
värdepappers upptagande till handel än de krav som gäller för offentlig 
handel. Multilateral handel som organiseras med värdepapper vilkas 
emittenter uttryckligen ansöker om upptagande av sina värdepapper till 
handel och förbinder sig därmed att följa marknadsplatsoperatörens regler 
kallas för mäklarlista.304 På mäklarlistan kan tas upp framförallt 
värdepapper som emitteras av små och medelstora privata företag.  
 
Reglering av multilateral handel innebär således en förändring av 
värdepappersmarknadslagens marknadsplatsreglering i jämförelse med den 
gamla lagen. I och med att värdepappersförmedlare kan upprätta 
konkurrerande marknadsplatser vid sidan om börshandeln finns det 
utrymme för skapandet av alternativa handelsformer på den finska 
värdepappersmarknaden. Multilateral handel är dessutom inte lika strikt 
reglerad som offentlig handel. En målsättning för ändringen av regleringen 
med multilateral handel är att förbättra små och medelstora bolags 
förutsättningar att få sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad 
marknad i framtiden. Att dessa bolag kan få möjlighet att gradvist anpassa 
sin verksamhet och förfaranden till de krav som följer av börsnoteringen 

                                                 
302 Lagen om värdepappersrörelse (2007/922) har fått ett nytt innehåll efter MiFIDs 
implementering. De viktigaste ändringarna tar sikte på nya typer av investeringstjänster – 
bl.a. ordnande av multilateral handel, se 1 kap. 5 § 
303 Rp. 43/2007, s. 83 
304 Se 3a kap 1 § 2 st VpmL  
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redan på en mindre kvalificerad marknadsplats förväntas även förbättra 
förutsättningarna för en fungerande värdepappersmarknad. En smidigt 
fungerande värdepappersmarknad innebär nämligen att det finns tillräckligt 
många börsbolag för att risken hänförlig till investeringen kan minskas 
genom en effektiv spridning av investeringarna och diversifierade 
investeringsbeslut.  
 
Enligt lagstiftaren är den här typen av handelskategorin välkommen till den 
finska värdepappersmarknaden, särskild med hänsyn till det något 
avtagande intresset för bolagen att bli föremål för offentlig handel.305 Detta 
torde enligt lagstiftaren tyda på att företagen numera noggrant överväger 
för- och nackdelarna med börsnoteringen. Under de senaste åren har 
nämligen de finska företagens lönsamhet varit god och de har sålunda 
kunnat tillgodose sina kapitalbehov utan användandet av externa 
finansieringsbehov. Utöver detta anser lagstiftaren att de förhållandevis 
förmånliga lånefinansieringsalternativen via kreditinstitut har påverkat 
företagens ringa intresse för börsintroduktionen. Också det faktumet att den 
ökade regleringen har medfört ytterligare administrativa kostnader för de 
noterade bolagen har påverkat intresset för börsnoteringen. Dessutom 
negativa skatteaspekter med avseende på dubbelbeskattning utav 
börsnoterade bolagens utdelningar samt privata bolags möjlighet att behålla 
koncentrerat ägande är ytterligare aspekter som talar emot en 
börsintroduktion. 
 
Trots att bolagen inte har visat något större intresse av att bli noterade på 
OMX Nordiska Börsen Helsingfors torde det enligt lagstiftaren finnas en h
 el del potentiella bolag som är beredda att få sina aktier 
upptagna till handel på en multilateral handelsplattform.306 De 
omständigheterna att både introduktions- och de årliga driftskostnaderna för 
multilateral handel är lägre än motsvarande kostnaderna på en reglerad 
marknad samt den slopade överlåtelseskatten307 anses öka förutsättningarna 
för etableringar av multilateral handel i Finland. Sannolikt kommer själva 
etableringar av dessa handelsplattformar i Finland inte att ske i någon större 
omfattning med hänsyn till den relativt lilla marknaden. Det kan däremot 
förutsättas att handel med finska och övriga nordiska värdepapper kommer 
att organiseras av andra europeiska aktörer, såsom fallet redan är med 
Turquoise-handelsplattformen.    
  
Den ovan anförda typen av handeln organiseras enligt lagstiftaren av 
Londonbörsens Alternative Investment Market (AIM), Euronexts 
småbolagsbörs Alternext och Entry Standard som bedrivs av Deutsche 
Börse.308 Inom norden organiseras First North av OMX Nordiska Börsen 
samt Nordic MTF som bedrivs av Nordic Growth Market i Sverige. 

                                                 
305 Se Rp. 43/2007, s. 31 f. 
306 Rp 43/2007, s. 32 
307 Överlåtelseskatten (1,6 % per avslutspriset) har slopats i samband med den omfattande 
lagreformen som föranletts av MiFID. Frihet från skyldigheten att betala överlåtelseskatt 
utvidgades utöver börshandel att även gälla för multilateral handel  
308 Rp 43/2007, s. 29 
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4.3.4  Värdepappershandelns genomlysning på 
marknadsplatser 
 

4.3.4.1 Handelns öppenhet på en reglerad marknad 
 
Bestämmelserna om värdepappershandelns öppenhet med avseende på 
fondbörs och annan offentlig handel fanns dels i 3 kap. 4 § p 3 och dels i 6 § 
p 2 VpmL. Enligt dessa stadganden var fondbörsen skyldig att ha 
bestämmelser om offentliggörande av information före och efter handel i 
sina handelsregler samt se till att offentliggörande de facto skulle ske i 
enlighet med handelsreglerna. Värdepappersmarknadens bestämmelser om 
handelns öppenhet var således allmänna till sin karaktär.  
 
I 4 kap. 7 § VpmL föreskrevs i enlighet med tjänstedirektivet att 
värdepappersföretagen var skyldiga att rapportera alla sådana transaktioner 
med värdepapper som var föremål för handel på sådana reglerade marknader 
som avsågs i tjänstedirektivet. Enligt dåvarande Finansinspektionens 
föreskrifter skulle alla sådana avslut med finländska värdepapper 
rapporteras till den börs där handeln bedrevs med värdepapper som var 
upptagna till handeln på en finsk börs.309 Det innebar således att även 
manuella avslut fick offentliggöras genom att de rapporterades till börsens 
handelssystem. Transaktionerna behövdes dock inte i överhuvudtaget 
rapporteras om dessa skedde i börsens handelssystem som automatiskt 
matchade inlagda order till avslut. Med hänsyn till det ovan anförda kan det 
följaktligen konstateras att det så kallade börsmonopolet även har funnits i 
Finland. Rättare sagt innebar det att börsens roll som ett övervakande organ 
har spelat en central roll i den finska värdepappershandelns genomlysning. 
Genom kravet på samtliga avslut (off-exchange och on-exchange) med 
finska börsnoterade värdepapper har börsen i praktiken varit den enda 
instansen som fortlöpande och systematiskt har övervakat hela den finska 
värdepappershandelns genomlysning.      
 
Transaktioner med utländska finansiella instrument omfattades däremot inte 
av skyldigheten att separat rapportera till börsen utan det ansågs vara 
tillräckligt att information om sådana transaktioner hölls tillgängliga för 
Finansinspektionen. Transaktionsrapporteringsfunktionen har dock haft 
relativt liten betydelse för inspektionens tillsyn då fullständigare 

                                                 
309 Finansinspektionens föreskrift nr. 201.3 innehöll närmare föreskrifter om rapportering 
av värdepapperstransaktionerna  
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information om finska investerares transaktioner kunde effektivare hämtas 
ur Värdepapperscentralens värdeandelssystem. 
 
Efter implementering av MiFID har nya bestämmelser om börshandelns 
överblickbarhet införts till 3 kap. 20 § VpmL. I bestämmelsen föreskrivs en 
skyldighet för fondbörsen att offentliggöra information om offentlig handel 
både avseende aktier upptagna till handel på en reglerad marknad och övriga 
finansiella instrument. Den ovan anförda bestämmelsen ersätter således det 
tidigare gällande stadgandet i 3 kap. 4 § 1 st. 3p enligt vilken fondbörsen var 
skyldig att i reglerna ta in regler om handelns öppenhet. Detta torde inte 
medföra någon större förändring i sak förutom att kraven på handelns 
offentlighet är numera mer detaljerade redan på lagstiftningsnivån. Ett 
sådant arrangemang synes vara att föredra dels med hänsyn till den 
förhållandevis detaljerande reglering om genomlysning i MiFID och dels 
med hänsyn till den omfattande förändringen av 
investerarskyddsfunktionerna som följd av direktivet. 
 
I 20 §  2-5 stycken stadgas närmare om offentliggörande  av information om 
transaktioner med aktier upptagna till offentlig handel på en reglerad 
marknad. Den omfattar offentliggörande av information före respektive efter 
aktiehandeln med därtill hörande undantag.  Börsens marknadsmodell, 
anbudstypen och anbuds- respektive transaktionsstorleken motiverar dock 
undantag från skyldigheten att offentliggöra aktietransaktioner.310 För beslut 
om fördröjt offentliggörande krävs dock Finansministeriets godkännande i 
förhand. Med det sistnämnda torde åsyftas att börsen skall tillställa 
förutsättningarna för ett fördröjt offentliggörande till Finansministeriets 
godkännande innan de kan träda ikraft.  Börsen har vidare ålagts skyldighet 
att offentliggöra så aktuell information som möjligt om avslut i aktier som 
handlas i dess system. Med det sistnämnda torde åsyftas artikeln 45.1 i 
MiFID enligt vilken den offentliggjorda informationen skall vara tillförlitlig 
och relevant och tillhandahållas på icke-diskriminerande och affärsmässiga 
villkor för allmänheten. Några närmare bestämmelser om vilken information 
som skall offentliggöras respektive tidpunkten, sättet för offentliggörande 
eller förutsättningarna för fördröjt offentliggörande saknas däremot i VpmL. 
Anledningen därtill är att genomlysningen avseende börsnoterade aktier 
skall ske i enlighet med kommissionens förordning.   
 
Enligt paragrafens första stycke skall fondbörsen för allmänheten 
”offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till 
erbjudande samt transaktioner som gäller andra värdepapper än aktier och 
som är föremål för den offentliga handeln som fondbörsen bedriver, i den 
omfattning som med beaktande av värdepappershandelns art och volym är 
nödvändigt för att trygga en tillförlitlig och opartisk offentlig handel”. 

                                                 
310 3 kap. 20 § 3 st VpmL. Marknadsmodell, anbudstyp och –storlek som anges som 
undantag från informationsskyldigheten har sitt ursprung i kommissionens förordning,. 
Villkoren för de nämnda undantagen skall således vara uppfyllda för att avvikelser från 
informationsskyldigheten skall bli tillämpliga. Denna förordning kan därmed sägas vara 
direkt tillämplig i finsk rätt genom att det i VpmL görs direkta hänvisningar till 
förordningen ifråga.   
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Denna skillnad kan anses bero på att MiFIDs tillämpningsområde för 
genomlysning omfattar endast aktier, medan detta kan av medlemsstaterna 
utvidgas till att även gälla övriga finansiella instrument.  
 
Hur som helst kan det ovan anförda uttrycket ”i den omfattning som med 
hänsyn till värdepappershandelns art och volym är nödvändig för att trygga 
en tillförlitlig och opartisk offentlig handel” enligt min bedömning likställas 
med det till den svenska värdepappersmarknadslagen införda rekvisitet ”i 
den utsträckning som, med beaktande av verksamhetens art och omfattning 
behövs för att säkra en god genomlysning”.  Rekvisitet synes mig indikera 
en viss lättnad för offentliggörande av andra värdepappers 
handelsinformation och kan dessutom konstateras att i stort sett motsvara 
den svenska lagstiftningen härom. Således anser jag att samma diskussion 
som anförts i kap. 6.2.3.1 ovan gäller även här.    
 
 
 

4.3.4.2 Handelns öppenhet vid multilateral handel 
 
Den som organiserade yrkesmässigt handelsförfarande fick enligt den gamla 
lydelsen i 3 kap. 13 § 1 st., 3 p. VpmL,  upprätta föreskrifter om när och i 
vilken omfattning investerarna och andra som deltog i handeln skulle 
informeras om anbud eller anbudsuppmaningar samt om avslut. Handelns 
öppenhet även i ett yrkesmässigt ordnat handelsförfarande ansågs vara som 
ett viktigt skyddselement vid sidan av reglerna om privata bolags 
informationsskyldighet.311 Den ovan anförda bestämmelsen var avsedd som 
minimiinnehåll för de regler som den som ordnade ett sådant slags handel 
fick upprätta. Finansinspektionen hade bemyndigats att meddela närmare 
föreskrifter om handelns offentlighet. Bemyndigandet för föreskriftsrätten 
hade dock inte utnyttjats av inspektionen. Detta kan till större del bero på att 
Finansinspektionen kunde påverka regelinnehållet i samband med att den 
som ordnade yrkesmässig handel fick i förväg tillställa inspektionen 
handelsreglerna och ändringarna i dem.    
 
Marknadsplatsoperatörens skyldighet att tillvarata en lagenlig genomlysning 
vid multilateral handel finns numera i 3 a kap. 6 § VpmL. Bestämmelsen 
motsvarar 3 kap. 20 § som gäller för reglerade marknader och tar således 
sikte både på transaktioner med aktier upptagna till offentlig handel på en 
reglerad marknad och på transaktioner med övriga finansiella instrument. 
Då reglerna för offentliggörandet av de först nämnda transaktionerna (2-5 
styckena) överensstämmer med motsvarande krav inriktade mot börsen, 
kommer jag inte att närmare behandla dem.   
 
I paragrafens första stycke föreskrivs allmänt om den skyldighet som en 
marknadsplatsoperatör har i samband med offentliggörande av information 
om transaktioner med andra värdepapper är börsnoterade aktier vid 

                                                 
311 Rp 184/2001, kap 3.2.  
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multilateral handel. Enligt denna skall marknadsplatsoperatören 
”offentliggöra köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande samt 
transaktioner med andra värdepapper som är föremål för multilateral handel 
än sådana aktier som är föremål för offentlig handel i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. Detta innebär att 
tillämpningsområdet för genomlysningskraven endast omfattar sådan handel 
som sker inom ramen för multilateral handel.312 Offentliggörande av 
handelsinformation med avseende på andra finansiella instrument som är 
föremål för multilateral handel än sådana aktier som även handlas på någon 
reglerad marknad skall därmed ske i den omfattning som anses vara 
förenligt med hänsyn till handelns volym och art. Sättet för offentliggörande 
motsvarar således det som gäller för reglerade marknaden.  
 
Marknadsplatsoperatörens skyldighet att offentliggöra aktiers 
handelsinformation vi multilateral handel – som alltså även handlas på en 
reglerad marknad – skall däremot följa kommissionens 
genomförandeförordning.313 Undantag från marknadsplatsoperatörens 
skyldighet att offentliggöra handelsinformation före handel med avseende 
på aktier som även är föremål för offentlig handel. Bestämmelsen hänvisar 
till kommissionen genomförandeförordning där det föreskrivs närmare 
förutsättningarna för undantag, d.v.s. vilka marknadsmodeller och 
anbudstyper undantaget gäller och storleken på erbjudanden vars 
offentliggörande kan fördröjas. I likhet med en fondbörs kan en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel tillämpa mer 
långtgående krav på offentliggörande än vad som föreskrivs i 
förordningen.314  
 
I samma paragrafs fjärde stycke stadgas om operatörens skyldighet att 
offentliggöra information efter handel d.v.s. offentliggöra information om 
avslutade aktietransaktioner så nära realtid som möjligt. Bestämmelsen är 
således allmänt i sin natur då det inte finns någon närmare förklaring vare 
sig om tidpunkten eller om sättet för offentliggörande. Anledningen därtill 
synes vara att de närmare anvisningarna ingår i kommissionens 
genomförandeförordning vilken har införlivats i finsk rätt genom att den nya 
lydelsen i värdepappersmarknadslagen gör direkta hänvisningar till 
förordningen. Även vad gäller omständigheter som berättigar till ett fördröjt 
offentliggörande av information efter aktiehandel skall följa de tillåtna 
undantagen i kommissionens förordning.315 För handelsreglerna avseende 
senareläggning av offentliggörandet av aktietransaktioner som är store i 
förhållande till den sedvanliga transaktionsstorleken skall dock enligt 
paragrafens sjätte stycke inhämtas Finansinspektionens godkännande.   
 
Det bör understrykas att kommissionens genomförandeförordning skall 
tillämpas endast i de fall då det är frågan om aktier som förutom att vara 
föremål för en multilateral handel även är upptagna till handel på en 
                                                 
312 Rp 43/2007, s. 85 f. 
313 Se 3a kap. 6 §, 2 st VpmL 
314 Rp. 43/2007, s. 86 
315 Se 3a kap. 6 § 5st VpmL 
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reglerad marknad. MiFIDs bestämmelser kommer således inte att tillämpas 
på övriga värdepapper som handlas vid multilateral handel. För 
offentliggörande av dessa typer av transaktioner anger 
värdepappersmarknaden endast generella utgångspunkter. Detta torde med 
andra ord innebära att den  multilaterala handelsplattformen själv i sina 
handelsregler får föreskriva närmare villkor för offentliggörande av andra 
transaktioner än aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad.  
 
 

 
4.3.4.3  Avslutande iakttagelser av kraven för handelns 
offentlighet på marknadsplatserna  
 
 
Den finska värdepappersmarknadslagen är tydlig vad gäller 
genomlysningskraven som är inriktade mot handelsplatserna och tillämpar 
således MiFIDs bestämmelser nästan ordagrant. I kommissionens 
förordning föreskrivs i detalj om fondbörsens skyldighet att offentliggöra 
uppgifter om aktietransaktioner som har genomförts vid den offentliga 
handeln. Hänvisningar från lagtexten till genomförandeförordningen innebär 
således att den är direkt tillämplig i finsk rätt. Därför har det i lagens 3 och 3 
a kap endast tagits in bestämmelser om marknadsplatsoperatörens 
skyldigheter vid handel med andra värdepapper. Slutsatsen därav torde vara 
att den finska lagstiftningen i det här avseendet uppfyller de av 
gemenskapen fastställda minimikraven på genomlysningen.  
 
Vad gäller det faktiska innehållet av kraven på offentliggörande av andra 
anbud respektive transaktioner med värdepapper som inte är aktier och som 
inte är föremål för handel på en reglerad marknad är dock förhållandevis 
oklart. Att lagen endast anger handelns art och volym som utgångspunkter 
för fastställandet av offentliggörande av handelsinformation medan närmare 
bestämmelser härom saknas kan i viss mån betraktas som en aning 
kontroversiell lagteknisk lösning. Den lämnar nämligen ett generöst 
utrymme för handelsplatserna att välja en lösning efter eget skön. För vidare 
diskussion härav, hänvisas till kap. 4.2.3.1. 
 
Lydelsen ovan väcker enligt min åsikt frågan huruvida de som bedriver 
marknadsplats i Finland kommer att sträva efter en högre ambitionsnivå i 
genomlysningsavseendet eller nöjer sig med att uppfylla de av 
värdepappersmarknadslagen fastställda minimikraven.  Med hänsyn till 
lagstiftarens efterstäva att hålla värdepappersmarknadslagen flexibel och 
tidlös under alla omständigheter kan ifrågavarande lydelse anses vara väl 
förenlig med detta syfte. En tillräcklig myndighetstillsyn torde ändå 
säkerställas genom att marknadsplatsen är skyldig att tillställa sina 
handelsregler Finansministeriet respektive Finansinspektionen innan de 
träder i kraft.316 
                                                 
316 Se 3 kap. 14 §, 2-4 st. samt 3 a kap. 2 §, 2st. VpmL   
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4.3.5 Marknadsplatsens tillsynsuppgifter och 
krav på organisering av värdepappershandel  
 

4.3.5.1 Inledning 
 
Nedan kommer att redogöras de villkoren som gäller för drift av en reglerad 
marknad respektive MTF-plattform. Kriterierna är således hänförliga till 
erhållandet av börsauktorisation respektive tillstånd att bedriva multilateral 
handelsförfarande. Redogörelsen av dessa villkor begränsas dock till att 
endast omfatta de lagstadgade kraven som gäller för börsreglernas 
respektive MTF-plattforms reglers innehåll samt vissa organisatoriska krav 
angående börsens övervakningsskyldigheter som förutsätts för bedrivande 
av värdepappershandel på respektive marknadsplats. 
 
Som utgångspunkt för läsaren kan det redan nu konstateras att den finska 
lagstiftningen över marknadsplatsverksamhet har en allmän karaktär som 
marknadsplatsen skall ta i beaktande i sitt regelverk, medan närmare 
innehåll av de i VpmL stadgade kraven skall bestämmas av 
marknadsplatsen själv (jämför kap 6.3.2). Vidare kan det konstateras att det 
inte enligt min bedömning har skett några sakliga förändringar i lagstiftning 
avseende villkoren för börsverksamhet efter införandet av MiFID. Dessutom 
kommer läsaren att inse att den finska lagstiftningen i det här avseendet i 
stort överensstämmer med direktivet. En sådan iakttagelse är enligt min 
mening berättigad då det i lagtexten görs direkta hänvisningar till MiFID:s 
genomförandedirektiv respektive –förordning.     
 

 

4.3.5.2  Reglerade marknader 
 
I den äldre värdepappersmarknadslagens 3 kap. 6 § fanns en uppräkning 
över fondbörsens tillsynsuppgifter och därtill hörande åtgärder.  Fondbörsen 
skulle under de förutsättningar som närmare framgår av 
värdepappersmarknadslagen se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn 
ordnas på fondbörsen samt att uppgifter om värdepapperstransaktioner 
offentliggörs. Vidare ålades börsen en skyldighet att underrätta 
Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart stred mot stadgandena 
om fondbörsens verksamhet, om fondbörsens regler fastställda av 
myndigheterna. Den lagstadgade underrättelseskyldigheten omfattade även 
upplysning om att ett värdepapper upptas på börslistan respektive om att 
handeln med det avslutas samt om beviljande och återkallande av rättigheter 
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att verka som börsförmedlare, börsmäklare eller i någon annan egenskap på 
fondbörsen. Till fondbörsens uppgifter skulle dessutom höra avbrytande av 
handel med ett värdepapper om det var nödvändigt i enlighet med närmare 
bestämmelser i värdeppappersmarknadslagen, andra därtill utfärdade 
föreskrifter, god sed eller om det annars var påkallat av prisbildningens 
tillförlitlighet. 
 
