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Summary 
New regulations were incorporated into Swedish financial law on 1 July 
2007. The changes were set to correspond with Directive 2004/109/EG of 
the European Parliament and the Council on the harmonisation of 
transparency requirements in relation to information about issuers whose 
securities are admitted to trading on a regulated market. The directive aims 
to upgrade the transparency requirements for security issuers and investors 
acquiring or disposing of major holdings in issuers whose shares are 
admitted to trading on a regulated market. Furthermore, it establishes 
requirements in relation to the disclosure of periodic and ongoing 
information about the issuers whose securities are already admitted to 
trading on a regulated market situated or operating within a member state. 
The directive also harmonizes regulations on the European market for 
financial situations. For Sweden, as for many other member states, the work 
of implementing the directive into national law has put a great burden on the 
government in adjusting current law.  
 