 I den äldre värdepappersmarknadslagen fanns ett fåtal bestämmelser om 
själva organiseringen av värdepappershandel på en börslista. Enligt lagens 3 
kap. 2 b § skulle värdepappershandel organiseras på ett förtroendefullt och 
neutralt sätt genom bindande köp- och säljbud respektive inbjudningar till 
erbjudande. Vidare innehöll bestämmelsen en skyldighet för fondbörsen att 
upprätta och upprätthålla en börslista över de värdepapper som var föremål 
för offentlig handel. Denna bestämmelse åsyftar den officiella listan som 
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande 
av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall 
offentliggöras beträffande sådana värdepapper. Bestämmelsen om börslistan 
avsåg således endast en lista över värdepapper som skulle eller hade tagits 
upp till offentlig handel och på vilka tillämpades de särskilda krav för 
notering respektive avnotering som avsågs med det ovannämnda 
direktivet.317  
 
Stadgandena om börsreglernas innehåll fanns i värdepappersmarknadslagens 
3 kap 4 § gamla lydelse. Lagbestämmelsen ifråga innehöll endast 
minimikrav på börsreglernas innehåll medan närmare reglering skulle 
upprättas av fondbörsen själv. Tillsynen av börsreglernas ändamålsenlighet 
utövades enligt bestämmelsens 2 st. genom att Finansministeriet hade till 
uppgift att godkänna börsreglernas innehåll innan de skulle träda i kraft. 
Innan fastställande av börsreglerna var Finansministeriet skyldigt att be om 
Finansinspektionens yttrande. I bestämmelsens tredje stycke hade 
Finansministeriet möjlighet att ingripa i börsreglernas innehåll och dess 
ändamålsenlighet även tiden efter ministeriets fastställande. Enligt 
lagstiftaren kunde denna åtgärd vidtas från ministeriets sida om det skulle 
anses vara nödvändigt att stärka förtroendet på värdepappersmarknaden.318 
 
Enligt den äldre värdepappersmarknadslagens 3 kap. 4 § 1 st. skulle det i 
börsreglerna närmare stadgas om hur och när värdepappershandeln på en 
börslista ägde rum samt i vilken omfattning anbud och avslut 
offentliggjordes. Även bestämmelserna om på vilket sätt börsen avsåg att 
fullfölja sina lagstadgade övervakningsskyldigheter skulle tas in i 
börsreglerna, se 1 st., punkten 7. Börsreglerna skulle alltså komplettera 
värdepappersmarknadslagen genom att innehålla närmare bestämmelser om 
hur tillsynsuppgifterna fullgörs av börsen.319 I föreskrifterna skulle 
exempelvis intas bestämmelser om disciplinnämnd, dess uppgifter, 
sammanställning och oavhängighet samt hur disciplinära ärenden behandlas, 
liksom eventuella påföljder vid överträdelser av börsreglerna.  
                                                 
317 Se Rp. 43/2007, s. 81 
318 Rp. 184/2001, s. 29 
319 Rp. 184/2001, s. 29.  
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Vidare skulle börsreglerna innehålla närmare bestämmelser om hur på vilka 
grunder börsmedlemskapet för börsförmedlare och andra börsaktörer 
beviljades, se punkten 4. Utöver bestämmelserna om organisering av 
värdepappershandel och upprätthållande av börslista skulle börsreglerna 
även innehålla stadganden om noteringskraven, kraven på emittenternas 
fortlöpande skyldighet att uppfylla kraven på rättigheter respektive 
skyldigheter som var nödvändiga för fullgörandet av 
värdepappersmarknadslagen, därtill utfärdade föreskrifter och börsregler.320  
 
Som följd av MiFIDs implementering till finsk lagstiftning har 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser om börsens 
övervakningsuppgifter med avseende på värdepappershandel och 
börsmedlemmar modifierats något.321 Enligt lagstiftaren innebär 
ändringarna beträffande offentlig handel inga principiellt betydande 
justeringar, eftersom börsverksamheten redan innan MiFIDs 
implementering var heltäckande reglerad. 322   
 
Enligt den nya lydelsen i 3 kap 22 § VpmL ska en ”fondbörs se till att 
tillräcklig och tillförlitig tillsyn ordnas för att säkerställa iakttagandet av 
denna lag, i enlighet med den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt 
börsreglerna”. Börsens tillsynsuppgifter är således inte längre lika 
specificerade som dess föregående bestämmelse i den upphävda 
värdepappersmarknadslagen. Det nuvarande innehållet avser, utöver tillsyn 
över den egentliga handeln, även tillsyn över emittenterna.323 Samtidigt har 
bestämmelsen anpassats till MiFIDs artikel 43.1 om övervakning av att den 
reglerade marknadens regler följs. Det synes således innebära att med 
uttrycket säkerställandet av iakttagandet av VpmL åsyftas själva börsens 
skyldighet att följa de i 3 kap. fastställda bestämmelser som behandlar 
verksamhetsförutsättningar för drift av en börs. Uttrycket ovan borde alltså 
inte missuppfattas så att det i stället skulle peka på någon 
myndighetsliknande övervakningsuppgift som ålades börsen.    
 
Fondbörsen skall vidare enligt den ovannämnda paragrafens 2 stycket 
”informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot 
denna lag eller mot de bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av lagen eller mot börsreglerna, om inte förfarandet omedelbart rättas 
till eller situationen reder upp sig på något annat sätt”. Bestämmelsen 
motsvarar således MiFIDs artikel 43.2 om börsens skyldighet att biträda vid 
utredning av marknadsmissbruk men innebär dock inte någon förändring i 
sak med avseende på den motsvarande bestämmelsen i den upphävda 
värdepappersmarknadslagen. Finansinspektionen har alltså enligt 
lagstiftaren även idag rätt att av börsen få all den information som den 

                                                 
320 Det bör dock anmärkas att i denna uppsats behandlas endast marknadsplatsens 
övervakningsskyldigheter avseende värdepappershandeln medan övriga 
övervakningsskyldigheter som avser emittenter lämnas utanför. 
321 Enligt Rp. 43/2007, s. 23  har hela 3 kapitlet ändrats till att överensstämma med MiFID 
322 Rp. 43/2007, s. 31 
323 Rp. 43/2007, s. 78. Samma hänvisning gäller även för följande två meningar 
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behöver för övervakning av marknaderna.324 Det ovananförda skall dock 
inte uppfattas som någon sänkning av börsens ansvar att  även på eget 
initiativ rapportera misstänkta fall om marknadsmissbruk till inspektionen 
utan torde endast innebära att även inspektionen har lagenlig rätt att kräva 
uppgifter av börsen om handel och börsmedlemmar. 
 
Även den nya värdepappersmarknadslagen innehåller bestämmelser om 
upprättande och upprätthållande av börslista, se 3 kap. 29 §. Den nya 
införda bestämmelsen har inte ändrats i sak, förutom att organisering av 
värdepappershandel på en börslista inte förutsätter att börsen upprättar en 
sådan lista som avses med direktivet 2001/34/EG utan detta är beroende av 
börsens egen bedömning.325 Vidare innebär det att för börslistans 
upprätthållande krävs det att börsen som tar upp värdepapper till officiell 
notering skall till börsreglerna ta in föreskrifter om kriterier för upptagande 
till handel på en reglerad marknad.       
 
Den nya bestämmelsen om börsreglernas innehåll ( 3 kap. 14 §) motsvarar i 
stort den gamla lydelsen. Ändringarna har införts främst för att 
bestämmelsen skulle motsvara 3 kapitlets nya struktur och att den skulle 
stämma överens med MiFID (artikel 39.1). I paragrafens första stycke 
föreskrivs om börsreglernas minimiinnehåll.  I paragrafens 1 stycket 1 
punkten stadgas om att reglerna skall innehålla närmare föreskrifter om hur 
den offentliga handeln på fondbörsen bedrivs, vilket motsvarar den 
upphävda lydelsen. Enligt lagstiftaren är det främst frågan om föreskrifter 
om huruvida handeln på en börs bedrivs med bindande anbud eller 
anbudsuppmaningar. Av börsens föreskrifter skall det således framgå vilken 
marknadsmodell – orderdriven marknad respektive förfarandet med löpande 
auktioner – användas av börsen samt om det är möjligt att genomföra s.k. 
avtalade transaktioner (manuella avslut). Enligt denna punkt gäller reglerna 
endast huvuddragen i handeln medan mer detaljerade handelsregler 
meddelas i stadgar och anvisningar på lägre nivå.326  Som följd av det 
ovananförda synes det ha varit lagstiftarens vilja att börsreglerna – 
åtminstone vad gäller organisering av handel – skulle delas in i olika 
detaljnivåer. Enligt min mening råder det dock en viss osäkerhet huruvida 
börsreglerna de facto skall delas in åtskilliga föreskrifter, stadgar efter 
detaljgraden då av själva lagbestämmelsen inte kan utläsas någon sådan 
skyldighet.        
 
Utöver de ovan anförda föreskrifterna skall börsreglerna enligt 2 punkten 
innehålla bestämmelser om hur och på vilka grunder handeln med 
värdepapper kan avbrytas eller avslutas. Kravet på närmare anvisningar om 
handelsstopp och avnotering i börsreglerna fanns inte i den upphävda 
lydelsen. Reglerna om avbrytande av handeln i ett värdepapper finns i 3 kap. 
23 § VpmL, varom mer nedan i kap 4.3.8.1. 
 

                                                 
324 Rp. 43/007, s. 78 
325Se Rp. 43/2007, s. 81 
326 Se Rp. 43/2007, s. 74 
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Börsens föreskrifter skall enligt 4 punkten även innehålla kraven på 
beviljande och upphävande av börsmedlemskapet har inte ändrats i sak utan 
endast anpassats till MiFIDs artikel 42.1. Kriterierna för medlemskap på den 
reglerade marknaden skall således bygga på objektiva icke-diskriminerade 
kriterier samt vara öppet redovisade. 
 
Den nya bestämmelsen om börsreglernas innehåller dock ett nytt stadgande 
i punkten 7 om att börsens föreskrifter skall redovisa vilka disciplinära 
påföljder för överträdelser av dess regler som kan påföras 
värdepappersemittenter, börsförmedlare och andra börsaktörer samt hur de 
påförs.  Enligt lagstiftaren skulle det inte ha varit ändamålsenligt att i 
börsreglerna endast ta in tillsynsuppgifter som hänför sig till börsen själv 
utan att ställa krav på börsens skyldighet att organisera ett effektivt 
sanktionssystem vid överträdelser.327 I 22 § stadgas ju om börsens 
tillsynsuppgifter och skyldighet att rapportera betydande oenigheter till 
inspektionen så det torde ligga i sakens natur att börsen har tillräckliga 
medel för att ingripa mot de ovan nämnda aktörernas regelbrott som gäller 
för börsen. 
 
Enligt 14 § 2 stycket skall börsreglerna, liksom enligt den upphävda lagen, 
fastställas av Finansministeriet. Finansinspektionens yttrande skall 
fortfarande inhämtas av ministeriet innan fastställelse. Reglerna fastställas 
om de sår i överensstämmelse med värdepappersmarknadslagen och med 
övriga föreskrifter som har meddelats med stöd av den och om det, enligt 
vad som utretts, kan sannolikt anses att de tryggar en tillförlitlig och 
opartisk offentlig handel. Reglernas fastställelse baserar således inte längre 
på ändamålsenligheten utan på en rättslig prövning. Detta synes mig betyda 
att börsens regler skall strikt följa och uppfylla de av 
värdepappersmarknadslagen fastställda krav.   
 
 

4.3.5.2.1 Iakttagelser av Finansministeriets roll i samband 
med beviljandet av börsauktorisation och fastställandet av 
börsreglerna  
 
 
Att Finansministeriet även enligt den nya värdepappersmarknadslagen skall 
fastställa börsreglerna ter sig dock något åldrat. Anledningen till att 
Finansministeriet fastställer börsreglerna är att ministeriet även beviljar 
auktorisationen att bedriva börsverksamhet. Mot denna bakgrund kan det 
enligt min mening ifrågasättas huruvida ett sådant arrangemang står i 
överensstämmelse med MiFID. Enligt MiFID skall auktorisation för 
reglerad marknad beviljas endast under förutsättningen att ansökanden 
uppfyller de av direktivet uppställda kraven i avdelning 3.328 Det innebär 
således att beviljande av auktorisationen för en reglerad marknad föregås av 

                                                 
327 Se Rp. 43/2007, s. 75 
328 Se MiFID artikel 36.1 
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en noggrann och omfattande undersökning som bland annat omfattar 
uppfyllande av organisatoriska krav och kraven på säkerställandet av 
tillräcklig tillsyn över värdepappershandeln. Till organisatoriska krav hör 
även prövning huruvida börsreglerna kan anses främja rättvis och välordnad 
handel.329  Prövningen ifråga skall dock enligt min uppfattning göras i 
samband med beviljande av själva auktorisationen.  Enligt MiFID skall 
auktorisationen beviljas av den behöriga tillsynsmyndigheten, medan så inte 
är fallet i Finland. Den enda grunden som jag anser för finansministeriets 
ifrågavarande befogenhet kan vara att MiFID inte i sig torde hindra något 
mer långtgående lagstiftning med avseende på reglering över 
marknadsplatserna. Jag skulle ändå ifrågasätta den i Finland gällande 
ordning om Finansministeriets befogenhet att dels bevilja auktorisation för 
fondbörs och dels fastställa börsregler. Denna roll torde nämligen – inte 
minst med tanke på den i MiFID fastställda uppbyggnad i avdelningarna 2 
och 3 – enligt min mening tillhöra Finansinspektionen. Vidare borde 
finansministeriets befogenhet flyttas över till inspektionen med hänsyn till 
att den har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn över börsverksamhet efter 
beviljandet av koncessionen.   
 
Det enda skälet till Finansministeriets fastställelse av börsreglernas innehåll 
som jag finner som berättigat, är möjligheten till att med effektivare rättsliga 
medel utöva kontroll över börsreglerna. En sådan ordning synes vara 
påkallad inte minst på grund av den nyligen genomförda Nasdaq-fusionen 
med OMX Nordiska Börsen. Finansministeriets roll i samband med 
börsreglernas innehåll kan nämligen anses mot bakgrund till 
börskonsolideringen mellan OMX och Nasdaq som berättigad främst med 
hänvisning till rättssäkerhetsskälen. Därmed torde det inte finnas något 
motsvarande bekymmer om utländska regelverks inflytande i de finska 
förhållandena såsom det finns i Sverige (se utförligare diskussionen i kap 
6.2.4 om den amerikanska Sarbanes-Oxley Act:s befarade införande till 
svensk handeln om börsen skulle anta regleringen i samband med fusionen).    
 

 

4.3.5.3 MTF-plattformar 
 
Den som ordnade yrkesmässigt handelsförfarande var skyldig enligt den 
gamla värdepappersmarknadslagens 3 kap. 16 § andra stycket att utarbeta 
och offentliggöra regler för handelsförfarandet, vilka jämte ändringar alltid 
skall vara kända för dem som deltar i det yrkesmässiga förfarandet. Dessa 
regler skulle innehålla föreskrifter åtminstone om hur värdepapper blir 
föremål för handelsförfarandet, hur och på vilka villkor handelsrättigheter 
beviljas och återkallas och hur, när och i vilken omfattning investerarna och 
andra som deltar i handeln skall informeras om anbud eller 
anbudsuppmaningar samt om avslut. Vidare skulle även 3 kap 13 § som 
avsåg regler för annan offentlig handel beaktas i tillämpliga delar. Av 
reglerna skulle dessutom framgå hur de ändrades och hur parterna i 
                                                 
329 Se MiFID artikel 39 e) 
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handelsförfarandet informerades om ändringarna innan de trädde i kraft. 
Utarbetning och offentliggörande av reglerna ansågs av lagstiftaren vara ett 
viktigt investerarskyddselement vid sidan av att den som bedrev 
yrkesmässigt handelsförfarande var skyldig att informera investeraren om de 
informations- och andra skyldigheter som gällde för emittenterna på 
marknadsplatsen ifråga.330  
 
Regler som utarbetades av den som upprätthöll handelsförfarandet behövde 
inte fastställas av Finansministeriet utan Finansinspektionens underrättelse 
härom på förhand ansågs som en tillräcklig åtgärd. Inspektionen var också 
bemyndigad att meddela närmare föreskrifter dels med avseende på 
anordnaren och dels föreskrifter som kompletterade de i lagen fastställda 
förfaringssätt för värdepappersförmedlare som organiserade yrkesmässig 
handel.331 Speciellt genomförandet av uppdrag, rättvist bemötande av 
parterna, undvikande av intressekonflikter i anslutning till handeln, 
handelsförfarandets genomskinlighet och tillsynen över detta var enligt 
lagstiftaren sådana områden där närmare föreskrifter skulle vara 
nödvändiga.332 Finansinspektionen har dock inte utnyttjat sin föreskrifträtt, 
vilket till större del kan bero på att den som organiserar yrkesmässig handel 
skall enligt 16 § andra stycket underrätta inspektionen på förhand om 
reglerna på marknadsplatsen samt ändringar i dessa. 
 
Den som ordnar handelsförfarandet ålades i paragrafens tredje stycke 3 
mom. skyldighet att övervaka att den verksamhet som bedrevs inom ramen 
för förfarandet organiserades i enlighet med VpmL. Övervakningen skulle i 
första hand riktas till att de avtalsbaserade reglerna för förfarandet iakttogs, 
men också till att upptäcka och förhindra verksamhet i syfte att missbruka 
insiderinformation och manipulera kurserna, enligt vad som var möjligt med 
de metoderna som den som ordnade handelsförfarandet förfogade över. 
Dessutom skulle den som ordnade handelsförfarandet ge Finansinspektionen 
sådan information om sin tillsynsverksamhet över värdepappershandeln 
samt om arrangemang för insamling och förvaring av uppgifter om handeln 
som var viktig för tillsynen.  
 
Den avgörande omständigheten enligt lagstiftaren var att 
handelsövervakningen och reglerna härom skulle ta ställning till huruvida 
den som organiserade yrkesmässigt handelsförfarande upprätthöll ett 
automatiserat system som tog emot köp- och säljanbud och sammanställde 
dem inom systemet så att detta ledde till bindande avslut i enlighet med den 
rådande prisnivån.333  En väsentlig sak var också att de anbuden som ledde 
till ett avslut skulle offentliggöras av anordnaren – åtminstone för dem som 
deltog i handelsförfarandet. 
 
Bestämmelserna om handelsregler och tillsynsuppgifter i den nya 
värdepappersmarknadslagen har anpassats till den av MiFID introducerade 

                                                 
330 Se Rp. 184/2001, s. 36 
331 Se den äldre VpmL 4 kap. 5 §, 5 st. 
332 Rp. 184/2001, s. 36. 
333 Rp. 184/2001, s. 37 f. 
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multilaterala handelsformen. För de MTF-plattformarna som organiserar 
handel med värdepapper som redan är upptagna till handel på en reglerad 
marknad finns det separata bestämmelser om innehållet av reglerna som 
gäller för handelsförfarandet (3 a kap. 2 §).  I lagens 11 § finns det finns 
även kraven på reglernas innehåll på en mäklarlista bestående av 
värdepapper vilkas emittenter själva har förbundit sig att iaktta kraven för 
att bli upptagen och kvarstå på denna lista.  Den sistnämnda bestämmelsen 
lämnas dock utanför den här uppsatsen då den endast reglerar emittentternas 
rättigheter respektive skyldigheter. Därmed är kraven dels på 
handelsreglernas innehåll och dels på handelsparternas rättigheter respektive 
skyldigheter tillämpliga på samtliga typer av handelslistor vid ett 
multilateral handelsförfarande.  
 
En marknadsplatsoperatör som organiserar multilateral handel ska alltså 
enligt 2 § upprätta och offentliggöra regler som gäller för handel i MTF-
plattformen. Enligt punkten 2 skall marknadsplatsoperatören se till att ta in i 
sina regler om hur handel bedrivs. Främst åsyftas sådana regler varav det 
framgår sättet för ett effektivt utförande av order.334 Enligt punkten 2 skall i 
reglerna föreskrivas villkor för handelsparternas auktorisation respektive 
återkallelse därav. Närmare innehåll av dessa tillträdesregler finns i 4 § 
vilket kommer att behandlas något senare i arbetet. 
Marknadsplatsoperatören skall vidare enligt punkten 4 ta in föreskrifter om 
handelsparternas rättigheter respektive skyldigheter. I synnerhet när det 
gäller skyldigheterna finns det enligt lagstiftaren skäl att även ta in 
bestämmelser om disciplinära procedurer och därtill hörande påföljder för 
eventuella handelsrelaterade avtalsbrott.335  Reglerna vid multilateral handel 
och senare tillkomna ändringarna i dem skall enligt paragrafens andra stycke 
tillställas Finansinspektionens godkännande i förhand. Detta slags 
kontrollmekanism anses av lagstiftaren bidra till handelns tillförlitlighet och 
öppnar möjligheten för handelsreglernas myndighetstillsyn och i 
förekommande fall, möjligheter för myndigheten att ingripa mot 
handelsregler som kan ha otillbörliga konsekvenser.  
 
Även marknadsplatsoperatörens övervakningsuppgifter har anpassats till 
MiFID, se 8 §. Tillsynsuppgifterna vid MTF-plattformen är lika omfattande 
som på en fondbörs – även med avseende på MTF ställs det krav på 
tillsynens tillräcklighet och tillförlitlighet i syfte att försäkra handelns 
förenlighet med VpmL och därtill hörande författningar samt 
handelsplatsens egna regler. Vidare skall Finansinspektionen underrättas av 
marknadsplatsoperatören om det sker uppenbara och systematiska 
överträdelser, eller om handel uppvisar indikationer som kan innebära 
marknadsmissbruk. Anmälningsskyldigheten gäller inte dock inte smärre 
regelbrott som kan rättas till omedelbart och om marknadsplatsoperatören 
har tillräckliga medel i sin sedvanliga övervakning att angripa mot smärre 
missförhållanden.    
                                                 
334 Se MiFID artikel 14.1 och Rp. 43/2007, s. 83 
335 Se Rp. 43/2007, s 84. Bestämmelserna om regelöverträdelserna anses av lagstiftaren 
vara viktiga då förhållandet mellan handelsparterna och marknadsplatsoperatören baserar 
på ett avtal mellan dem.     
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4.3.6 Marknadsövervakningens oberoende  
 

4.3.6.1 Reglerade marknader 
 
Någon självständig bestämmelse om marknadsövervakningens oberoende 
har inte funnits i den tidigare gällande värdepappersmarknadslagen. Det 
fanns ändock stadganden som var inriktade mot börsens ledning och vilka 
avsåg att säkerställa marknadsövervakningens oberoende funktion från 
börsens övriga affärsmässiga verksamhet. Vidare skulle börsen enligt 3 kap. 
6 första punkten se till att organisera en tillräcklig och tillförlitlig 
övervakning i enlighet med lagar och författningar samt god sed. I 
värdepappermarknadslagens 3 kap. 2 § första stycke fanns det 
grundläggande förutsättningar för erhållandet av tillstånd att bedriva 
börsverksamhet.  Kravet på organisering av börsverksamheten på ett 
tillförlitligt sätt samt utfärdande av regler och interna riskhanterings- och 
styrningsrutiner för organisationen skall tillämpas så att de garanterar en 
tillräcklig investerarskydd.336  Marknadsövervakningens oberoende kommer 
även till uttryck genom att av börsen organiserade tillsyn skall enligt 22 § 
vara tillräcklig och tillförlitligt som sker i enlighet med lagen och god sed.    
 
Vidare hade Finansinspektionen utfärdat med stöd av 4 § Lag om 
finansinspektionen (2003/587) föreskrift för fondbörsens riskhantering och 
annan intern kontroll.337  Trots att föreskriften främst tar sikte på börsens 
interna övervakningsrutiner som ledningen var ansvarig för, var den 
allmänna utgångspunkten att en tillräcklig riskhantering och annan intern 
kontroll skall utsträckas till samtliga av börsen bedrivna 
affärsverksamhetsområden. Till börsorganisationens grundsatser skulle 
vidare höra ett effektivt avskiljande från börsens lagenliga 
övervakningsskyldigheter. Detta skulle ske i syfte att hindra möjligheterna 
till missburk.  
 
I samband med implementering av MiFID har den nya 
värdepappersmarknadslagen kompletterats med en uttrycklig bestämmelse 
genom 3 kap. 17 § om börsens skyldighet att organisera sin verksamhet på 
ett tillförlitligt sätt. Vidare skall börsen ”i alla situationer säkerställa den 
verksamhetsrelaterade riskhanteringen, interna kontrollen och 
verksamhetens kontinuitet”. Bestämmelsen kan anses vara välförenlig med 
MiFID:s artikel 39 punkterna a-c, trots att den skiljer sig något från den 
svenska bestämmelsen om ett uttryckligt krav på övervakningsfunktionens 
självständighet. Marknadsövervakningens oberoende kommer även till 
                                                 
336 T. Atsola, Arvopaperimarkkinoiden oikeussäännöt (Värdepappersmarknadens 
rättsregler), s. 40  
337 Finansinpektionens föreskrift nr. 202.3 (översättningen ovan om standarden är min egen 
då det inte finns någon svensk motsvarande)  
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uttryck genom att av börsen organiserade tillsyn skall enligt 22 § vara 
tillräcklig och tillförlitligt som sker i enlighet med lagen och god sed.    
 
 
Finansinspektionen har en uttrycklig rätt att enligt 17 § andra stycket utfärda 
närmare föreskrifter om organisering av verksamheten på ett tillförlitligt 
sätt.  Enligt lagstiftaren skall de föreskrifter med avseende på tillförlitlig 
organisering av börsverksamhet som inspektionen meddelar till börsen i 
tillämpliga delar motsvara dem som gäller för värdepappersrörelse. 
Finansinspektionen har inte utfärdat någon självständig föreskrift härom. 
Inspektionen har däremot utfärdat föreskrift 1.3 om intern styrning och 
organisation av verksamheten som i tillämpliga delar även gäller för 
börser.338 De i föreskriften angivna bestämmelsen som skall tillämpas av 
börsen, riktas dock inte direkt enbart mot börsverksamhet utan gäller för 
samtliga verksamheter som omfattas av föreskriften. I avsaknad av 
uttryckliga regler för organisering av börsverksamhet torde de relevanta 
reglerna därmed vara analogt tillämpliga på börsen.  
 
Enligt föreskriften skall verksamheten vidta rimliga åtgärder för att 
identifiera och förebygga intressekonflikter genom att utfärda riktlinjer för 
dessa. Förebyggande av intressekonflikter avser främst åtskilliga 
kontrollfunktioner vars syfte är att personer som intar en ställning som 
innebär risk för intressekonflikt skall utföra sin verksamhet på ett oberoende 
sätt. Åtgärderna för säkerställandet av oberoende omfattar bl.a. separation 
av vissa funktioner, såsom skilda datasystem och skilda kontorslokaler. 
Dessutom skall det finnas tillräckliga åtgärder som avser att hindra relevanta 
personer från att genomföra privata transaktioner som kan befaras orsaka 
intressekonflikter.    
 
 

4.3.6.2  MTF-plattformar 
 
Den äldre värdepappersmarknadslagen har, utöver kraven på neutrala 
handelsregler, marknadsövervakningens oberoende vid yrkesmässigt 
handelsförfarande säkerställts genom ett ytterligare krav på 
värdepappersrörelse som organiserade handelsförfarandet. Företaget var 
nämligen enligt den gamla lagens 3 kap. 16 § skyldigt att i tillämpliga delar 
följa bestämmelser som gällde för värdepappersrörelse när företaget 
samtidigt deltog i värdepappershandel vid det yrkesmässiga 
handelsförfarandet.    
 
Någon uttrycklig bestämmelse om marknadsövervakningens oberoende vid 
multilateral handel saknas även i den gällande lagstiftningen. Däremot finns 
det ett stadgande varav det tydligt framgår att marknadsplatsoperatören är 
                                                 
338 De i föreskriften angivna bestämmelsen (punkterna 152-163 samt 174-177) som skall 
tillämpas av börsen, riktas dock inte direkt enbart mot börsverksamheten utan gäller för 
samtliga verksamheter som omfattas av föreskriften. Föreskriften skall nämligen tillämpas 
bl.a. av kreditinstitut och värdepappersrörelse 
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skyldig att organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt och så att 
intressekonflikter effektivt kan undanröjas.339   
 
Risk för intressekonflikterna kan främst uppstå när värdepappersrörelse 
bedriver multilateral handel men samtidigt deltar i handel på ”sin egen” 
plattform. Det innebär nämligen att värdepappersföretag intar två roller – 
företaget agerar inte bara som handelspart i transaktioner utan även som ett 
slags tillsynsorgan som har till uppgift att utöva tillförlitlig tillsyn över 
handelsplatsen. I 4 kap. 9 §, 2 st. föreskrivs det att bestämmelserna om bästa 
orderutförande, hantering av kundorder och tillhandahållande av 
investeringstjänster inte tillämpas mellan handelsdeltagarna såvida de inte 
utför order för kundens räkning eller ta emot och vidarebefordra kundorder. 
Att bestämmelsen gäller även värdepappersrörelse som bedriver multilateral 
handel innebär den dock inte något försämrat investerarskydd. Såsom 
svenska marknadsplatsoperatörer, har finska motsvarigheter skyldighet att 
säkerställa neutralitet och genomlysning vid multilateral handel.340       
 
När multilateral handel organiseras av en börs, torde det ligga i sakens natur 
att kraven på neutralitet och genomlysning som bland andra krav tillkommer 
börsen i samband med auktorisationen även utsträcker sig börsens till drift 
av multilateral handelsplattform. Detta är enligt min uppfattning en 
självklarhet vilket inte behöver uttrycklige stagas i lagstiftningen. 
 
 

4.3.6.3 Avslutande iakttagelser 
 
Kraven för börsens oberoende marknadsövervakning kan enligt min mening 
anses vara direkt anknutna till de i lagen stadgade övervakningsuppgifterna. 
Börsens oberoende övervakningsfunktion kan, såsom anförts ovan, anses 
indirekt framgå av 3 kap. 22 §. Jag vill dock påstå att det lämnas något 
oklart vad som närmare åsyftas med kravet. Det stadgas att börsens 
övervakning skall vara tillförlitligt så att iakttagandet av 
värdepappersmarknadslagen, dess föreskrifter och börsreglerna kan 
säkerställas. Man kan således få något missvisande uppfattning om att till 
börsens övervakningsuppgifter hör både lagenlighetstillsyn och tillsyn över 
iakttagande av börsreglerna.   
 
Efter en utförlig diskussion med den finska Finansinspektionen finns det 
emellertid en avgörande praktiska skillnad i omfattningen av börsens 
tillsynsuppgifter, vilket även påverkar behovet för närmare lagreglering 
angående börsens oberoende.341 Finansinspektionen har nämligen en 
lagstadgad skyldighet att bland annat övervaka emittenternas 
informationsskyldighet och dess redovisning av finansiell information i 

                                                 
339 Se VpmL  3a kap. 8 §.  
340 För genomlysning, se 3a kap. 6 och 8 §§ och neutralitet 2 § 3p VpmL Motsvarande 
regler avseende på marknadsplatsoperatörens beaktande och hantering av intressekonflikter 
gäller även i Sverige, trots att dessa inte av utrymmesskäl har redogjorts i avsnittet 7.2.  
341 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10  
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enlighet med IFRS-standard samt godkänna prospekt.342 Vidare skall 
Finansinspektionen utöva tillsyn över värdepappershandelns förenlighet 
med marknadsmissbruksdirektivet. Mot bakgrund till omfattningen av 
finansinspektionens övervakningsuppgifter kan det konstateras att den 
finska lagstiftningen ålägger den lagenliga övervakningen till inspektionen. 
Detta innebära samtidigt att börsen främst förutsätts se till att 
värdepappershandeln, emittenternas informationsskyldighet och dess 
redovisning av finansiell information sker i överensstämmelse med 
börsreglerna.  
 
Det kan således konstateras att det finns ett slags tydlig rollfördelning 
mellan börsens övervakningsuppgifter å ena sidan och finansinspektionens 
motsvarande uppgifter å andra sidan, trots att den inte kan utläsas direkt av 
lagbestämmelsen. Anledningen därtill synes mig vara lagstiftarens 
eftersträva att lämna 3 kap. så pass allmänhållet som skapar mer utrymmer 
för marknadsaktörernas egna lösningar.  
 
Uppfattningen om den ovan anförda rollfördelningen mellan inspektionen 
och OMX Nordiska Börsen Helsinki med avseende på 
övervakningsuppgifterna är i viss mån berättigad. OMX Nordiska Börsen 
Helsinki och den Finansinspektionen har nämligen upprättat ett avtal 
sinsemellan angående övervakningssamarbetet både ångånende emittenterna 
och medlemmarna samt dess börshandel. Samarbetsavtalet för 
handelsövervakningen reglerar den närmare rollfördelningen mellan de två 
organisationernas övervakningsuppgifter. Avtalet kan enligt min mening 
anses som ändamålsenligt då vissa de i värdepappersmarknadslagen 
fastlagda övervakningsuppgifterna mellan börsen och inspektionen delvis 
överlappar varandra (jämför exempelvis 3 kap. 22 § VpmL).  
 
Enligt samarbetsavtalet ska marknadsplatsen ensamt besluta om notering av 
nya emittenter, medan inspektionen behåller ensamrätt att utöva tillsyn över 
den mot emittenten inriktade lagenliga informationsskyldighet och 
godkännande av prospekt m.m. Handelsövervakning är däremot ett exempel 
där börsens och inspektionens övervakningsskyldighet delvis överlappar 
varandra med avseende på övervakning av kursmanipulationer och 
otillbörlig insiderhandel. Emittentens informationsgivning övervakas också 
av båda parterna genom att inspektionen övervakar dess lagenlighet medan 
börsen dess enlighet med börsreglerna. Av samarbetsavtalet framgår det 
vidare att börsen har till uppgift att kontinuerligt övervaka emittenternas 
fullgörande av information som kan antas väsentligt påverka värdepappers 
prisbildning. Denna avtalade tillsynsuppgift mellan inspektionen och börsen 
torde enligt min uppfattning inbegripa inte bara övervakning av att 
offentliggörande sker i enlighet med börsreglerna utan även det sker i 
enlighet med lagarna och Finansinspektionens föreskrifter. I fall emittenten 
gör sig skyldig till lagöverträdelse avd angår dess 
offentliggörandeskyldighet av kurspåverkande information kommer börsens 
handelsövervakning att rapportera härom till inspektionen för vidare 

                                                 
342 Bestämmelserna om de ovananförda finns i 2 kap VpmL. 
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åtgärder. Överlappningarna i övervakningsuppgifterna innebär dock inte att 
inspektionen vill eller kan frigöra sina lagstadgade tillsynsuppgifter utan 
enbart syftar syfte att förstärka samarbetet mellan parterna och därmed även 
bidra till ett mer heltäckande och vattentätare investerarskydd.  
 
Att det finns en klar rollfördelning mellan börsens och Finansinspektionens 
övervakningsuppgifter som ytterligare förstärks genom det ovan anförda 
samarbetsavtalet är det enligt min mening adekvat att någon mer ingående 
lagreglering avseende börsens oberoende saknas i Finland. Debatten om den 
av börsen utövad övervakning är därmed inte lika aktuell i Finland som den 
är i Sverige. Detta är förståeligt även mot bakgrund till börsens 
förhållandevis snäva övervakningsansvar i jämförelse de i svenska VpmL 
fastställda myndighetsliknande övervakningsuppgifter för en svensk börs.  
Då börsen enligt finsk lagstiftning saknar några lagstadgade 
myndighetsliknande tillsynsuppgifter (utan skall enbart säkerställa att 
börsens regelverk står i överensstämmelse med de i lagen fastställda kraven) 
finns det ingen anledning till någon motsvarande debatt i Finland om 
börsens oberoende som det finns i Sverige. I princip innebär det enligt min 
mening att den finska lagstiftningens flexibilitet redan har tagit hänsyn till 
den infrastrukturella utvecklingen på börsområdet. Dessutom kan det finska 
Finansministeriets funktion för godkännandet av börsreglernas innehåll 
redan i sig anses innefatta den så kallade excessive-regeln. Med hänsyn till 
de ovan anförda faktorerna i den finska lagstiftningen anser jag inte någon 
anledning att vidareutveckla diskussionen om ansvarsfördelningen mellan 
tillsynsmyndigheten och börsen.        
 
  

4.3.7  Övervakningens omfattning av 
handelsparterna på en marknadsplats 
 

4.3.7.1 Reglerade marknader 
 
I den äldre värdepappersmarknadslagen fanns grundläggande förutsättningar 
för börsmedlemskap i 3 kap 6 a §. Förutsättningarna för börsmedlemskapet 
och återkallande av detta skulle också enligt 6 a § anges närmare i 
börsreglerna. Tillika skulle emittenternas och börsmedlemmarnas rättigheter 
respektive skyldighet framgå av börsreglerna.    
 
De lagstadgade kraven på börsreglernas innehåll var, som framgår ovan, 
generella av sin natur. Det grundläggande syftet med en sådan 
minimireglering var främst att erbjuda friare möjligheter för börsen att 
utveckla sitt handelsförfarande i takt med de strukturella förändringarna 
inom värdepappersmarknaden och den internationella utvecklingen. 
Dessutom åsyftades det att lagstiftningen skulle främja en dynamisk 
utveckling av den finska värdepappersmarknaden. Den lämpligaste 
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lösningen ansågs därmed vara att  värdepappershandeln vid en börs kunde 
istället snabbt och tillförlitligt regleras via självreglering.      
 
Numera regleras dessa förutsättningar i den nya 
värdepappersmarknadslagens 3 kap 25 §. Den till MiFID anpassade 
bestämmelsen motsvarar i sak i stor utsträckning den gamla lydelsen. Nedan 
redogörs de viktigaste skillnaderna. 
 
Enligt den äldre bestämmelsens första stycke skulle fondbörsen bevilja 
rättigheter att verka som börsförmedlare, om sökanden uppfyllde de krav 
som lagen och fondbörsens regler ställde och som hade ett fast affärsställe i 
Finland. I den äldre bestämmelsen fanns det nämligen ett krav för 
värdepappersförmedlares erhållande av auktorisation att bedriva en filial i 
Finland. Lagbestämmelsen öppnade trots allt möjlighet för börsen att göra 
avsteg från kravet på ett fast driftsställe och bevilja medlemskap även för 
sådana värdepappersförmedlare som saknade en filialverksamhet i Finland. 
Lagstadgande på filial har dock slopats från den nya lagstiftningen och 
bestämmelsen är naturligtvist även bindande för börsen.343 . Genom den nya 
bestämmelsen har det så kallade europapasset för värdepappersförmedlare 
införts. Det innebär att möjligheterna att bli börsmedlem utsträckts till att 
omfatta även de värdepappersförmedlare som har fått auktorisationen i en 
annan medlemsstat på lagstiftningsnivån.344 Både i den gamla och i den nya 
lydelsen finns en bestämmelse som gör det möjligt att auktorisera 
värdepappersförmedlare från stater utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet att verka som förmedlare eller andra börsaktörer. 
Bestämmelsen gör det alltså möjligt för tredje lands värdepappersförmedlare 
som inte har filial i Finland att bli börsförmedlare. Bestämmelsen skall 
tillämpas också på sådana andra personer än värdepappersförmedlare som 
inte har säte i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  
 
Enligt den gamla värdepappersmarknadslagen kunde endast 
värdepappersrörelser samt kredit- och finansieringsinstitut bli 
börsförmedlare.345 Kretsen av börsförmedlare har emellertid utvidgats i 
enlighet med MiFID (artikel 42.3) för att även omfatta personer som inte är 
värdepappersförmedlare men har sitt säte i en stat inom det Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet, se 2 st. Beviljandet av rätt att delta i 
handeln är beroende av prövning och fondbörsen kan sålunda t.ex. i sina 
regler bestämma om den antar andra än värdepappersförmedlare som 
medlemmar. Utöver uppfyllelse av börsreglernas tillträdeskrav stadgas det i 
lagtexten om sökandes tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i 
övrigt eller att det annars är sannolikt att sökanden inte kommer att äventyra 
handelns tillförlitlighet är de närmare förutsättningarna för andra personers 

                                                 
343 Se MiFID, artikel 33.1 b 
344 3 kap 25 § 1 st VpmL. 
345 Se definitionen av börsförmedlare i den gamla värdepappersmarknadslagens 1 kap. 4 § 
4-5p. Kredit- och finansieringsinstitut samt värdepappersrörelse (4p) kunde bli 
börsförmedlare (5p). Värdepappersförmedlare som ansökte om börsmedlemskap kallades 
för börsförmedlare efter godkännande av börsen. Definitionernas innebörd är fortfarande 
desamma efter MiFIDs implementering 
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än enbart värdepappersförmedlares auktorisation. Som nyhet i förhållande 
till den gamla lydelsen kan en annan börsaktör enligt den nya lydelsen också 
vara en fysisk person.346 Denna möjlighet har av lagstiftaren inte föreslagits 
bli begränsad på lagstiftningsnivå utan bestämmanderätten härom har 
lämnats åt marknadsplatsen själv. Regleringen motsvarar således den 
svenska i det här hänseendet. 
 
Som framgår av det ovan anförda skall börsen alltså se till att den som 
ansöker – auktoriserade värdepappersrörelse och motsvarande eller andra - 
som enligt 25 § 2 st. inte bara uppfyller de i värdepappersmarknadslagen 
fastställda kraven utan även de av börsen upprättade kriterierna för 
medlemskap.  
 
Till skillnad vad som gäller i den svenska värdepappersmarknadslagen 
enligt vilken börsen även skall se till att medlemmen fortlöpande uppfyller 
auktorisationskraven, finns inte uttryckligen i den finska lagstiftningen. 
Krav på en sådan kontinuerlig övervakning av medlemmarnas fortlöpande 
uppfyllelse av tillträdeskraven kan dock hävdas indirekt framgå av 3 kap. 22 
§. Enligt denna skall börsen nämligen organisera en tillräcklig och 
tillförlitlig insyn för säkerställande av börsverksamhetens lagenlighet.  En 
sådan kontinuerlig övervakning av börsmedlemmarna borde enligt den 
finska Finansinspektionen innehålla marknadsplatsoperatörens systematiska 
tillsyn dels över medlemmarnas bokslut och dels huruvida medlemmarnas 
tillstånd gäller även efter tillträdet till börsen.347  
 
Trots att jag ansluter mig till den i kap. 4.2.5.3 ovan anförda aspekten om 
Finansinspektionens svårigheter att utöva någon tillsyn över respektive 
ingripa mot utländska börsmedlemmar anser jag ändå det som viktigt att 
lyfta upp två omständigheter. För det första kan enligt min mening här 
framföras samma diskussion om börsens skyldighet för kontinuerlig 
övervakning av medlemmarnas iakttagande av tillträdeskriterierna som 
gäller för den svenska lagstiftningen. Dilemmat för den inhemska 
tillsynsmyndigheten att utöva övervakning av utländska medlemmar vars 
säte finns i en annan EU-medlemsstat borde nämligen lösas via en annan 
väg såsom jag redan har konstaterat i det ovan nämnda kapitlet. Trots att 
tillsynsmyndigheten kan utöva tillsyn direkt över inhemska 
värdepappersföretagen och möjligtvist indirekt tillsyn över 
värdepappersföretagen inom EU via ett samarbete med respektive behöriga 
myndigheter i andra medlemsstater, måste det dock medges att övervakning 
av tredje lands börsmedlemmar skulle te sig som en omöjlighet om inte 
börsen skötte om denna. Från denna synpunkt skulle sådan 
övervakningsskyldighet som ställdes för börsen dock kunna anses som en 
godtagbar förklaring till den i Sverige valda lösningen. För det andra finner 
jag att påståendet om att en sådan kontinuerlig övervakningsskyldighet utav 
medlemmarnas uppfyllelse av tillträdeskraven indirekt kan anses framgå av 
den finska värdepappersmarknadslagen ter sig som ett otillräckligt 
argument. Jag menar att det redan principiellt torde ingå i rättssäkerheten 
                                                 
346 Rp 43/2007, s. 79 
347 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
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och i grundläggande rättsgrundsatser att ett rättsubjekt inte kan iklädas några 
rättsligt bindande skyldigheter utan ett uttryckligt lagstadgande härom. Jag 
anser således att sådan skyldighet för börsens kontinuerliga övervakning av 
medlemmarna iakttagande tillträdeskriterierna inte kan åläggas med stöd 
den gällande lagstiftningen i Finland. En annan sak är dock om börsen 
frivilligt väljer att åta sig denna skyldighet via självregleringen.        
 
Vad angår rätten att återkalla börsmedlemskapet så skall börsen både enligt 
den gamla och nya bestämmelsen för viss tid eller helt återkalla rättigheter 
som har beviljats en börsförmedlare eller någon annan börsaktör, om 
Finansinspektionen av vägande skäl yrkar det efter att ha hört fondbörsen.348 
Huruvida arrangemanget står i överensstämmelse med MiFID är dock enligt 
min mening något mindre klart. Direktivet ger enligt artikel 50.1 befogenhet 
för tillsynsmyndigheten att använda sig av de i artikeln fastställda tillsyns- 
och utredningsmöjligheter som den behöver för utförande av sina 
övervakningsuppgifter. Artikelns i) punkt ger tillsynsmyndigheten rätt att 
vidta varje slag av åtgärd för att se till att värdepappersrörelse och reglerade 
marknader fortsätter att följa lagstiftningen. 
 
Att Finansinspektionen själv har en laglig rätt att återkalla 
börsmedlemskapet av en aktör ter sig dock något förvånansvärt då det mest 
naturligast sätt enligt min mening vore att inspektionen skulle rikta sin begär 
gentemot börsen. Om börsen inte skulle följa inspektionens utmaning skulle 
den kunna förelägga en sanktion mot börsen. Den ovan anförda punkten i 
artikel 50.1 borde snarare förstås så att inspektionen endast kan utöva sina 
befogenheter mot värdepappersrörelse just i egenskap av 
värdepappersförmedlare och inte i egenskap av börsförmedlare. Om 
inspektionen anser att det finns tungt vägande skäl för att återkalla 
medlemskapsauktorisation torde nämnda artikeln i MiFID inte ge någon 
subsidiär befogenhet för inspektionen att direkt ingripa mot 
börsförmedlaren. En öppen fråga är således enligt min uppfattning huruvida 
bestämmelsen ifråga kan anses strida mot värdepappersmarknadslagens 
grunder eller om bestämmelsens tillvaro kan vara berättigat på grund av att 
även i samband med börsreglernas ikraftträdande har Finansinspektionen 
rätt att yttra sig över reglernas laglighet och förenlighet med 
investerarskyddsperspektivet.  
 
 

4.3.7.2 MTF-plattformar 
 
Någon närmare uppräkning av villkoren för att bli antagen som handelspart 
vid yrkesmässigt handelsförfarande fanns inte i den föregående 
värdepappersmarknadslagen. Som det redan tidigare har anförts, så fanns 
det bara en laglig skyldighet för den som ordnade sådant förfarande att 
upprätta tillrädesvillkoren för beviljande av handelsrättigheter vilka sedan 
blev föremål för Finansinspektionens godkännande.  

                                                 
348  3 kap 6 a § 3st (gamla lydelse) och 3 kap 25 § 4 st (nya lydelse)  
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Den nya värdepappersmarknadslagen innehåller dock stadganden om 
godkännandet av handelsparter vid multilateral handel i 3a kap. 4 §. 
Europapasset för värdepappersförmedlare och andra personer som uppfyller 
de i lagen angivna specifika villkoren rätt att erhålla auktorisationen som 
handelspart har följdriktigt införts även att gälla för handelsparter vid 
multilateral handel. Marknadsplatsoperatören kan enligt lagstiftaren dock i 
sina regler ställa upp minimikrav för auktorisationen, men från 
bestämmelsens synpunkt är det av en central betydelse att dessa krav på ett 
jämlikt och icke-diskriminerande sätt tillämpas på alla 
värdepappersförmedlare som kommer från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.349 Bestämmelsens första stycke gäller också 
värdepappersförmedlare som inte har filial i Finland. 
 
I bestämmelsens andra stycke föreskrivs om de förutsättningar under vilka 
också andra lämpliga personer som har säte i en stat inom det Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet kan godkännas som handelspart. Till denna 
kategori av personer kan enligt lagstiftaren hänföras exempelvis s.k. 
institutionella investerare såsom försäkringsbolag samt investerings- och 
pensionsfonder. Tillika vad gäller för börsmedlemmar har lagen berett 
möjlighet att även fysiska personer kan erhålla auktorisation som 
handelspart vid multilateral handel. Lagstiftaren har emellertid ålagt 
marknadsplatsoperatören skyldighet att i sådana fall ombesörja ett 
tillräckligt investerarskydd genom att informera allmänheten om särdragen i 
handelssystemet och om de från den officiella handeln avvikande risker som 
eventuellt är förenade med systemet.350 
 
I situationer där annan än värdepappersförmedlare eller en annan person 
som har sitt hemland eller säte i en stat utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet söker auktorisation för handelspart vid multilateral 
handel skall auktorisation enligt fjärde stycket beviljas på de villkoren som 
Finansministeriet fastställer. En sådan ordning gäller även för 
värdepappersförmedlare som saknar säte i Finland.  Sådana av 
Finansministeriet fastställda villkoren som avses här är enligt förarbeten 
beroende av prövning i det enskilda fallet. Villkoren innebär vidare en 
möjlighet att uppställa villkor som kan vara nödvändiga med tanke på 
verksamhetens tillförlitlighet, tillsyn och investerarskydd för erhållandet av 
auktorisation som handelspart på MTF-plattform. Bestämmelserna avseende 
tredje lands värdepappersförmedlare respektive personer som ansöker om 
auktorisation för handelspart vid multilateral handel synes lämna mindre 
utrymme för marknadsplatsoperatörens rätt att bestämma dessa aktörers 
tillträdesvillkor. Det kan knappast anses stå i strid med MiFID då direktivet 
endast kan reglera medlemsstaternas mellanhavanden medan 
rättsförhållanden mellan enskild medlemsstat och tredje land inte kan styras 
genom direktivet.351   
                                                 
349 Rp. 43/2007, s. 84 
350 Rp 43/2007, s. 85 
351 I sådana fall torde internationell avtalsrätt styra de rättsliga mellanhavandena. Uppsatsen 
kommer dock inte behandla frågan mer på grund av ett begränsat utrymme. 
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Vidare i paragrafens femte stycke regleras återkallande av auktorisationen 
som handelspart. Bestämmelsen har dock samma innehåll som motsvarande 
bestämmelse ifråga om offentlig handel. Av den anledning behandlas 
återkallandet inte närmare här utan läsaren hänvisas till föregående kapitel 
där samma sak behandlas som alltså även gäller för multilateral handel.     
 
 

4.3.8  Handelsstopp och avförandet av ett 
instrument från handel 
 

4.3.8.1 Reglerade marknader 
 
I den äldre värdepappersmarknadslagens 3 kap. 6 § 1st 5p föreskrevs att 
avbrytande av handel med värdepapper tillhörde fondbörsens 
övervakningsskyldigheter. Enligt bestämmelsen var fondbörsen skyldig att 
avbryta handel med ett värdepapper när det kunde anses som nödvändigt 
med hänsyn till de av börsreglerna, värdepappersmarknadslagen och av 
tillhörande författningar fastställda krav. Om fortsatt handel skulle vidare stå 
i strid med god sed på värdepappersmarknaden eller äventyra en tillförlitlig 
prisbildning i värdepapperet ifråga skulle det tillika ha varit nödvändigt att 
avbryta handel. Handelstopp avseende ett värdepapper förklarades bero på 
enskilda omständigheter hänförliga till emittenten av värdepappret, såsom 
att denna inte hade följt den i värdepappersmarknadslagens 2 kap. stadgade 
informationsskyldigheten. Någon mer ingående reglering över 
förutsättningarna för avbrytandet av handel i ett instrument eller börsens 
anmälningsskyldighet till Finansinspektionen om åtgärden fanns däremot 
inte i den äldre värdepappersmarknadslagen.  
  
I samband med MiFID har dock något mer ingående bestämmelser om 
handelsstopp införts i 3 kap 23 § VpmL. I denna paragrafs 1 stycke 
föreskrivs i likhet med den äldre bestämmelsen om fondbörsens skyldighet 
att avbryta handel med värdepapper. På samma sätt som börsen, så har 
enligt bestämmelsens tredje stycke även inspektionen en motsvarande rätt 
att besluta om avbrytande av handel med ett visst värdepapper. I samband 
med inspektionens beslut om handelsstopp har denna även i likhet med 
MiFID ålagts skyldighet att enligt 7 kap. 2 a § omedelbart offentliggöra sitt 
beslut och informera övriga relevanta myndigheterna härom. I 
rättslitteraturen har det bland annat anförts att börsen skulle vara skyldig att 
fatta beslut om handelsstopp om fortsatt handel skulle kunna ha ansetts 
äventyra tillförlitlig prisbildning av värdepapperet.352 Avbrytande av handel 

                                                 
352  J. Karjalainen, O. Laurila, J. Parkkonen,  Arvopaperimarkkinalaki 
(Värdepappersmarknadslagen), s. 181 f. 
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kunde också bero på att det förelåg en informationsasymmetri på marknaden 
på grundval av emittentents bristande informationsgivning.  
  
I 23 § anges det vidare att avbrytande av offentlig handel kommer i fråga 
när det är ”nödvändigt på grund av ett förfarande som strider mot 
bestämmelserna eller föreskrifterna om offentlig handel, mot börsreglerna 
eller mot god sed”. Rekvisitet gäller både för marknadsplatsoperatören och 
för Finansinspektionen. Någon närmare uppräkning av förutsättningarna för 
avbrytande av handel med ett värdepapper finns inte på lagstiftningsnivån, 
vilket synes mig bero på att lagstiftaren avsiktligen har velat lämna utrymme 
för börsen att införa mer detaljerade anvisningar härom.  
 
I paragrafens andra stycke föreskrivs om börsens skyldighet att 
offentliggöra sitt beslut om handelsstopp och underrätta Finansinspektionen 
om saken. Finansinspektionen har vidare ålagts skyldighet att informera de 
behöriga tillsynsmyndigheter i övriga medlemsstaterna. 
 
 
 

4.3.8.2  Tillämpningsområde för avbrytande av 
handel enligt VpmL 
 
Den nya bestämmelsen om handelsstopp avser enligt förarbeten till den nya 
värdepappersmarknaden enbart mer långvariga avbrott i handeln. Det 
innebär således att bestämmelser om kortvariga avbrott i handel inte regleras 
på lagstiftningsnivå utan sådana avbrott kan istället tas in i börsreglerna. 353 
Information avbrytandet eller avslutandet kan enligt förarbetena 
offentliggöras i marknadsplatsoperatörens handelssystem, på dennes 
webbsidor eller i ett pressmeddelande.354  
  
Börsen har således skyldighet att införa närmare bestämmelser och 
förutsättningar för handelsstopp som är mer kortvariga, vilka skall ställas till 
inspektionens godkännande innan dess ikraftträdande. Ett kortvarigt 
handelsstopp är vanligtvist berättigat i fall där emittenten på ett eller annat 
sätt har brutit mot reglerna om fortlöpande informationsskyldighet. Det kan 
således vara frågan om att emittenten inte har offentliggjort information på 
ett lagenligt sätt. Ett exempel på sådan lagöverträdelse är att ledningen har 
kommenterat någon händelse som berör bolaget och som har eller antas ha 
en väsentlig påverkan priset på värdepapperet. En annan typ av åtgärd som 
också kan resultera i börsens beslut att avbryta en handel med värdepapper 
är att emittenten utgivit vilseledande eller fel information till marknaden. 
Handelsstopp pågår i sådana fall endast fram till dess att emittenten 
offentliggör information på ett sätt som erfordras av lagen respektive 
emittenten korrigerar den tidigare utgivna informationen.  

                                                 
353 Rp 43/2007, s. 87 
354 Rp 43/2007, s. 87 
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Slutsatsen av MiFIDs implementering avseende handelsstopp är att den 
finska lagstiftaren har läst MiFIDs artikel 41.1 tillsammans och tolkat att 
artikeln syftar till handelsstopp som är mer varaktiga av sin natur.355 Man 
har således avsiktligen lämnat reglering över kortare handelsstopp åt 
självregleringens förfogande. Ordningen är utan tvivel ändamålsenlig med 
tanke på att de kortvariga handelsstopp vanligtvist pågår ungefär en timme 
eller till och med mindre.356 Under en sådan kort tidsfrist skulle det kunna 
tänkas vara nästan omöjligt att tillämpa den i MiFID angivna proceduren. 
Den mest adekvata lösningen vad gäller korta handelsstopp torde således 
vara att medlemsstaternas marknadsplatser själva samarbetar genom att 
integrera sina rutiner i samband med kortvariga handelsstopp. I praktiken 
ligger det i primärbörsen egenintresse och ansvar att informera 
sekundärbörserna om beslut avseende handelsstopp och tillika när 
handelsstoppet upphör att gälla. Därtill torde det tillhöra samarbetet mellan 
OMX Nordiska Börsen Helsinki och Finansinspektionen att börsen 
informerar inspektionen även avseende kortvariga handelsstopp och 
upphörande av dessa. En sådan ordning synes dessutom vara påkallad av en 
effektiv övervakning och tillvaratagandet av investerarskyddet.    
 
 

4.3.8.3  Finansinspektionens roll i samband med 
handelsstopp och bindning av tredje part 
 
Det finns ingenting i det finska stadgandet om handelsstopp som skulle 
antyda om att Finansinspektionen inte skulle vara bunden av börsens beslut, 
såsom fallet synes vara i den svenska värdepappersmarknadslagen. Den 
finska finansinspektionen anser det som oändamålsenligt att lägga en i 
Sverige motsvarande skyldighet för tillsynsmyndigheten att besluta om 
handelsstoppet skall bestå. Därmed kan det även konstateras att 
inspektionen saknar enligt finsk lagstiftning någon rätt att besluta huruvida 
det av börsen beslutat handelsstoppet skall bestå eller inte. I så fall kan 
syftet med börsens anmälningsskyldighet ifråga vara att inspektionen endast 
fungerar som ett slags förmedlare genom att denna skall omedelbart 
underrätta övriga relevanta medlemsstaters myndigheter om 
handelsstoppet.357   
 
Att den svenska lösningen om tillsynsmyndighetens rätt att fastställa 
huruvida den av marknadsplatsoperatören beslutat handelsstopp skall bestå 
finns inte i den finska lagstiftningen har olika förklaringar. För det första 
anser den finska finansinspektionen att inte av naturliga skäl kunna äga lika 
ingående kännedom om händelseförloppet och omständigheterna kring 
                                                 
355 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
356 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
357 7 kap. 2 a § VpmL. Observera att Finansinspektionen har enligt 7 kap. 1 a § 2st. 
motsvarande rätt att begära handelsstopp – dock för högst tio på varandra följande 
bankdagar  
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handeln i värdepapperet som lett till marknadsplatsens beslut om avbrytande 
av handeln.358 Mot denna bakgrund kan det även enligt min mening 
ifrågasättas huruvida tillsynsmyndigheten – som i de här fallen kan 
betraktas som utomstående från den löpande handelsövervakningen och 
därmed sakna tillräcklig beslutsunderlag – kan det facto göra en rationell 
och avvägd bedömning om handelsstoppets bestående. För det andra så har 
den finska lagstiftaren tolkat MiFIDs bestämmelse om handelsstopp 
annorlunda i jämförelse med den i Sverige valda lösningen. För det tredje 
kan det rimligtvist ifrågasättas huruvida den i Sverige valda lösningen om 
finansinspektionens fastställelse kan på ett effektivt sätt fungera i praktiken.  
 
Att den finska finansinspektionen saknar rätt att fastsälla av 
marknadsplatsoperatören beslutad handelsstopp leder däremot till ett annat 
dilemma. Det problematiska med den finska bestämmelsen är nämligen att 
den har lämnat oreglerat frågor om bindningen av tredje part i nationella 
förhållanden. Det innebär således att den finska lagstiftningen inte har tagit 
hänsyn till den omständighet hur övriga nationella börser respektive 
marknadsplatser där samma värdepapper är föremål för handeln kan bindas 
av den primära (finska) marknadsplatsens beslut om handelsstopp. Trots att 
frågan inte är aktuell med hänsyn till att det endast finns en börs i Finland 
och en MTF-handelsplattform för närvarande, vill jag ändå påstå att en 
sådan avsaknad av tydliga regler i viss mån skapar oförutsebarhet.  
 
I Sverige torde, såsom det framgår av kapitlet 4.2.8.2 ovan, frågan ha tagits i 
beaktande genom införande av Finansinspektionens rätt att bekräfta 
huruvida av börsen beslutad handelsstopp skall bestå. En sådan ordning 
torde nämligen enligt min mening innebära att efter inspektionens 
fastställelse kommer handeln med värdepapperet ifråga vara avbrutet på 
samtliga svenska marknadsplatser. Den tredje parten förbinds alltså juridiskt 
via inspektionens slutliga fastställelse om handelsstoppet skall bestå. Mot 
bakgrund till detta kan det dock enligt den finska finansinspektionen 
konstateras att det dock finns viss logik i den svenska bestämmelsen 
avseende inspektionens fastställelse, vilket möjligtvist bidrar till att handeln 
det facto kan simultant avbrytas på samtliga svenska marknadsplatser. Trots 
detta vill jag ändå ifrågasätta huruvida den i Sverige valda lösningen kan 
behålla sin effektivitet även i samband med korta handelsstopp. En så länge 
saknas en tillräcklig praxis som skulle kunna visa huruvida den svenska 
finansinspektionen kan agera under en pressad tidsfrist och utsträcka 
handelsstoppet till att gälla hela den svenska värdepappersmarknaden.  
 
Andra finska marknadsplatsers skyldighet att följa den primära 
marknadsplatsens beslut om handelsstopp dock framgår i viss mån indirekt 
av lagstiftningen. Både reglerad marknadsplats operatör och den som 
organiserar multilateral handel skall nämligen omedelbart offentliggöra sitt 
beslut till finansinspektionen. Enligt inspektionen kommer denna i sin tur att 
rikta krav mot de övriga finska marknadsplatser att stoppa handeln med 
värdepapperet i situationer där den primära handelsplatsen har beslutat om 

                                                 
358 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
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handelsstopp. Slutsatsen därav torde vara att trots att det inte finns någon 
uttrycklig reglering härom på lagstiftningsnivån kommer tredje parts 
rättsliga bindning fungera genom den finska Finansinspektionens omsorg.359  
. 
 

4.3.8.4 MTF-plattformar 
 
I den äldre värdepappersmarknadslagen fanns inga uttryckliga bestämmelser 
om förutsättningarna för avbrytande av handel vid ett yrkesmässigt 
organiserat handelsförfarande. Det fanns endast stadganden varav framgick 
att den som organiserade ett sådant handelsförfarande var också skyldig att 
ordna tillräcklig och tillförlitlig övervakning samt upprätta regler och 
förfaranden som gällde vid handeln. Reglerna och systemen för 
handelsövervakningen skulle ställas till Finansinspektionens godkännande 
innan de trädde ikraft i syfte att inspektionen kunde ta ställning till dess 
förenlighet med lagarna, författningar och god sed. Slutsatsen av det ovan 
sagda torde vara att reglering över avbrytande av handel ansågs av 
lagstiftaren ingå i marknadsplatsernas självregleringsområde, vars 
förenlighet och ändamålsenlighet övervakades av Finansinspektionen. 
Vidare kunde marknadsdomstolen enligt 7 kap. 2 § förbjuda 
marknadsplatsen att organisera handel med ett värdepapper mot handel med 
värdepapper om en fortsatt handel skulle väsentligt stå i strid med 
värdepappersmarknadslagen, dess författningar eller marknadsplatsens egna 
regler.  
 
Efter MiFIDs implementering har dock bestämmelserna om avbrytande av 
handel vid multilateral handelsplattform införts på lagstiftningsnivå. I den 
nya värdepappersmarknadslagens 3a kap. 9 § föreskrivs om 
marknadsplatsoperatörens skyldighet att avbryta eller avsluta handel om det 
är nödvändigt på grund av förfaranden som strider mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna om handeln, mot handelsreglerna, eller mot god sed. 
Marknadsplatsoperatören skall omedelbart offentliggöra sitt beslut och 
underrätta Finansinspektionen härom.  Finansinspektionen har en 
motsvarande rätt att enligt 7 kap 1 a § 2 st. förordna om avbrytande av 
handeln – dock för högst tio på varandra följande bankdagar . De ovan 
anförda bestämmelserna är således desamma som gäller för börsen som 
organiserar offentlig handel.  
 
Notera att samma diskussion som framförts ovan i kapitlet 4.3.8.3 om 
Finansinspektionens roll i samband med handelsstopp samt bindning av 
tredje part gäller även med avseende på MTF-plattformar. 
 
 
 
 
                                                 
359 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10. Denna befogenhet för inspektionen har 
i lagen om finansinspektionen enligt vilken inspektionen bl.a. är skyldig att tillvarata 
investerarskydd och finansmarknadernas smidiga fungerande.  
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5. Den praktiska tillämpningen – 
OMX Nordiska Börsen  

 

5.1 Inledning 
 
Nedan kommer läsaren att introduceras till hur OMX Nordiska Börsen 
(härefter ”OMX”) ämnar tillvarata marknadernas genomlysning och 
integritet på OMX. Jag kommer först att introducera läsaren till den 
genomgripande uppbyggnaden av OMX:s enhet för 
marknadsövervakningen i syfte att skapa en allmän bild över den på OMX 
utövade marknadstillsynen. Det bör dock framhållas redan här att 
redogörelsen nedan koncentreras främst på handelsövervakningen, medan 
emittentövervakningen lämnas åt sidan. 
Handelsövervakningen kommer att behandlas dels i ljuset av Norex Member 
Rules (härefeter ”NMR”) och dels i ljuset av det tekniska systemet för 
handelsövervakningen som möjliggör övervakningen i realtid och bidrar till 
en mer systematisk och effektivare övervakning av värdepappershandeln på 
OMX. Därtill kommer de olika aspekterna – NMR reglerna om 
genomlysning och marknadsmissbruk - i handelsövervakningen att 
specificeras med praktiska exempel på regelbrott mot NMR som har lett till 
ett disciplinärt ärende. Även frågorna om kontinuerlig övervakning utav 
emittenternas uppfyllelse av tillträdesvillkoren kommer att behandlas.  
 
 
 

5.2 Principiella utgångspunkter för 
marknadsövervakning på OMX 
 
OMX har en integrerad övervakning av värdepappershandeln vid samtliga 
marknadsplatser inom OMX. Övervakningsfunktionen består således av tre 
avdelningar, en vid vardera av Helsingforsbörsen, Stockholmsbörsen och 
Köpenhamnsbörsen360. Dessa avdelningar är vidare indelat i två grupper. 
Emittentsövervakningen ansvarar för notering och övervakningen av 
bolagen och handelsövervakning vars uppgift är att se till att 
värdepappershandeln sker i enlighet med börsens regler och upptäcka 
otillbörliga handelsförfaranden som kan innebära marknadsmissbruk.  
 
                                                 
360 I detta arbete behandlas dock enbart Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen medan 
övervakningsfunktionen på Köpenhamnsbörsen lämnas utanför. 
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Övervakningsfunktionen har som ett grundläggande mål att verka för att 
marknadens förtroende för börs upprätthålls.361 För att uppnå målet arbetar 
övervakningsavdelningarna separat från OMX:s övriga affärsdrivande 
verksamhet. Uppgifterna för handelsövervakningen består huvudsakligen av 
övervakningen av att medlemmarna följer börsens handelsregler och 
gällande lagar på värdepappersområdet. Det innebär att övervakningen är 
riktad till att dels övervaka handeln som sådan men dels också till 
medlemmars agerande i förhållande till gällande regler. 362 
 
Varje börs inom OMX har sin egen disciplinnämnd vars uppgift är att pröva 
ärenden om medlemmars och noterade bolags överträdelser av de regler som 
gäller vid börsen.363 OMX Nordiska Börsen Stockholm och Helsingfors har 
en lagstadgad skyldighet att ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga 
ärenden om medlemmars och bolags364 överträdelser av regler som gäller 
vid börsen.365  
 
Om avdelningen för marknadsövervakningen upptäcker eller misstänker att 
en medlem, mäklare eller ett bolag har gjort sig skyldig för ett regelbrott kan 
denna besluta om att lämna ärendet till disciplinnämndens prövning.  Det 
innebär närmare att marknadsövervakningsfunktionen börjar utreda 
misttankarna genom att kontakta bolaget respektive medlemmen ifråga och 
begär ett utlåtande av den misstänkte. Om regelbrottet bedöms som mindre 
allvarligt kan marknadsövervakningen utfärda en varning gentemot 
medlemmen respektive bolaget som förblir icke-offentlig. Vid allvarligare 
och/eller systematiska överträdelser kommer marknadsövervakningen att 
hänföra ärendet vidare till disciplinnämndens avgörande. Disciplinnämnden 
fäller därmed ett utslag med eventuella sanktioner. De till buds stående 
sanktioner för en medlem är varning, vite eller förverkat medlemskapet, 
medan börsmäklare kan varnas eller få sin mäklarlicens indragen. De 
sanktioner som kan komma ifråga för noterade bolag är varning, vite mellan 
en till femton årliga noteringsavgifter eller avnotering. Samtliga sanktioner 
som döms ut av disciplinnämnden är offentliga och publiceras på OMX:s 
hemsida366.  

                                                 
361 Se närmare OMX gruppens hemsida; 
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc
estockholm/ 
362 Se närmare; 
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc
estockholm/noteringochovervakning/ 
363 Se närmare; 
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc
estockholm/disciplinnamnd/  
364 Både noterade bolag d.v.s. börsbolagen och bolagen som är upptagen till handel på First 
North (av OMX AB bedrivna multilateral handelsförfarande) kan bli föremål för 
disciplinnämnds prövning vid regelöverträdelser som gäller för respektive marknadsplats. 
365 Se den svenska värdepappersmarknadslagen 13 kap. 14 § och den finska 
värdepappersmarknadslagen 3 kap. 14 § 1 stycke, 7 punkt.  
366 Avgöranden i Stockholmsbörsens disciplinnämnd, se 
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc
estockholm/determinations/?languageId=3. Avgöranden i Helsingforsbörsens 
disciplinnämnd 
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Enligt den svenska värdepappersmarknadslagen skall disciplinnämnden 
bestå av lagfaren domare som vice ordförande och minst tre ledamöter varav 
två skall vara välinsatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.367 Trots 
att den finska värdepappersmarknadslagen inte innehåller lika detaljerade 
bestämmelser om disciplinnämndens sammansättning upprätthåller 
Helsingforsbörsens disciplinnämnd samma befattningar som i 
Stockholmsbörsens motsvarande nämnd.  
 
Utöver marknadsövervakningsfunktionen och de vid varje börs inrättade 
disciplinnämnderna, har OMX två övervakningskommittéer varav den ena 
finns i Finland och den andra i Stockholm.368 Dessa 
övervakningskommittéer har en mer generell och samordnande funktion 
vars arbete syftar till att marknadsövervakningen utförs i linje med 
övergripande strategi som gäller för OMX. Övervakningskommittés 
grundläggande uppgift är att granska hur övervakningsfunktionen hanterar 
frågor rörande marknadsövervakning och notering. 
Övervakningskommittéernas syfte är vidare att harmonisera rutiner för 
övervakning inom OMX och således stärka förtroendet och integritet genom 
att vara oberoende i förhållande till OMX:s vinstintresse. Kommittéernas 
fem ledamöter utses av styrelsens varav tre är oberoende av OMX:s eller 
kvalificerade ägare till OMX medan övriga utgörs av samtliga börsernas 
verkställande direktörer.    
 
 

5.3 Handelsövervakningen på OMX  
 

5.3.1  Inledning 
 
I följande kapitel nedan kommer handelsövervakningens huvudsakliga 
övervakningsåtgärder och ansvarsområden redogöras.  Det bör anmärkas att 
de lagstadgade skyldigheterna vad gäller handelsövervakningen på en börs 
och MTF-plattform är desamma i sak. Av den anledningen kommer de 
nedan anförda uppgifterna för handelsövervakningen att omfatta enbart 
börsen.  
 
 

                                                 
367 13 kap. 15 § VpmL 
368 Se närmare; 
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/surveillanc
estockholm/noteringochovervakning/ 
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5.3.2  Övervakningsåtgärder och –system på 
OMX  
 
OMX:s avdelning för handelsövervakning använder sig av Smarts-system 
som är en teknisk plattform som möjliggör värdepappersmarknadens 
övervakning i realtid. Smarts används dels för att upptäcka misstänksamma 
handelsmetoder och dels för att tillvarata en god genomlysning vid 
värdepappershandeln.369   
 
En av Smarts huvudsakliga delar är ett detaljerat larmsystem som fungerar 
som ett hjälpmedel vid handelsövervakningen. Larmarna är baserade både 
på handelsvolymer och på prisbildning av varje värdepapper. Varje 
avvikande volym respektive kurssättning utlöser larmet. Larmsystemet både 
producerar och visar larm samt beskriver kortfattat orsaken till larmet. 
Exempelvis utlöses larm i order vars prissättning inte återspeglar den 
gällande kursnivån och marknadsgaranters underlåtenhet att lägga bud i 
värdepapper. Vidare larmas upp- och nedgångar både i handelsvolymer och 
i prisändringar samt handelsmetoder som indikerar otillbörligheter. Även 
avslutstyper och dess förenlighet med NMR kan övervakas genom 
larmsystemet då larm bland annat utlöses vid rapportering av manuella 
avslut.   
 
Den andra huvudsakliga delen av Smarts består av Spread-bilder som 
framställer en bild av värdepapperets kursutveckling under en valfri 
tidsperiod. Den visar även samtliga avslut och handelsvolymer på 
värdepapperet som identifierar handelsparterna. Spread-bilderna kan därmed 
användas för en detaljerad analys exempelvis av enskild medlems handel 
med ett visst värdepapper över en viss tidsperiod och hur information som 
emittenterna offentliggör har påverkat handelsvolymerna. Vidare kan 
Spread-bilderna fungera som hjälpmedel vid analysering av värdepappers 
prisbildning i förhållande till andra instrument, exempelvis 
aktiekursutveckling i förhållande till andra derivatinstrument. 
 
Den tredje huvudsakliga funktionen i Smarts är Replay-bilderna som 
framställer orderböckerna för varje värdepapper. Dessa bilder visar både 
detaljerad information om budpriserna, medlemsidentifikation och en 
synkroniserad orderboksfunktion. Den synkroniserade orderboksfunktionen 
möjliggör en parallell granskning med avseende på orderboken av 
underliggande tillgången och dess derivtainstrument. Genom Replay-
bilderna kan orderläggningen i varje enskilt värdepapper analyseras 
närmare. Syftet med denna funktion är att man skall på ett effektivt sätt 
upptäcka avvikande order som står i strid med NMR såsom olika 
felaktigheter i medlemmarnas orderläggning som kan bero på tekniska fel i 
medlemmarnas automatiska orderrouting-system. Även orderläggning vars 

                                                 
369Se;  http://www.smartsgroup.com/page.aspx?docid=131 och 
http://www.smartsgroup.com/page.aspx?docid=77  



 142

syfte är att manipulera kurssättning i ett värdepapper kan identifieras genom 
att analysera Replay-bilderna.     
 
Förutom värdepappershandelns övervakning i realtid kan Smarts-systemet 
användas i syfte att analysera historisk handelsinformation. Systemet 
möjliggör nämligen insamlig av historisk handelsinformation som således 
fungerar som ett hjälpmedel för undersökning av medlemmarnas 
manipulativa handelsmetoder.  
 
Som framgår ovan spelar Smarts-systemet en viktig roll för 
handelsövervakningen då systemet kan definiera normal och avvikande 
handel med stöd av volym- och kurssättningsvariablerna. Dessutom 
åskådliggörs inte enbart värdepappersmarknadshandel som helhet utan även 
enstaka handelsmönster. Tillgång till obegränsat handelsmaterial möjliggör 
en smidig dokumentations- och rapporteringsfunktion av misstänka fall till 
den övervakande myndigheten.  
 
Utöver användning av Smarts-systemet som hjälpmedel vid 
handelsövervakningen analyseras börs- och pressmeddelanden i syfte att 
följa upp emittenternas aktuella nyheter och dess kursutveckling på andra 
sekundärmarknaderna. Även diskussionsspaltar på Internet som är  inriktade 
till investerare kontrolleras på en fortlöpande basis för ett eventuellt 
upptäckt insidertips och/eller meddelanden som kan innebära otillbörlig 
marknadsmanipulation. Utöver observation av massmedias debatt om 
värdepappersmarknaden så kontrolleras även varje bolags insiderregister 
och möjliga ändringar i dessa personers innehav.   
 
Dessutom innehåller SAXESS-handelssystemet en särskild facilitet både för 
rapportering av icke-standardiserade (med andra ord manuella avslut) 
transaktioner och automatiskt matchade avslut. Genom det så kallade 
SAXESS Trade-fönstret kan medelmmarnas iakttagande av 
avslutsrapporteringens förenlighet med NMR rapporteringsregler och 
Reporting Guideline övervakas.  
 
Som framförts ovan består åtgärderna av handelsövervakningen av ett flertal 
åtskilliga komponenter. Syftet med den heltäckande övervakningen är 
naturligtvist att få en så exakt och tillförlitlig underlag för analysering av 
volym- och kursändringar i värdepappershandeln. Ett sådant synsätt bidrar 
även till en effektiv upptäckt av avvikande handelmönster respektive brott 
mot NMR. Ett systematiskt hänsynstagande till olika informationskällor kan 
utan tvivel påstås bidra dels till fullständigare överblickbarhet av 
värdepappersmarknaden och dels till säkerställandet av marknadsintegritet.           
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5.4 Genomlysning av 
värdepappershandeln på OMX  
 

5.4.1 Inledning 
 
Redan innan implementering av MiFID har majoriteten av medlemsstaterna 
säkerställt en hög grad av genomlysning i värdepapperspriserna genom sin 
nationella lagstiftning, medan en mer detaljerad reglering inom området har 
av lagstiftaren lämnats åt marknadsplatserna. Reglerna om genomlysning av 
värdepappershandeln på OMX finns i NMR.370 Efter MiFID:s ikraftträdande 
har NRM anpassats till den nya regelmiljön för värdepappershandelns 
genomlysning. Dessa ändringar är emellertid mer av teknisk natur och det 
har således inte skett något mer omfattande systemskifte inom området för 
genomlysning av värdepappershandeln vid OMX.  
 
I detta kapitel kommer det att redogöras grundläggande dragen för hur 
värdepappershandelns genomlysning tillvaratas av OMX.371 Först redogörs 
de uppgifter som är föremål för offentliggörande såväl av order som av 
avslut. För det andra kommer ett antal avslustyper beskrivas i syfte att 
påvisa hur genomlysningen på ett mest ändamålsenligt sätt kan tillvaratas av 
OMX. För det tredje beskrivs den av OMX:s utövade handelsövervaknings 
grundläggande mekanismer som bidrar till säkerställandet av 
genomlysningens lagenlighet. Slutligen kommer det att införas en 
reflektering över de förändringarna som har skett i samband med 
implementering av MiFID och huruvida det i MiFID introducerade 
systemskiftet inom området för aktiehandelns genomlysning innebär 
förbättrat iakttagande av kraven på värdepappershandelns genomlysning.  
 
 

5.4.2  Offentliggörande av information om order 
och avslut  
 
Vad gäller informationskrav före handel så visas samtliga köp- och säljbud 
kontinuerligt av OMX:s centrala orderbok i SAXESS handelssystemet. 
Offentliggörande av order avser priser, volymer, identifiering av 
instrumentet, medlemsidentitet samt datum och tid för orderläggningen.372   
Angående informationskrav efter handel har OMX kontinuerligt 

                                                 
370 Norex Member Rules, version 1.9 – November 2007  
371 Genomgången av värdepappershandelns genomlysning kommer dock endast avse 
aktiehandeln på grund av det begränsade utrymmet i examensarbetet. 
372 NMR 5.4.4 
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offentliggjort avslutspriser och -volymer samt identifiering av instrumentet, 
avslutsparterna, datum och tiden för avslut i SAXESS handelssystem.373  
 
Med hänsyn till det ovan anförda kan det konstateras att NMR:s regler om 
offentliggörande av handelsinformation går något längre än kraven som 
ställs i den europeiska kommissionens genomförandeordning. Enligt 
genomförandeordningen är det nämligen tillräckligt om offentliggörande av 
information i samband med transparensrapporteringen omfattar handelsdag, 
-tidpunkt, köp- respektive säljindikator, transaktionstyp och 
instrumentidentifikation.374  Till skillnad från vad som gäller för NMR, 
ställer genomförande förordning således inte några absoluta krav på att även 
företaget som avser att utföra respektive har utfört transaktionen skall 
offentliggöras i samband med orderläggning och avslut.  
 
 

5.4.3 Avslutsklasser och avslutstyper i syfte att 
uppnå en systematisk genomlysning 
 
Krav på genomlysning efter handel har emellertid redan innan 
implementering av MiFID varit dels begränsat till orderbokshandel och dels 
till handel utanför orderbok men som ändå har varit underkastade i 
marknadsplatsens egna regler (s.k. OTC-handel). De automatiskt matchade 
avslut i SAXESS kallas för standardiserade avslut medan transaktionerna 
som överenskommits utanför börsen och som därefter rapporteras till 
SAXESS-handelssystem kallas för manuella avslut375. Standardiserade 
avslut återspeglar aktiens marknadspris då affären per automatik hamnar 
inom gällande spreaden när order automatiskt matchas mot varandra i 
SAXESS handelssystemet och därmed offentliggörs omedelbart genom det 
så kallade trade ticker. Manuella avslut som har genomförts i enlighet med 
gällande marknadspris och som rapporterats till börsen inom tre minuter 
efter affärens avslutande kallas också för standardiserade avslut.  
 
Förutom de två ovan anförda standardiserade avslut identifierar NMR flera 
avslutstyper för den icke-standardiserade avslutsklassen.376 Den här typen 
av avslutsklassen berättigar medlemmen att göra ett avsteg från kravet på 
omedelbart offentliggörande alternativt offentliggörande av avslut inom tre 
minuters tidsintervall. Förklaring till undantaget torde vara att omedelbar 

                                                 
373 NMR 5.6.6 
374 Kommissionen förordning (EG) 1287/2006,artikel 17.1 och bilaga 2, tabell 2 
375 Manuellt avslut betyder en värdepapperstransaktion som berör medlemmar på en 
reglerad marknad och om vilken överenskommelse träffas privat, men  där transaktionen 
genomförs på den reglerade marknaden, varvid medlemmen (i) handlar för egen räkning 
antingen med en annan medlem som agerar för kundens räkning eller mot kundorder, (ii) 
handlar med annan medlem där båda handlar för egen räkning, (iii) handlar både för 
köparens och säljarens räkning, eller (iv) handlar för köparens räkning medan en annan 
medlem som handlar för säljarens räkning. Se närmare NMR 5.6.9 och Bilaga E 
376 Se mer om avslutstyperna för icke standardiserade avslut i NMR 5.6.9  
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rapportering av avslut som består av mer än en transaktion innan det blir 
slutligt genomfört ter sig till viss utsträckning oändamålsenligt då en 
fullständigare genomlysning av värdepappershandeln skulle i stort sett gå 
förlorad. Typiskt för icke-standardiserade avslut är att de har 
överenskommits utanför börsens SAXESS handelssystem och dess 
avslutspriser inte faller inom den gällande spreaden vid tiden för 
rapporteringstidpunkten. Det sistanförda innebär dock inte att vilka som 
helst prisavvikelser är tillåtna för de icke-standardiserade avslutstyperna. 
Trots undantaget från offentliggörande utan dröjsmål skall avslutspriserna 
ändå motsvara värdepapperskursen som gällde vid tiden för affärens 
ingående. I stycket nedan beskrivs ett par avslutstyper som ingår i icke 
standardiserad avslutsklass.  
 
Icke – standardiserad avslutsklass är särskilt påkallad i samband med 
portföljhandel vars transaktion inkluderar flera överlåtbara värdepapper och 
vars handelskorg handlas som en enda post mot ett specifikt angivet 
referenspris. Portföljhandlare blir skyldig att rapportera sin handelspost först 
när sådana värdepapper har samlats in på marknaden. Vidare finns det en 
icke-standardiserad avslutstyp speciellt inriktad till 
värdepapperstransaktioner som utgör en oskiljbar kombination av  
derivatinstrument och underliggande instrument, där avistaavslutet utgör en 
hedge till derivatavslutet. Derivatrelaterade transaktioner skall 
offentliggöras omedelbart efter det att det sista benet i transaktionen har 
utförts. Vidare finns det en så kallad VWAP-avslutstyp vars pris grundar sig 
på ett volymvägt genomsnittspris på ordrar som har genomförts inom en i 
förväg bestämd tidsperiod. VWAP-avslutet kommer därför inte 
nödvändigtvist falla under den gällande spreaden vid 
rapporteringstidpunkten. I samband med MiFID- anpassningen har OMX 
infört en ny avslutstyp inom icke-standardiserad avslutsklass, nämligen 
VWAS-avslut. Den här avslutstypen möjliggör medlemmarna att genomföra 
värdepappersaffärer med hjälp av kalkylerade referenspriser inom gällande 
prisspread utanför handelsplatsen som motsvarar priset som medlemmen 
skulle ha betalt om ordern hade lagts in i SAXESS handelssystemets 
centrala orderbok till automatisk ordermatchning. Vad gäller de två 
sistnämnda avslutstyperna, så har båda introducerats på Helsingforsbörsen 
först efter MiFID-anpassningen, medan den förstnämnda avslutstypen redan 
har funnits på Stockolmsbörsen innan den ovananförda anpassningen.  
 
Förutom de två olika avslutsklasserna varav den sistnämnda gör ett avsteg 
både från omedelbart offentliggörande, så finns det även andra typer av 
manuella avslut.377 Nedan kommer det att anföras ett par sådana 
transaktionstyper vars tidpunkt för offentliggörande avviker från 
standardiserade avslut och som dessutom har gällt tiden innan MiFID-
anpassningen vid OMX. Exempelvis större affärer som överstiger en viss 
storlek är berättigade till ett fördröjt offentliggörande, dock under 
                                                 
377 NMR kap 5.6  innehåller manuella avslut oh dess rapporterings- och 
offentliggöranderegler. Tre minuters huvudregel för offentliggörande av manuella avslut 
finns i 5.6.10 medan i 5.6.12-20 redogörs de tillåtna undantagen från medlems skyldighet 
för medelbart offentliggörande 
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förutsättningen att vissa krav såsom affärens storlek och att medlemmen 
löper prisrisk är uppfyllda.378 För avslut som har ingåtts utanför 
handelsplatsens normala öppettider är det vidare tillåtet att offentliggöras 
innan inledning av påföljande handelsdag.379  
 
 Icke-standardiserade avslut torde vara att möjliggöra avsteg från kravet på 
omedelbart offentliggörande av handelsinformation när det är påkallad av 
transaktionens natur. Förklaring till det ovan anförda undantaget torde vara 
att omedelbar rapportering av avslut som består av mer än en transaktion 
innan det blir slutligt genomfört ter sig tillviss utsträckning 
oändamålsenligdå en fullständigare genomlysning av värdepappershandeln 
skulle i stort sett gå förlorad. Trots att dessa avslutstyper inte vanligtvist 
återspeglar den rådande prisnivån vid rapporteringstidpunkt krävs det att 
köpeskillingen anpassas till den prisnivån som gällde vid tiden för 
överenskommelse. Syftet med uppdelningen mellan avslutsklasserna och 
därtill hörande avslutstyper torde vara att kategorisera tidpunkten för 
värdepapperstransaktionernas rapportering och offentliggörande och därmed 
bidra till ett systematiserad genomlysning. Dessutom kan den ovan 
beskrivna kategorisering anses bäst informera övriga aktörerna på 
värdepappersmarknaden dels om själva handelssättet i varje enskilt 
värdepapper och dels om den aktuella kursnivån i varje enskilt finansiellt 
instrument.  
 
 

5.4.4  Tillvaratagandet av en god genomlysning 
värdepappershandeln på OMX samt disciplinära 
åtgärder vid regelbrott 
 
Börsens handelsövervakning har således redan innan införandet av MiFID 
haft som uppgift att övervaka medlemmarnas orderbokshandel och 
rapportering av manuella avslut till börsens SAXESS handelssystem. 
Övervakningen av värdepappershandel sker typiskt sett via börsens 
databehandlingssystem, Smarts, som jämför inlagda order med 
referenspriserna och den dagliga omsättningen med värdepapper. Det finns 
således larm installerade för varje värdepapper som definierar de naturliga 
fluktuationsgränserna för ett värdepapper. Enskilda medlemmars aktivitet är 
också en av de indikatorerna som utlöser larm. Nedan kommer det att 
redogöras vissa grundläggande övervakningsmekanismer i Smarts som 
syftar till att tillvara en effektiv övervakning av värdepappershandelns 
genomlysning vid OMX. 
 
 

                                                 
378 Se mer om förutsättningarna för ett fördröjt offentliggörande, NRM 5.6.20 och 
Reporting Guideline samt Guideline för Deferred publication of large risk trades  
379 NMR 5.3.2 (ii) 
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Smarts-övervakningssystemet utlöser larm varje gång när order överskrider 
vissa tröskelvärden. Gränsvärdena tar främst sikte på ovanligt stora order 
respektive ändringar i ordernas prissättning vilka förorsakar procentuella 
ändringar i värdepapperets pris. På grundval av Helsingforsbörsens 
marknadsmodell tillåter SAXESS handelssystemet på Helsingforsbörsen 
inte att order vars prissättning avviker +/- 15 % från aktiens jämviktspriset 
läggs in i orderboken.380  Prisavvikelse för andra instrument vars 
underliggande utgörs av en aktie ligger däremot mellan +/- 50%. Någon 
motsvarande spärrar för orders högsta tillåtna procentavvikelse tillämpas 
inte på Stockholmsbörsens marknadsmodell, utan samtliga order får ett 
tillträde till den centrala orderboken. Stockholmsbörsens 
handelsövervakning kommer dock begära medlemmen att at bort sin order 
om analysten bedömer att orderpriset otillåtet mycket från referenspriset.381  
Spärrarna mot alldeles för synbara avvikelser i orderpriserna har sina för- 
och nackdelar med avseende på genomlysningen av aktiepriserna. En sådan 
skyddsåtgärd bidrar i viss utsträckning till stabilare kursutveckling genom 
att den undanröjer order vars pris inte motsvarar den gällande prisnivån382. 
När aktiekursen ”konstlat” hålls på en jämnare nivå genom att avsluten 
återspeglar tydligare den gällande prisnivån i aktien. Vid mer påtagliga 
kursuppgångar respektive -nedgångar har handelsövervakningens uppgift att 
”flytta spreaden” genom att öppna spärrfunktionen i takt med pressen på 
marknaden och ange nya jämviktspris för aktien.  Spärrarna mot avvikande 
order kan dock enligt min mening också uppfattas som ett slags bromsar i 
kursutvecklingen. Nackdelen med spärrarna blir påtagligt ju mer aktiekursen 
fluktuerar som ett resultat av en publicerad aktiepåverkande information 
eller av allmän nervositet på värdepappersmarknaden. I de ovananförda 
situationer kan spärrfunktionen i värsta fall påstås ge en felaktig kursbild av 
aktien när fluktuationen blir någorlunda retroaktivt. Denna retroaktiviteten 
kan nämligen enligt min mening otillbörligen utnyttjas av snabba och 
skickliga handlare innan aktiekursen påverkas markant av den släppta 
informationen. 
 
Övervakningen av information efter handeln omfattar kontrollmekanismer 
som larmar anomalier både i avslutspris och i avslutsvolymer. Smarts 
databehandlingssystem utlöser också larm avseende avslut som indikerar att 
en och samma kundreferens står både vid sälj- och köpsidan. 
Handelsövervakningens tekniska system utlöser larm varje gång när det 
finns skäl att anta att avslutet har dubbelrapporterats till börsens 
handelssystem då ett av dem skall makuleras av börsen. Vidare finns det en 

                                                 
380 Market Functionalities, OMX Nordic Exchange Helsinki, November 2007, document 
version 1.9.0 (Draft) 
381 Se NMR , 5.4.8. Rätten till borttagandet av order gäller dock även på Helsingforsbörsen. 
Referenspriset på en aktie definieras vidare av varje börs. 
382 Den gällande prisnivån kallas för spread och bildas av skillnaden mellan den högsta och 
lägsta avslutspriset och alla avslut mellan dem i ett enda finansiellt instrument över 
kontinuerligt tidsintervall. I likvida aktier brukar spreaden vara snäv medan fallet är 
tvärtom i illikvida aktier. Detta beror i sin tur på att köp- och säljsidan i illikvida aktier är 
föhållandevis tom, vilket ibland kan försvåra matchning mellan dessa order. Vad gäller 
likvida aktier, så finns det en omfattande utbud och efterfråga, vilket innebär att 
kursavvikelserna hålls på en förhållandevis stabil nivå.    
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larm för avslut vars offentliggörande ät tillåtet att fördröjas. Det innebär 
således att analytikerna vid handelsövervakningen kommer att i förhand 
kunna övervaka förenlighet av stora avsluts förenlighet med NMR.383  
 
Vidare övervakas att tiden för avslutsrapporteringen efterföljs av 
medlemmarna samt att fördröjt offentliggörande för blockaffärer står i 
överensstämmelse med börsens handelsregler.  Enligt regeln för 
rapporteringstidpunkten skall manuella avslut rapporteras till börsens 
handelssystem inom tre minuter.384 Disciplinnämnden vid OMX Nordiska 
Börsen Helsinki utdömde vite mot investmentbanken UBS för regelbrott 
mot NMRs rapporteringsregler för manuella avslut.385 UBS hade nämligen 
systematiskt underlåtit att fullgöra sin rapporteringsskyldighet för manuella 
avslut på de samtliga tre Nordiska Börserna under ett antal månader.386 Som 
följd av underlåtenheten fanns uppgifterna om ifrågavarande transaktionerna 
inte vid rätt tid tillgångliga vare sig för andra medlemmar, investerare eller 
för börsens handelsövervakning.  
  
Syftet med regeln är enligt disciplinnämnden att befrämja marknadernas 
överblickbarhet genom att tillgängliggöra all relevant information för de 
övriga marknadsparterna. Disciplinnämnden anser att regeln om 
offentliggörande av manuella avslut är ett av de viktigaste sätten att 
förbättra värdepappershandelns genomlysning. Dessutom avser 
rapporteringsregeln för manuella avslut säkerställa identiska 
handlingsmöjligheter (level playing field) för samtliga marknadsparter.     
 
 

5.4.5 Genomlysningen efter införandet av MiFID 
 

5.4.5.1 Existerar börsmonopolet längre? 
 
Enligt min mening kan det anses att det har skett ett visst systemskifte inom 
regleringsområdet för värdepappershandelns genomlysning i anslutning till 
införandet av MiFID. Innan implementering av MiFID skulle bilaterala 
avslut offentliggöras som manuella avslut via OMX:s SAXESS 
handelssystem. Ett sådant krav på OTC-transaktionens offentliggörande via 
börsens handelssystem berodde på att all handel som börsmedlemmen 
utförde skulle enligt nationell lagstiftning rapporteras till börsens 
handelssystem med iakttagande av börsens rapporteringsregler. Det kan 
således konstateras att både Sverige och Finland tillämpade den så kallade 

                                                 
383 NMR innehåller en tabell av order so man anses vara av större omfattning än vad som är 
normalt på marknaden, se närmare bilaga F 
384 NMR 5.6.10 och Reporting Guideline 
385 Disciplinnämndens beslut 2008-01-09 (pressmeddelande)  
386 Disciplinärenden behandlades vid Helsingforsbörsens disciplinnämnd , då majoriteten av 
underlåtna transaktionsrapporteringarna gällde Helsingforsbörsen. De två övriga börser var 
Köpenhamnsbörsen och Stockholmsbörsen 
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koncentrationsregeln enligt vilken börsen hade getts en monopol – 
åtminstone vad gäller transparensrapporteringen och dess offentliggörande. 
Regeln för offentliggörande av manuella avslut har följdriktigt varit 
desamma för både Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen. 
Offentliggörande av manuella avslut har därmed skett via börsens 
handelssystem. Transparensrapporteringen har dessutom gällt för samtliga 
avslut som träffats med värdepapper som är föremål för handeln vid OMX. 
Det kan därmed konstateras att OMX har tillhandahållit ett koncentrerat 
system för värdepappershandelns genomlysning och dess övervakning i 
båda länder innan införandet av MiFID.   
 
Transparensrapportering av de så kallade off-exchange avslut har i samband 
med MiFID undergått en förvandling på en principiell nivå. Innan MiFID 
var OTC-avslut underkastade till en skyldighet att offentliggöra dessa off-
exchange avslut via börsens handelssystem, medan idag har OTC-handlare 
en valmöjlighet angående kanalen för offentliggörande av dessa avslut. 
OMX har på motsvarande sätt inte längre någon monopolställning med 
avseende på värdepappershandelns koncentration på börsen. Detta innebär i 
sin tur att den lagstadgade skyldigheten om ett börsmonopol som fanns 
innan MiFIDs införande inte längre finns på lagstiftningsnivån. Medlemmen 
kan idag alltså välja om den ska offentliggöra sin off-exchange avslut via 
börsens system, egna arrangemang eller genom tredje parts system för 
offentliggörande. OMX kan därmed inte längre kräva från sina medlemmar 
att de skall transparensrapportera sina manuella avslut som omfattar 
värdepapper noterade vid OMX via SAXESS-handelssystemet. Ett sådant 
krav torde nämligen stå i strid med den ovan anförda lagstadgade valfriheten 
med avseende på kanal för offentliggörande av värdepapperstransaktioner.  
 
Som följd av det ovan anförda skulle jag därmed påstå att OMX:s 
skyldighet för övervakning av medlemmarnas iakttagande av 
genomlysningskraven har blivit snävare efter implementering av MiFID.  
OMX:s skyldighet att säkerställa en god genomlysning omfattar numera 
endast riktigheten av de transparensrapporteringarna som medlemmen har 
valt att offentliggöra via SAXESS-handelssystemt. Det ovan anförda 
innebär således att denna övervakningsskyldighet inte längre ligger enbart i 
börsens händer utan delas med värdepappersrörelser. 
Värdepappersrörelserna synes mig alltså numera ha fått ett utökat ansvar för 
självkontroll. Idag säkerställs inte orders bästa utförande per automatik 
genom att dessa utförs på börsen. Inte heller finns det någon tredje part som 
skulle ha en lagstadgad skyldighet för övervakning av att 
värdepappersrörelsen fullgör offentliggörande och rapportering av manuella 
avslut i enlighet med lagar och författningar. Som följd av detta har nya 
konkurrensmöjligheter inom distribution av handelsinformation upptäckts. 
 
Slutligen kan det antas att handel med de mest likvida finska och svenska 
värdepapper (främst värdepapper som tillhör OMXS30 och OMXH25 
indexen) kommer till viss del att flyttas till de nybildade MTF:er, såsom 
Turquoise där ett flertal av europeiska s.k. Blue chip-bolagen handlas. 
Frågan är således om Turquoise med flera lyckas att locka likviditet och 
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upprätta snabbare ordermatchningssystem som är en av de förutsättningarna 
för värdepappersföretagens bästa orderutförande. Den ovan anförda avser 
således illustrera en aspekt av de nya transparensrapporteringsreglernas 
påverkan (se mer härom i 6 kap.). Den intressanta frågan med hänsyn till det 
ovan beskrivna utvecklingen är således om det kan antas att utövandet av 
kursmanipulativt beteende blir lättare i takt med att nya MTF:er bildas där 
noterade värdepapper är föremål för handeln. Dessutom kan det mycket väl 
tänkas att värdepappershandelns fragmentering leder även till att ett och 
samma värdepapper kan handlas på mer eller mindre avvikande priser från 
en handelsplats till en annan. Med hänsyn till detta torde det ligga i varje 
markandsplatsoperatörens intresse att tillvarata en god genomlysning av 
värdepappershandeln på sin egen markandsplats för att upprätthålla 
respektive locka mer likviditet och handelsvolymer.        
 
 

5.4.5.2 Publicering av OTC-avslut efter införandet av 
MiFID    
 
Med hänsyn till den av börsen förlorade monopolställning på distribution av 
handelsinformation har OMX infört en ny typ av tjänst, nämligen OTC 
publiceringstjänst.387 Rapporteringstjänsten erbjuder möjlighet för både för 
medlemmar och icke-medlemmar att rapportera sina off-exchange avslut 
och/eller avslut som genomförts utanför en MTF-plattform till OMX:s 
SAXESS-handelssystem. Förutom att OTC publiceringstjänst är inriktad till 
samtliga värdepappershandlare, så omfattar tjänsten samtliga värdepapper 
som är noterade vid OMX. Tjänsten kan vidare utnyttjas under 
förutsättningen att NMR och tillämpliga lagar följs av den rapporterande 
parten. Det sist anförda innebär således att i OTC publiceringstjänsten inte 
ingår övervakningen av transaktionernas riktighet och förenlighet med 
gällande lagstiftning och NMR utan den rapporterande värdepappersrörelsen 
är själv ansvarig för den. Avsaknaden av övervakningstjänsten i samband 
med OTC rapporteringen tycks enligt mig kunna betraktas som en 
överraskande svaghet i den av OMX erbjudna publiceringstjänsten.    
 
Den av OMX införda distributionskanalen för handelsdata kan sägas 
motsvara Projekt Boats affärsidé. I Boat388 plattforms ett av flera 
affärsprojekt ingår nämligen insamling och distribution av 
handelsinformation till distributionskanaler (den engelska termen; vendors) 
mot betalning.  Projekt Boat erbjuder vidare möjlighet för 
värdepappersrörelse att offentliggöra sin order i enlighet med MiFID. I 
tjänsten ingår även övervakningen av att orderläggningen respektive 

                                                 
387 Se närmare om tjänsten; 
http://www.omxgroup.com/digitalAssets/38/38234_Product_sheet_OTCPubl_Graphics.pdf 
388 Boat platform etablerades av nio stora investmentbanker, nämligen ABN Amro, Citi 
Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Merill Lynch, Morgan 
Stanley and UBS. Systemet intorducerades under semptember 2006. Den 22 januari 2008 
har det dock publicerats en nyhet varav det framgår att Boat plattform kommer att avyttras 
till en brittisk informationsdistributör, Markit, varefter plattformen kallas för Markit Boat.  
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transaktionerna i värdepapper sker i enlighet med de i MiFID fastställda 
villkoren. Det påstås att redan idag använder 24 stora investmentbanker sig 
av Boat plattformens orderläggnings- rapporteringstjänster för OTC-handel. 
Det innebär med andra ord att över 25 % av europeiska OTC-affärer redan 
idag offentliggörs via Boat.389 
 
 

5.5 Säkerställande av 
värdepappershandelns smidiga funktion 
 
En av de dagliga uppgifterna för handelsövervakningen på OMX omfattar 
en fortlöpande kontroll över värdepappersmarknadens smidiga funktion. Det 
innebär att analytikerna vid handelsövervakningen kontrollerar att handeln 
sker i enlighet med gällande lagar, författningar, NMR och god sed på 
värdepappersmarknaden. Analytikerna skall speciellt se till att 
övervakningen på OMX Nordiska Börsen ger en förtroendefull och 
oberoende bild mot marknadsaktörerna. Säkerställande av 
värdepappershandelns smidiga funktion vid OMX kan därmed 
sammanfattas till att den avser inte bara att handeln sker i enlighet med 
reglerna vilket därmed ökar förutsebarheten utan även att 
värdepappershandeln åtnjuter en hög nivå av integritet. Med det sistnämnda 
åsyftas främst handelsövervakningens neutrala inställning och kontinuerligt 
beaktande av investerarskyddsperspektivet.  
 
Det bör även framhållas att handelsövervakningens uppgift att säkerställa 
värdepappershandelns smidiga funktion inte enbart avser agerande på ad 
hoc basis utan även vidtagande av åtgärder i ett förebyggande syfte. Det 
innebär bland annat organisering av SAXESS-kurser och –tester för att få 
handelsrättigheter i SAXESS-systemet, seminarier till medlemmar i syfte att 
underrätta och utbilda i samband med ändringar i NMR samt öppenhet mot 
massmedia. Vidare är utvecklingsarbete avseende Smarts övervaknings- och 
larmsystem en viktig del av handelsövervakningens arbete. 
Övervakningssystemet måste nämligen hållas i kapp med den snabba 
utvecklingen av nya handelsförfaranden för att nya typer av otillbörliga 
kursmanipulationer respektive insiderhandel kan i fortsättningsvis effektivt 
upptäckas. 
 
 

                                                 
389 Se närmare; http://www.finextra.com/fullstory.asp?id=17973 
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5.5.1  Funktion för makulering av order 
respektive avslut 
  
 Det ovan sagda innebär närmare bland annat att det skall finnas en 
kontinuerlig kontroll över orders och avsluts lämplighet. Order och avslut 
skall således återspegla den gällande kursnivån i värdepapperet ifråga. Om 
så inte är fallet, kan makulering av avslut respektive order ske. Makulering 
av avslut kan ske på avslutspartens begäran då den anser att avslutet inte 
borde ha matchas eller rapporteras.390 En sådan begäran kan avse 
regelmässigt situationer där transaktionen skett på grund av ett misstag vid 
avgivande av order och som därmed lett till uppenbart felaktig avslutskurs 
med hänsyn till den marknadsmässigt riktiga kursen. Det kan exempelvis 
vara frågan om den i avslutet deltagande medlemmens tryckfel i samband 
med orderläggning som har resulterat i ett pris som inte var åsyftat. 
makulering av avsluten kan komma till fråga i samband med 
dubbelrapportering av manuella avslut till börsens handelssystem eller att 
medlemmen har handlat med sig själv där samma medlems- och 
kundidentifikation står som handelsparter i avslutet. Medlems begäran om 
makuleringen skall dock ske inom 10 minuters tidsfrist, annars går rätten till 
makuleringen förlorad. Grundsyftet är nämligen att avslutsparten skall 
kunna få lita på att avslutet ska bestå, förutom vid uppenbara fel i 
prissättningen eller antalet värdepapper i transaktionen. 
 
Förutom medlemmens rätt att begära makulering så har avdelningen för 
handelsövervakningen rätt att makulera avslutet om den finner att en sådan 
åtgärd är påkallad för säkerställande av marknadsintegritet och /eller i andra 
extraordinära situationer.391 Börsens rätt att makulera avslut innehåller dock 
restriktioner som avser att skydda grundprincipen om avslutets fasthet. 
Grunderna för börsens ensidiga rätt till makuleringen är uppenbara fel eller 
misstag hos börsens respektive medlems tekniska system samt tekniska 
avbrott i handels- och clearingsystem utanför medlemmens kontroll. Vidare 
kommer börsen att makulera avslut som uppenbart strider mot NMR, lag 
respektive god sed. 
 
Vid derivathandeln kommer transaktionerna makuleras om avslutet skett till 
uppenbart felaktig kurs och att förlusten för att göra en motstående affär 
överstiger 1000 SEK eller 110 €.392 Alternativt kan börsen besluta sig om att 
justera priset i avslutet då priset ändras till att motsvara en rimlig köp- och 
säljkurs. Prisjuteringen kommer dock endast till fråga då en av 
medlemmarna motsätter sig makulering eller båda berörda medlemmar 
väljer prisjusteringen framför makuleringen.    

                                                 
390 NMR 5.7.1-2 
391 NMR 5.7.3 (huvudregeln) 
392 Derivatreglerna på OMX Nordiska Börsen Stockholm 2A.11. Se närmare om tidpunkten 
för makuleringen och de praktiska procedurbestämmelserna 
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Det bör dock konstateras att speciellt i samband större förändringar i 
volatiliteten på värdepappersmarknaden ökar risken för ofullständig 
genomlysning av värdepapperspriserna. Dessutom kan det finnas en risk 
med manuella makuleringar att den inte är heltäckande i situationer där en 
sådan åtgärd skulle ha varit nödvändigt.  För undanröjandet av alltför stora 
och onödiga prisfluktuationer i värdepapper har OMX Nordiska Börsen 
Helsinki, Köpenhamn och Stockholm påbörjat med ett projekt vars syfte är 
införa ett så kallade circuite breakers.393 Projektet tar sikte på korta avbrott i 
ordermatchning (handeln) som pågår upp till fyra minuter. Circuite breakers 
tillämpas i samband med stora ändringar i ett värdepappers prissättning. 
Syftet med de korta avbrotten är att erbjuda en kortare tid för 
handelsdeltagare att värdera den nya informationen om värdepapperet, 
omvärdering av sina intressen att fortsätta investera i värdepapperet ifråga 
eller ta bort sina order i värdepapperet. Handeln med värdepapperet 
återupptas genom ett auktionsförfarande motsvarande till handelsdagens 
öppning. De så kallade trading safeguards är planerade att användas vid 
sidan av circuite brakers.394 Trading Safeguard avvärjer order som avsevärt 
avviker från det sista avslutspriset med värdepapperet ifråga. Det främsta 
syftet med trading safeguards är att förhindra en felaktig orderläggning i 
SAXESS-handelssystemet då de inte kan anses motsvara den gällande 
kursnivån som värdepapperet handlas för.    
 
 

5.5.2 Handelsstopp 
 
Den andra delen vid handelsövervakningens säkerställande av 
värdepappershandelns smidiga funktion tar sikte på situationer då det 
föreligger informationsasymmetrier på värdepappersmarknaden. Enligt 4.8.1 
NMR skall primärbörsen besluta om handelsstopp om allmänheten inte har 
tillgång till information om ett visst värdepapper på lika villkor eller inte i 
tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten av 
värdepapperet. Det ovan anförda avser främst situationer då en icke-
offentliggjord information misstänks ha läckt ut eller kommer att läcka ut 
innan den offentliggörs i laga ordning. Det kan exempelvis gälla i 
situationer där emittenten har blivit föremål för ett offentligt erbjudande och 
beskedet inte har hunnits offentliggöras innan informationen härom har 
läckt ut. Emittenten kan också begära om handelsstopp om den misstänker 
att risken för insiderhandel eller liknande otillbörligt förfarande kan äga rum 
innan offentliggörandet. Vidare, om det finns särskilda skäl eller om 
utgivarens situation är sådan att en fortsatt handel skulle vara till skada för 
investerarnas intressen är primärbörsen skyldig att besluta om avbrytande av 
handeln med värdepapperet ifråga. Emittenten kan exempelvis ha påbörjat 
en likvidationsprocess och den misstänker att någon medarbetare kan 
                                                 
393 Exchange Notice, The Nordic Exchange to implement circuit breakers and trading 
safeguards on June 2nd, 2008,  Helsinki , January 25, 2008 
394 OMX Nordiska Börsen Helsinkis interna material för medlemsseminariet 2008-02-06 
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utnyttja ännu icke-offentliggjord information. Handelsstoppet kan även 
beslutas på grundval av emittentens brott mot regler för offentliggörandet, 
såsom att denna har överträtt kravet på omedelbart offentliggörande eller har 
undanhållit information som bedöms vara väsentligt kurspåverkande. 
   
Den omständigheten att den svenska värdepappersmarknadslagen omfattar 
både korta och långa handelsstopp kan tänkas ha förorsakat bekymmer 
bland marknadsaktörerna, inte minst för OMX Nordiska Börsen Stockholms 
handelsövervakning. Problemet nämligen är att korta handelsstopp brukar 
pågå cirka en timme. Åtgärd om avbrytande av handel kräver enligt lagen 
två olika beslut som framförts ovan i innan det blir gällande. Ordningen är 
utan tvivel oändamålsenligt och opraktisk i samband med kortvariga stopp i 
handeln då flera aktörer kan antas handla med värdepapperet på övriga 
marknadsplatser innan inspektionen har hunnit fastställa börsens beslut. För 
närvarande synes inte problematiken ha tagits upp och marknadsaktörerna 
synes avvakta med det innan något ordentligt praxis har hunnits bildats. En 
motsvarande problematik saknas dock i de finska förhållandena då 
lagstiftaren avsiktligen har lämnat kortvariga avbrott i handeln för 
självregleringen. Nackdelen med den finska lagstiftningen är dock att 
bindningen av tredje part i samband med primärbörsens beslut om 
handelsstopp har i stort sett lämnats oreglerat. Ett omfattande reformarbete 
avseende den finska värdepappersmarknadslagen har dock nyligen påbörjats 
och förhoppningsvis kommer den ovan anförda bristen tas i beaktande i 
samband med detta.   
 
Handelsövervakningsenheterna vid OMX driver dock ett samarbete även 
med avseende på åtgärderna i samband med handelsstopp. Samarbetet är 
viktigt då det finns ett antal värdepapper som är noterade på OMX 
Stockholm och OMX Helsinki (exempelvis Teliasonera AB). Dessutom har 
finns det ett antal derivat instrument vars underliggande är ett finsk 
värdepapper som är föremål för handeln på OMX Stockholm. När handeln 
med en finsk aktie avbrytas på OMX Helsinki skall naturligtvist även 
handeln med dess derivatinstrument avbrytas. Så snart en av börsernas 
övervakningsenhet beslutar om handelsstopp respektive emittenten begär 
det kommer primärbörsen att omgående kontakta sekundärbörsen vid OMX. 
Samma tät kontakt tillämpas i samband med återupptagande av handeln med 
värdepapperet ifråga. Syftet med samarbetet är således att handelsstoppet 
skall ske simultant mellan primär- och sekundärbörsen.  
 
 

5.5.2.1 Avslutande iakktagelser av den praktiska 
tillämpningen avseende handelsstopp 
 
Jag skulle avslutnings ta upp några egna iakttagelser angående de nationella 
skillnaderna i lagbestämmelserna om avbrytande av handeln, speciellt vad 
gäller den svenska Finansinspektionens fastställelse huruvida handelsstopet 
skall bestå samt den omständigheten att den finska lagen omfattar endast 
långa handelsstopp. Syftet är således visa läsaren hur problematisk en 
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praktisk tillämpning av handelsstopp är när de nationella lagstiftningarna 
härom har från varandra avvikande synsätt.  
 
Vad gäller den svenska lagstiftningen i sammanhanget skulle jag ta upp 
följande. Rent hypotetiskt torde den svenska inspektionens fastställelse inte 
vara tillämplig i fall då handeln med en finsk aktie avbryts som även är 
sekundärnoterad alternativt utgör en underliggande tillgång till ett 
derivatinstrument, exempelvis vid Nordic Growth Market:s NDX (MTF-
plattform). Om derivatinstrument handlades även på OMX, så kunde OMX 
meddela om handelsstoppet till den svenska Finansinspektionen. Då 
kommer nämligen även NDX att bli rättsligt bunden av OMX Helsinkis 
handelsstopp. Det problematiska med den svenska Finansinspektionens 
inblandande är således i fall en finsk aktie utgör en underliggande tillgång 
till derivatinstrument som enbart är upptagna till handel på NDX. I en sådan 
situation synes det inte vara möjligt för den svenska Finansinspektionen att 
fastställa handelsstoppets bestående då det är frågan om handelsstopp 
beslutat av en utländsk börs. Den utländska börsen kan nämligen i det här 
fallet inte anses vara bunden av den svenska lagstiftningen.  
 
Vad gäller den finska lagstiftningen och dess annorlunda 
tillämpningsområde i förhållande till den motsvarande svenska vill jag 
uppmärksamma läsaren för följande. Den ovan sist beskrivna situationen 
blir ännu kinkigare när det är frågan om ett kortvarigt handelsstopp som inte 
omfattas av den finska lagstiftningen. Det innebär nämligen att den finska 
Finansinspektionen inte har någon lagstadgad skyldighet/rätt att meddela 
om handelsstoppet till sin svenska kollega som i sin tur skulle kunna ta 
ställning till om den ska begära en motsvarande åtgärd från NDX.  
 
Såsom framförts ovan förorsakar den i MiFID fastställda någorlunda oklara 
lydelsen om åtgärderna i samband med handelsstopp ett antal praktiska 
bekymmer. Situationen blir inte lättare då de även de nationella 
lagstiftningarna i Finland och Sverige skiljer sig från varandra. Den säkraste 
lösningen – tills problemet med bestämmelsen om handelsstoppet har lösts 
på gemenskapsnivån – torde således vara att de samtliga markandsplatserna 
i Finland och Sverige samarbetar med varandra.            
 
 
 

5.6 Upptäckt av marknadsmissbruk 
Utgångspunkten vid värdepappershandeln enligt NMR 6.6.1 är att både 
order som läggs i SAXESS-orderboken, automatiskt matchade avslut och 
manuella avslut måste återspegla det aktuella marknadsvärdet av 
värdepapperet ifråga samt utgöra verkliga order och avslut. Med 
återspegling av gällande marknadsvärdet avses den gällande kurssättningen i 
ifrågavarande instrument med hänsyn till volatilitet, ändringarna i 
kurssättningen både under handelsdagen och föregående handelsdagar och 
ändringar i kurssättningen för jämförbara instrument. Vad angår 
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transaktioners respektive orders äkthet så observeras det medlemmarnas 
handelssätt bland annat genom att samla in information om medlemmars 
handel med sig själv eller med samma köp- respektive säljintresse och 
dagliga makuleringar av avslut. Karakteristiskt för en verklig order 
respektive avslut är att handelsparterna har motstående intressen att 
investera som sammanförs genom att den ena får sälja och den andra får 
köpa. Et annat kännetecken för en verklig order respektive transaktion är att 
priset återspeglar gällande kurssättning, det vill säga hamnar inom spread. 
Dessutom kan det i vissa fall beaktas att det inte finns några skäl för 
misstanke om att handelsparten avsiktligen pressar underliggandes kursnivå 
genom att manipulera kurssättningen på dess derivat instrument.  
 
Utöver transaktionens äkthet och dess återspegling av gällande kurssättning, 
så är det enligt NMR 4.6.2 förbjudet att lägga order eller genomföra avslut 
som var för sig eller tillsammans avser att otillbörligen påverka 
prisbildningen av instrumentet ifråga, saknar ett kommersiellt syfte, eller 
avser att försena eller förhindra tillgång till handelssystemet för andra 
medlemmar.395  
 
De två ovan anförda regler tar främst sikte på förbuden mot 
marknadsmissbruk.396 Handel som innebär att medlemmen lägger order 
eller utför avslut som tillsammans eller var för sig är ägnad att påverka den 
rådande kurssättningen utan att ha något affärsmässigt intresse bakom, leder 
till otillbörlig påverkan på prisbildningen.  
 
Ett sådant förbjudet handelssätt kan typiskt sett komma till uttryck genom 
att medlemmen avsiktligen pressar kursnivån på ett derivatinstrument 
genom att manipulera kurssättningen på dess underliggande397. Förändringar 
av priset och spreaden på underliggandet kommer regelmässigt att påverka 
priset på de derivatinstrumenten som är baserade på underliggandet.398 När 
köp- och säljorder placeras i underliggandet kommer det att leda till att 
spreaden på derivatinstrumenten kvoteras om på ett sätt som gör det möjligt 
för en mäklare att omedelbart därefter sälja respektive köpa 
derivatinstrument ifråga till ett högre/lägre pris an vad som skulle ha gällt 
om orderläggningen i underliggandet inte hade ägt rum. 
 
Börsen har vidare ålagts en lagstadgad skyldighet att rapportera 
finansinspektionen när det föreligger ett misstanke om att transaktionen 
utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig 

                                                 
395 För vidare exemplifiering med avseende på otillbörlig handel se NMR 4.6.2 2-6 st. 
396 Ursprunget för begreppet marknadsmissbruk finns i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan 
397 Med underliggande menas en variabel vars kursutveckling påverkar priset på en option 
eller annat derivatinstrument. Variabel kan vara en aktie, aktieindex, utländsk valuta och ett 
future kontrakt. Se närmare, John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, s. 223 
och 758 
398 John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, s. 205 



 157

marknadspåverkan.399 Förutom de straffrättsliga bestämmelser på den 
nationella lagstiftningen förbinds medlemmen även genom den 
avtalsmässiga relationen till att iaktta börsens handelsregler. Som följd av 
regelbrott kan medlemmen bli ett föremål för ett disciplinärt ärende.  
 
Nedan kommer två disciplinära ärenden avseende medlems respektive 
mäklares otillbörligt förfarande som därmed har varit i strid med 4.6.2. 
NMR att redogöras.  
 
Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börsen Stockholm har nyligen 
handlagt ett motsvarande regelbrott som beskrivs ovan angående 
manipulering av underliggande i syfte att påverka dess derivatinstrument.400  
Det noterade bolaget Carnegie & Co AB (Carnegie) och dess dotterbolag 
Carnegie Investment Bank AB (Banken) ansågs av disciplinnämnden ha 
brutit mot Derivatregelverkets punkt 2.5.2;  
 

”Kund respektive Börsmedlem äger ej medvetet eller av oaktsamhet 
sprida felaktig eller vilseledande information eller i övrigt vidtaga 
vilseledande åtgärd som kan befaras påverka pris eller orderläge för 
Instrument i Börsserie eller Instrument noterat av börs med vilken 
Börsen samarbetar, eller pris eller orderläge i underliggande 
marknader för Instrument i Börsserie eller Instrument noterat av börs 
med vilken Börsen samarbetar.” 

 
Carnegie hade lagt in köp- och säljorder i en termin vars underliggande var 
index. I anslutning till detta hade Carnegie sålt optioner vars underliggande 
var samma index som för terminen. Som följd därav kunde Carnegie sälja 
respektive option till ett högre pris än vad som skulle gällt om 
orderläggningen i terminen inte hade kommit till stånd. I omedelbar 
anslutning till avsluten i optionsaffärerna hade mäklaren återkallat båda 
orderna avseende terminen. 
 
Disciplinnämnden konstaterade att orderläggningen i terminen tillkommit 
endast för att påverka priset på optionerna och således inte motsvarades av 
någon avsikt att utföra en verklig avslut i terminen. Den ansvarige mäklaren 
på Carnegie har således enligt disciplinnämnden medvetet vidtagit en åtgärd 
som påverkar priset på optionerna ifråga på ett vilseledande sätt och som 
därför får anses stå i strid med 2.5.2 i Derivatregelverket. 
   
Genomförande avslut som var för sig eller tillsammans saknar något 
affärsmässigt syfte bedöms också som otillbörligt. En av Kaupthing Banks 
mäklare fick varning av OMX Nordiska Börsen Helsingfors disciplinnämnd 
då han hade brutit mot NMR-regeln 4.6.1 om kvaliteten på kurssättning och 
avslut.401 Enligt denna regel skall både order som läggs i orderboken och 
automatiskt matchade avslut samt manuella avslut återspegla det aktuella 

                                                 
399 Sverige: Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
instrument, 2-15 §§ och Finland: Värdepappersmarknadslag 5 kap, 8 kap. samt Strafflagen 
(19.121889/39) 51 kap. 1-4 §§ 
400 Beslut 2007:6, den 17 oktober 2007 Carnegie Bank A/S 
401 Beslut 2008-01-30 av OMX Nordiska Börsen Helsingfors disciplinnämnd Kaupthing 
Bank Oyj  
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marknadspriset för värdepapperet ifråga och därmed utgöra verkliga order 
och avslut. 
 
Mäklaren ifråga hade rapporterat manuella avslut i warranter till börsens 
handelssystem där de angivna parterna på köp- och säljsidan var en och 
samma person (A) som hade handlat både för egen och annans räkning. 
Handelsövervakning misstänkte huruvida de rapporterade avsluten var 
verkliga, främst på grund av att manuella avslut är mycket sällsynta med 
handel i warranter och att det inte vid tiden för mäklarens rapportering fanns 
motsvarande antal warranter som var föremål för handeln på marknaden. 
 
Disciplinnämnden kom fram till att avsluten inte genomfördes på grundval 
av sammanförande av handelsparternas motsatta investeringsbeslut. Enligt 
disciplinnämnden gjorde en och samma person, A, istället inbördes affärer 
inte bara för egen räkning utan även för ett investeringsföretags räkning som 
fullmäktige. Under sådana omständigheter borde mäklaren enligt 
disciplinnämnden närmare ha utforskat avsikten med transaktionerna, dess 
äkthet och huruvida dessa kunde genomföras i enlighet med NMR. Då 
mäklaren underlät att utforska de sist anförda omständigheterna ansåg 
disciplinnämnden att de manuella avsluten ifråga utgjorde skentransaktioner 
och som därmed stred mot NMR.   
 

5.7 Medlemsövervakningen vid OMX 
  
De lagstadgade kraven över medlemsövervakningen skiljer sig något mellan 
Finland och Sverige. Den lagstadgade omfattningen av 
medlemsövervakningen är inte lika långtgående i Finland som i Sverige. 
Utöver övervakningen av att medlemmarna uppfyller tillträdeskraven i 
samband med ansökan om börsmedlemskap så krävs det i Sverige att börsen 
även skall utöva en kontinuerlig övervakning av att medlemmarna 
fortlöpande uppfyller de av börsen fastställda tillträdeskraven. I praktiken 
innebär det att OMX Nordiska Börsen Stockholm numera är ålagd att 
kontinuerligt övervaka att börsmedlemmarna uppfyller de i NMR 4.2 
fastställda kriterierna för medlemskap i Norexbörserna. Därtill hör också att 
börsen har en underrättelse skyldighet gentemot den svenska 
finansinspektionen vid misstanke om börsmedlems bristande iakttagande av 
tillträdeskraven.    
 
En sådan kontinuerlig övervakningsskyldighet framgår däremot inte 
uttryckligen av den finska värdepappersmarknadslagen. Visserligen kan det 
förväntas med stöd av 3 kap. 22 § att börsen utövar en kontinuerlig tillsyn 
över sina medlemmar trots att något direkt åläggande härom saknas i den 
finska lagstiftningen. Den finska Finansinspektionen har dock fört 
diskussioner med OMX Nordiska Börsen Helsingfors om att börsen även 
skulle se till att medlemmarna kontinuerlig uppfyller de ursprungliga 
tillträdeskraven. En sådan fortlöpande övervakning skulle enligt 
inspektionen rimligen omfatta en systematisk kontroll över medlemmarnas 
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årsbokslut och att medlemmarna har ett erforderligt tillstånd för sin 
verksamhet som gäller även efter tillträdet till börsen. En sådan ordning 
torde enligt inspektionen vara att föredra främst av två skäl.402 För det första 
så synes börsen på grund av den avtalsmässiga relationen ha bättre medel 
till buds än inspektionen vad gäller tillgång till medlemmarnas finansiella 
information. Så är fallet främst med fjärrmedlemmarna, för vilka den finska 
Finansinspektionen inte kan utöva lika effektiv tillsyn som över de 
inhemska värdepappersrörelserna och kreditinstituten. För det andra skulle 
inspektionen föredra en harmoniserad medlemsövervakning och därtill 
hörande övervakningsrutiner inom OMX Nordiska Börsen.  
 
Med hänsyn till det ovan anförda skulle jag be läsaren att ha den 
diskussionen som framförts ovan i kapitlen 4.2.5.3 och 4.3.7.1 i minnet. 
Enligt min mening borde man ta i beaktande de farhågorna som behandlas i 
samband med redogörelsen av den svenska lagstiftning samt resonemanget 
om införandet av en kontinuerlig medlemsövervakning till OMX Nordiska 
Börsen Helsinki skulle det facto innebära. Jag menar att det kan ifrågasättas 
huruvida man kan med stöd av den gällande lydelsen i den finska 
värdepappersmarknadslagen ålägga den nämnda skyldigheten gentemot 
börsen utan en lagändring, eller åtminstone utan en myndighetsföreskrift. 
Vidare finner jag att den svenska lösningen ter sig något oklart huruvida den 
står i överensstämmelse med MiFID:s syften. Såsom jag förstår torde 
nämligen de nationella tillsynsmyndigheternas utvidgning av sitt 
gränsöverskridande samarbete mellan andra medlemsstaternas behöriga 
myndigheter även tillämpas i det här sammanhanget. Trots att det kan föras 
argumentation både mot och för den i Sverige införda lagstadgade 
skyldigheten för börsen finns det enligt min mening inget i den finska 
lagstiftningen som skulle hindra att samma övervakningsuppgift lanserades 
även till OMX Nordiska Börsen Helsinki. Jag menar nämligen att den finska 
lagstiftningen lämnar här ett genreröst utrymme för börsen själv att 
bestämma om den vill ta på sig en ytterligare övervakningsskyldighet 
genom självregleringen. Enligt min mening skulle en samordning av 
medlemmarnas övervakningsrutiner kunna anses som adekvat både med 
hänsyn till att medlemmarna på den Nordiska börsen till majoritet består av 
nordiska värdepappersrörelser och kreditinstitut och med hänsyn till bättre 
möjligheter att utöva tillsyn över tredje lands börsmedlemmar. 
 
 

                                                 
402 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
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6. Avslutande diskussion 
 

6.1. Inledning 
 
Diskussionen nedan kommer att ta sikte på de principiella förändringarna 
genom tillkomsten av MiFID som jag har kunnat identifiera i mitt 
examensarbete. De mest betydande utvecklingarna som följd av MiFID är 
enligt min bedömning dels bestämmelserna om värdepappersmarknadernas 
genomlysning och dels kraven på värdepappersrörelsernas tillvaratagande 
av investerarskyddet bland annat i form av bästa orderutförande och 
riktlinjerna till detta. 
 
Jag anser det som obehövligt att här ägna mig åt någon närmare behandling 
av de nationella implementeringarna av MiFID. Den främsta anledningen 
därtill är att de viktigaste iakttagelserna redan har framförts i avsnitten som 
behandlar den svenska respektive finska implementering av MiFID, i 
anslutning till redogörelserna av varje enskild rättsregel och dess förenlighet 
med MiFID. Dessutom vidareutvecklas analysen av de nationella 
implementeringarna i avsnittet 5.       
 
 
 

6.2 Värdepappershandelns anonymitet 
(Dark Liquidity Pools)  
   
Avsaknaden av ett uttryckligt krav på identifiering av handelsparterna som 
utför transaktionen (se kommissionens förordning och kapitlet 3.3) skapar 
enligt min mening ett visst dilemma med avseende på möjligheten till 
värdepappersmarknadens faktiska överblickbarhet. Stora och inflytelserika 
värdepappersrörelser har nämligen upplevt offentliggörande av information 
transaktionsparterna till viss utsträckning som skadligt för sina 
affärsintressen. När en stor marknadsaktör lägger in en order eller 
offentliggör sina avslut i värdepapper så synes det skapa spekulationer på 
marknaden. Följden av någon av de största värdepappersrörelsernas beslut 
om sälja respektive köpa ett visst värdepapper leder till att övriga mindre 
värdepappersrörelse börjar följa med i uppgången respektive nedgången. En 
sådan reaktion som äger rum mer eller mindre systematiskt efter någon stor 
aktörens köp- eller säljbeslut innebär naturligtvist att värdepapperets värde 
lyfts upp eller sänks ner utan någon saklig motivering, såsom av emittenten 
offentliggjort kurspåverkande information.  
 



 161

Spekulation som förorsakas av en stor värdepappersrörelses 
investeringsbeslut och dess mer eller mindre skadliga effekt på 
värdepapperets prisbildning i form av hastig uppgång respektive nedgång i 
priset som följd av tillfälligt utökade utbudet respektive efterfrågan på 
värdepapperet kan i viss mån anses vara obehövligt. Trots detta vill jag ändå 
påstå att ett av de karakteristiska dragen för värdepappersmarknadens 
funktionssätt är just spekulationer. Det torde enligt min mening inte finnas 
något oskäligt i spekulering av värdepappersprisers utveckling i samband 
med större transaktioner utan spekulationerna får och skall kunna utnyttjas – 
även på bekostnad av andra marknadsaktörer – så länge utnyttjandet inte 
innebär marknadsmissbruk.  
 
Dilemmat huruvida offentliggörande av handelsparterna i samband med 
orderläggning respektive avslut emellertid har också en annan sida. Den 
andra sidan av mynten avser nämligen betydelsen av offentliggörande av 
information om handelsparterna. Det sägs att marknadsaktörerna brukar 
vara varandras vaktmästare i den meningen att värdepappersrörelser 
tenderar på att följa varandras handelsmetoder till viss utsträckning via den 
offentliggjorda handelsinformationen. Så fort någon upptäcker ett 
otillbörligt handelsförfarande från en av sina konkurrenter brukar det flitigt 
anmälas till börsens handelsövervakning. Om information om 
handelsparterna förblev icke-offentliggjort skulle det alltså innebära att 
värdepappersrörelse inte längre kan identifiera vem som står som motpart i 
transaktionerna. En viktig anmälningsfunktion som bildats av 
marknadsaktörerna själva skulle därmed gå förlorad om 
handelspartsidentifikation togs bort. En sådan mörkläggning kan enligt min 
mening starkt ifrågasättas huruvida den verkligen skulle ha något annat 
reellt värde från marknadens överblickbarhets synpunkt eller enbart skydda 
stora marknadsaktörernas kommersiella intressen.   
 
Döljandet av handelspartsidentifikation kallas för dark liquidity pools i 
fackspråkets terminologi. Döljandet av handelspartidentifikation är dock 
enbart ett av de karaktärsdragen för den anonyma handeln. Förutom 
döljandet av handelspartsidentifikation så fungerar dessa plattformar som 
privata handelsplatser där omfattande värdepapperstransaktioner nästan 
uteslutande handlas. Speciellt i USE är dessa mörka likviditetsplattformar 
normalt sett interna handelssystem inriktade mot privat värdepappershandel 
som alltså äger rum utanför börsen och därmed bort från allmänhetens 
uppsikt. Stora hedgefonder och institutionella investerare står som största 
handelsparter vid plattformarna eftersom de försöker undvika exponering av 
sina investeringar i värdepapper. Kommissarie Paul Atkins för U.S. 
Securities Exchange Commission har uttryckt sin oro för fördubbling av 
mörka likviditetsplattformar på den amerikanska värdepappersmarknaden 
och dess skadliga effekt på börsernas likviditet.403 Han menar att mörka 
likviditetsplattformar kan riskera att börsernas likviditet urholkas när alltför 
större delar av värdepappershandeln flyttas till dessa privata plattformar. Ett 
annat befogat orosmoment som han upplever handlar om konsekvenserna 

                                                 
403 Se närmare, http://www.sec.gov/news/speech/2007/spch043007psa.htm 
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som anonyma likviditetsplattformar kan förorsaka för marknadernas 
överblickbarhet. Problemet för närvarande är nämligen att den amerikanska 
tillsynsmyndigheten saknar några befogenheter att ingripa mot dessa då de 
inte står under myndighetstillsyn.404  
 
Trots att fenomen är vanligare på den amerikanska värdepappersmarknaden 
där andelen av mörka likviditetsplattformar har ökat med 40 procent405 
under de fyra närmaste åren, har sådana plattformar även etablerats inom 
Europa. Även om det redan i tjänstedirektivet fanns en möjlighet att både 
skapa alternativa handelsplattformar (Alternative Trading System, ATS) och 
dölja handelspartsidentifikation, kan det enligt min mening påstås att 
tillkomsten av MiFID har påskyndat utveckling angående uppkomsten av 
anonyma likviditetsplattformarna. Ett annat skäl till uppkomsten av privata 
off-exchange inom Europa torde vara att MiFID ställer högre krav på 
portföljhandlare och andra som genomför omfattande transaktioner i 
värdepapper att leta efter mest likvida marknader för värdepapperen och 
därmed säkerställa bästa orderutförande för sina klienter. Även den senaste 
börskonsolideringen som skett och kommer att fortsätta att ske mellan 
U.S.A. och Europa har utan tvivel bidragit till lansering av de anonyma 
handelsförfarandena även i Europa. Ett exempel på anonyma 
likviditetsplattformar är Projekt Tuquoise och NYSE Euronext:s SmartPool. 
Turquoise som är en MTF-plattform har således introducerat både en 
offentlig och anonym orderbok i sin marknadsmodell.406  Även NYSE 
Euronext börskonsortium har upptäckt företagsekonomiska skallfördelarna 
med anonym värdepappershandel och har således länkat ihop två av sina 
mörka likviditetsplattformar varav den ena är belägen i U.S.A. och den 
andra i Europa (SmartPool).407 Det kan nämnas att OMX AB inte har för 
närvarande infört alternativet för ett anonymt handelsförfarande.  
 
Det kan alltså konstateras att trenden mot lansering av anonyma 
marknadsplatser inom värdepappershandeln är tydligt och som även kan 
antas komma att ställa utmaningar för det framtida tillvaratagandet av 
genomlysningen. Anonym värdepappershandel har nämligen nyligen i 
anslutning till införandet av MiFID introducerats på den europeiska 
värdepappersmarknaden. Denna utveckling kan antas vara dels som en följd 
av MiFID såsom framgår ovan och dels som följd 
av konsolideringsprocessen mellan amerikanska och europeiska börserna. 
Andelen för handeln på anonyma plattformar kommer med högst 
sannolikhet att öka inte minst på grund av de strängare kraven på bästa 
orderutförande för värdepappersföretagen. Utöver de ovan nämnda 
faktorerna kommer även den av MiFID öppnade konkurrensen mellan 
marknadsplatserna enligt min mening påskynda utvecklingen mot skapandet 
av anonyma handelsplattformar vid sidan av överblickbara 
handelsplattformar. Marknadsplatserna har numera ställts inför en hård 

                                                 
404 Se mer på http://www.portfolio.com/news-markets/national-
news/portfolio/2007/07/06/Dark-Pools-Grow-Scrutiny-Does-Not 
405http://www.advancedtrading.com/regulations/showArticle.jhtml?articleID=199700603 
406 http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto052420071740587609 
407 http://www.ft.com/cms/s/0/3995b55a-be0c-11dc-8bc9-0000779fd2ac.html 
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konkurrens i den meningen att likviditeten och handelsvolymerna kommer 
att bli alltför strängare kamp mellan dem. Dessutom laseringar av MTF-
plattformar där endast de så kallade blue chip-bolagen runt om Europa är 
föremål för handeln innebär utan tvivel att marknadsplatserna måste 
uppfinna nya lösningar i värdepappershandeln i syfte att behålla 
handelsvolymerna och likviditeten.      
 
Det anonyma handelsförfarandet är däremot för närvarande underkastad 
varken i lika omfattande myndighetstillsyn eller lagstiftningsnätverk. Den 
här typen av utvecklingsriktningen borde enligt min mening tas upp till 
diskussion mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (CESR) och 
alternativ för hur övervakning av anonym värdepappershandel kan 
tillgodoses borde övervägas. En sådan debatt torde nämligen vara påkallad 
då trenden kan antas öka och därmed få starkare fotfäste under den närmaste 
framtiden inom Europa. Trots att affärsidén om anonym värdepappershandel 
synes i första ögonblicket vara ett kryphål från lagstadgade kraven för 
handelns offentlighet, kan utvecklingen av nya anonyma handelsförfaranden 
inte stoppas på grund av att sådan åtgärd skulle stå i strid med MiFID och i 
övrigt framstå som protektionistiskt. Jag vill därmed påstå att lagstiftningen 
borde inte enbart utsträckas till att gälla anonym handel utan även 
tillsynsmyndigheterna borde ges utvidgade befogenheter som omfattar 
tillsyn över den nya uppkomsten av handelsförfarandet. De ovan anförda 
lagstiftningsmässiga åtgärderna skulle nämligen enligt min mening de facto 
behålla det så kallade level playing field för samtliga aktörer på den 
framtida europeiska värdepappersmarknaden.  
 
 

6.3 Transparensrapporteringen – bättre 
möjligheter till konkurrens eller till 
genomlysning eller till både och?  
  
Som anförts ovan i kap. 5.4.5.2 genom exempel från OMX:s och Boat 
plattformens nya publiceringstjänster för off-exchange avslut, finns det 
enligt mig skäl att numera betrakta dessa övervakningsuppgifter snarare som 
kommersiella än som myndighetsliknande. Av den anledningen kan det 
enligt min mening ifrågasättas huruvida den nya ordningen i säkerställandet 
och övervakningen av värdepappershandelns genomlysning tjänar längre sitt 
syfte eller om den kan ges samma innebörd som tidigare innan införandet av 
MiFID(se nedan, kapitel 6.3.1).  
 
Utöver den ovan anförda aspekten skulle jag även framhålla att 
transparensrapporteringen har lett till att en ytterligare konkurrensmöjlighet 
har skapats – nämligen mellan publiceringskanalerna. I jämförelse med den 
tidigare rådande koncentrationsregeln finns det skäl att anta att 
informationen kommer åtminstone tillfälligt att fragmenteras.   
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Följderna av den i MiFID introducerade valfrihet för användandet av 
distributionskanalen för offentliggörande av värdepapperstransaktioner samt 
dess effektivitet med avseende på säkerställandet av god genomlysning 
kommer dock att först synas efter en längre tidsperiod.  
 
Utöver tillkomsten av nya publiceringstjänster och dess fragmenterade 
effekt på genomlysningen, så kan det även konstateras att nyhetsbyråerna, 
såsom Reuters och Bloomberg, som köper handelsinformation av de 
förstnämnda kommer bara ytterligare att försvåra 
informationskonsolideringen på värdepappersmarknaden (se nedan, kapitel 
6.3.2).  
 
Iakttagelserna av de två ovan nämnda omständigheterna utvecklas nedan. 
 
 

6.3.1 Finns det någon systematisk övervakning 
av transparensrapporteringen idag? 
 
Tjänstedirektivet möjliggjorde att länderna kunde välja huruvida 
offentliggörande av OTC-avslut skulle behöva ske till börsen 
(koncentrationsregeln) eller om offentliggörande av sådana avslut skulle ske 
på ett annat sätt än via börsens system. Tillämpningen av tjänstedirektivet i 
det här avseendet skiljde sig markant mellan medlemsstaterna.  
 
Frankrike hade till exempel valt att utnyttja koncentrationsregeln vilket 
ledde till att värdepappersrörelserna var skyldiga att offentliggöra OTC-
avslut via börsens system. Sverige hade valt en mycket likt lösning, se 
närmare i kapitlet 4.2.3. I Tyskland tillämpades däremot inga motsvarande 
krav som gällde i Frankrike och Sverige utan OTC-avslut förblev helt icke-
transparenta på den tyska värdepappersmarknaden. Storbritannien hade 
däremot en annan modell för genomlysningen. Det innebär att i 
lagregleringen saknades några närmare krav på omedelbart offentliggörande 
av information före och efter handel. Lagstiftningen i Storbritannien tog 
främst sikte på transaktionsrapporteringen till myndighet dagen efter 
transaktionen (T+1), medan själva transparensrapporteringen hade lämnats 
åt självregleringen. Londonbörsen hade dock frivilligt valt att utfärda 
bestämmelser om detta i sina egna regler som gällde för marknadsplatsen.  
 
Av det ovan anförda framgår det att många av de europeiska börserna som 
hade en lagstadgad skyldighet att – utöver övervakningen av den 
automatiserade handeln i dess system – övervaka även OTC-avslut. 
Detsamma gällde för de börser som frivilligt hade valt att införa 
bestämmelser om transparensrapporteringen via självregleringen. Börsen 
kom därmed att betraktas som en central och viktig övervakningsmekanism 
inom värdepappershandeln i ett land. Samtidigt innebar det att kravet på 
bästa orderutförande var automatiskt garanterat om det skedde via börsens 
handelssystem. Riktigheten och regelenligheten av dessa 
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transparensrapporter övervakades naturligtvis av börsens 
handelsövervakning. Av börsen utövade marknadsövervakningen innebar 
samtidigt att genomlysningen aktivt och kontinuerligt kontrollerades av ett 
organ inom värdepappersmarknaden. Detta kan sägas ha utan tvivel bidragit 
till en god genomlysning och integriteten av hela nationens 
värdepappersmarknad. Tillsynsmyndigheterna var i sin tur skyldiga att 
övervaka transaktionsrapportering dagen efter transaktionens utförande.  
 
Efter MiFIDs implementering har situationen emellertid blivit annorlunda. 
Detta synes mig bero dels på att kraven för bästa orderutförande har blivit 
något striktare och dels på att värdepapper kan handlas även på andra 
marknadsplatser respektive genom systematiska internhandlares 
arrangemang respektive i form av OTC-transaktioner än enbart på börsen. 
Jag vill nämligen påstå att rollerna för övervakningen mellan 
värdepappersrörelserna, marknadsplatserna och tillsynsmyndigheten har 
delats om. Börsen kan nämligen enligt min mening inte längre betraktas 
som ett slags garant för marknadsövervakningen och som ett organ som 
aktivt och kontinuerligt kan tillvarata marknadernas genomlysning och 
integritet. Börsens övervakning av värdepappershandelns genomlysning i 
realtid synes mig ha blivit snävare efter införandet av MiFID. Denna 
övervakningsuppgift är således numera begränsad till de transaktionerna 
som dels automatiskt matchas i dess handelssystem och dels OTC-avsluten 
som börsmedlemmarna väljer att offentliggöra via börsens handelssystem.    
Värdepappersrörelserna har därmed fått ett utökat ansvar för 
handelsövervakningen som en naturlig följd av frigörandet av konkurrens 
mellan börser, multilaterala handelsplattformar och systematiska 
internhandlare respektive off exchange-transaktioner eftersom 
orderutförande via börsens handelsystem inte längre automatiskt garanterar 
bästa orderutförande.  
 
Jag anser vidare att efter tillkomsten av MiFID finns det en risk att 
ambitionsnivån vad gäller tillvaratagande av en god genomlysning sänks. 
Detta beror närmast på den utökade konkurrensen dels mellan 
marknadsplatserna och dels på lansering av de tre olika distributionskanaler 
för transparensrapporteringen.  
 
Med hänsyn till den ovan konstaterade utvecklingen kan det enligt min 
mening i viss mån ifrågasättas huruvida en kontinuerlig övervakning av 
OTC-avslut sker idag i lika stor omfattning som tidigare då denna 
övervakningsskyldighet i princip ålades på börsen. Självfallet fortsätter 
samma kontinuerliga övervakning av dessa avslut fortfarande idag om 
medlemmen väljer att offentliggöra sina OTC-avslut via börsens 
handelssystem.408  

                                                 
408 Börsens handelsregler synes mig dock inte längre kunna stadga någon skyldighet för 
medlemmen att offentliggöra dessa avslut via börsen, trots att en sådan möjlighet finns 
hypotetiskt på grundval av den avtalsmässiga konstruktionen mellan börsen och 
medlemmen. Jag menar snarare att ett sådant åläggande möjligtvist skulle kunna strida mot 
de reglerna som gäller för värdepappersrörelsernas bästa orderutförande och 
transparensrapportering. Det skulle förmodligen vara på sin plats att åtminstone undersöka 
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Frågan huruvida övervakningen av OTC-avslut som inte omfattas av 
börsens övervakningsskyldighet de facto sker på en fortlöpande basis idag, 
ter sig emellertid något svävande – åtminstone på lagstiftningsnivån. Trots 
att den lagstadgade primära övervakningsskyldigheten av OTC-avslut ligger 
hos värdepappersrörelser genom kraven för värdepappersrörelses bästa 
orderutförande och transparensrapporteringen finns det emellertid enligt min 
mening en befogad anledning att ifrågasätta huruvida 
värdepappersrörelserna de facto är kapabla att övervaka sin egen handel. Jag 
skulle nämligen påstå att trycket för mäklare att utföra stora order på bästa 
pris kan i vissa omständigheter öka risken för manipulativt beteende 
respektive otillbörligt utnyttjande av insiderinformation. Detta kan i viss 
mån anses som naturligt främst på grundval av den stenhårda konkurrensen 
som råder mellan värdepappersrörelsen and andra intermediäre. Dessutom 
har tillsynsmyndigheterna inte någon lagstadgad skyldighet att övervaka 
dessa avslut i realtid, vilket enligt min mening är ett ytterligare bevis på att 
någon faktiskt oberoende övervakning av dessa avslut inte sker idag. Jag 
skulle därmed önska kraftigare övervakningsåtgärder och resurser för 
kontinuerlig handelsövervakning av OTC-avsluten (som inte behövs 
rapporteras till börsen) från myndigheternas sida i framtiden. 
 
 

6.3.2 Informationsfragmentering eller 
konsolidering av information? 
 
Jag antar att idag kan risken för fragmenteringen kan inte helt minimeras då 
den nya regleringsmiljön möjliggör alternativa förfaranden för 
offentliggörande av handelsinformation. Systemet skapar utan tvivel 
konkurrens mellan publiceringstjänsterna, vilket pressar ned kostnaderna för 
värdepappershandlare. 
 
Det egendomliga enligt min mening är emellertid att CESR har utfärdat 
konsultationspapper som på förhållandevis detaljerat sätt beskriver de 
tekniska förutsättningarna för offentliggörande av handelsinformation via 
sin egen hemsida, medan nyhetsföretagens skyldigheter att för sin del 
ansvara för informationskonsolideringen har lämnats totalt oreglerad. 
MiFID har således medvetet lämnat frågan om nyhetsbyråernas skyldighet 
att konsolidera information oreglerad.409   
 
Det ovan anförda förhållandet innebär med andra ord att omfattningen av 
konsolideringen är marknadsstyrd idag. Det praktiska förverkligandet av 
kravet på adekvat genomlysning beror således på nyhetsbyråns intresse att 

                                                                                                                            
huruvida en sådan börsregel stod i överensstämmelse med de ovan nämnda ändrade 
rättsliga förhållandena som följd av MiFID. 
409 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
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inläsa informationsmaterialet från enskilda värdepappersrörelse.410  Det 
finns nämligen en befogad anledning att tro på att dessa nyhetsbyråer 
tenderar att bortse handelsinformation av enskilda värdepappersrörelser och 
istället väljer att köpa informationen av en central aktör (handelsplats eller 
system som drivs av tredje part) som är verksam på en nationell 
värdepappersmarknad. Handelsinformation av en enskild 
värdepappersrörelse ter sig nämligen irrelevant från den sammanlagda 
marknadsinformationens synpunkt och är knappast den typen av 
information som efterfrågas av medierna och investerarna. 
 
Att nyhetsbyråernas skyldighet att konsolidera information i viss omfattning 
är oreglerad kommer naturligtvist enligt min mening utöka markant risken 
för icke-fullständig genomlysning över värdepappersmarknaden. 
Anledningen därtill är att det numera saknas ett centralt system där samtliga 
värdepapperstransaktioner finns offentliggjorda och som gemensamt 
används för informationskonsolidering av samtliga nyhetsdistributörer.  
 
Några tecken för informationsfragmentering har ännu inte skett åtminstone i 
Finland.411 Mer generellt kan det vidare tänkas att risken för den här typen 
av fragmenteringen är betydligt mindre även i övriga små medlemsstater 
såsom Sverige och Danmark i jämförelse med större medlemsstater. Av 
tredje man erbjudna arrangemang för transparensrapporteringen kan tänkas 
få en monopolliknande ställning i ett stort land utan att sådant arrangemang 
kan betraktas som ett centralt och som ett enda system för offentliggörande 
av information före och efter handel i ett land. Projekt Boat 
(publiceringstjänsteföretag d.v.s. system för offentliggörande som bedrivs 
av en tredje part) är ett exempel på ett sådant kommersiellt företag, som är 
erbjuder transparensrapporteringstjänster i Storbritannien. Enligt min 
mening är det inte alls omöjligt att Projekt Boat liknande tredjemans 
arrangemang för offentliggörande av handelsinformation kan tänkas leda till 
försämrad genomlysning då samtliga värdepappersrörelse inte har valt att 
köpa dessa aktörs tjänster utan väljer att offentliggöra handelsinformationen 
via marknadsplats system alternativt via sin egen Internet hemsida. En sådan 
tänkbar utveckling kommer naturligtvist att öka risken för fragmentering 
under en längre tid, om inte för evigt.    
 
Man är dock medveten om den ovan anförda risken på EU-nivån och av den 
anledningen har den europeiska kommissionen ålagts en skyldighet att efter 
MiFIDs implementering följa och bedöma marknadsbestämda 
konsolideringens ändamålsenlighet. Kommissionen skall börja med 
utredningen under åren 2008-2009 samt rapportera sina iakttagelser till 
Europaparlamentet och rådet. Detta är avsett att syfta till en effektiv 
reflektering huruvida målsättningarna i MiFID har uppnåtts eller om 
ytterligare åtgärder skall sättas igång på EU-nivån.     
 
 

                                                 
410 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
411 Telefonintervju med Eija Holttinen, 2008-01-10 
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6.4 Skapar MiFID två 
värdepappersmarknader? 
Som ett resultat den i MiFID lanserade transparensrapporteringen torde det 
finnas skäl att anta att den framtida värdepappersmarknaden kommer att 
delas in i två marknader. Dessa två separata former för värdepappershandeln 
kallas i fackterminologin för on-exchange handel respektive off-exchange 
handel. Fördelningen leder närmare sitt ursprung från de olika kanalerna 
som står till buds för offentliggörande av OTC-avslut.   
 
Karakteristiskt för de ovan anförda typerna av värdepappershandel att med 
on-exchange-handel åsyftas order som utförs genom marknadsplatsens 
automatiska handelssystem, medan off-exchange-handel tar sikte på 
värdepappershandeln som sker utanför marknadsplatsen men som likväl är 
underkastad i offentliggörandeskyldigheten.  
 
Båda typer av handel står under tillsynsmyndighetens uppsikt – frågan är 
bara om båda handelsförfaranden kan övervakas lika effektivt och 
systematiskt. On-exchange-handel övervakas kontinuerligt av 
marknadsplatsen, vilket innebär att övervakningen är koncentrerat i 
marknadsplatsens händer. Övervakningsansvaret av of-exchange-handeln är 
däremot delat mellan flera marknadsaktörer, vilket beror på 
värdepappersrörelsens valfrihet att numera kunna välja sättet för 
offentliggörande av sina transaktioner.     
 
Som följd av värdepappershandelns separation finns det enligt min mening 
rimliga förutsättningar att ifrågasätta huruvida tillförlitligheten för 
transaktionerna som är utförda på off-exchange basis kan uppnå lika hög 
och ordningsam genomlysning jämförd med motsvarande on-exchange 
handel. Jag menar att off-exchange handel kan komma att bli populär bland 
värdepappersrörelser på grundval av mindre systematiska övervakning. Jag 
är dock medveten om att det krävs ett flertal faktorer för att mäklaren väljer 
genomförandet av sina order utanför en handelsplats då denna skall utföra 
uppdragen i enlighet med bästa orderutförande. Trots detta vill jag framhålla 
att det finns en beaktansvärd risk att likviditeten och stora handelsvolymer 
hamnar i off-exchange handel dels på grund av ordernas anonymitet och 
dels på grund av en mindre risk att avslutet makuleras om det inte utförs 
inom gällande kurssättning (jämför kapitlet 5.5.1).                      
 
Ett ytterligare orosmoment vad gäller den ovan anförda utvecklingen om 
värdepappershandelns separation är inverkan på investerarskyddet. 
Värdepappersprisernas överblickbarhet kan enligt min mening sägas vara en 
av de mest elementära mekanismerna för investerarskyddet som även bidrar 
till högre likviditet (se kapitlet 2.1.2). Att en del handelsvolymer kommer 
sannolikhet att hamna i off-exchange handel synes mig från 
investerarskyddsperspektivet innebära inget annat än fragmentering av 
övervakningen. Mot bakgrund av det ovan anförda skulle jag därmed påstå 
att den gällande ordningen som introducerades av MiFID innebär en icke 
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oväsentlig risk för investerarskyddet – främst av följande anledningar. Det 
kan nämligen påstås att de genom MiFID införda reglerna för aktiehandelns 
genomlysning leder nämligen till att en del av övervakning av kurssättning 
kommer att flyttas över till värdepappersföretagen. Jag menar därmed att 
oron för riskkonflikter mellan kommersiella intressen och tillsynsliknande 
uppgifter bör utvidgas att även gälla för värdepappersföretagen (se kapitlet 
4.2.7). Det sistnämnda torde vara påkallat inte minst på grundval av 
handelns separation där övervakningen av prissättning i off-exchange handel 
ligger numera nästan uteslutande i värdepappersföretagens händer. Risken 
för försämringen av investerarskyddet därmed bli större i off-exchange 
handeln. Värdepappersföretagens benägenhet att bevaka investerarskyddet 
kan nämligen enligt min mening antas vara ännu mindre jämfört med 
börsens vars funktion nästan uteslutande består av tillhandahållandet av 
handelsplats.  
 
Hållbarheten av det ovan anförda scenariot är dock svårt att avgöra idag då 
värdepappersmarknaden inte riktigt har hunnit anpassa sig till den nya 
regelmiljön. Effekterna av MiFID:s genomlysningskraven på 
investerarskyddet kommer därmed att synas efter en längre tidsperiod. Trots 
detta är det enligt min mening värt att ifrågasätta huruvida MiFID kan, vid 
sidan av frigörandet av konkurrens, även fånga in investerarskyddet. En 
ständig utvärdering och reagering mot marknadens utvecklingstendenser 
genom lagstiftningsåtgärder är enligt min mening det effektivaste sättet att 
tillvarata värdepappersmarknadens höga integritet och överblickbarhet. Utan 
förtroendet för värdepappersmarkanden finns det knappt några 
förutsättningar för en likvid handel.    
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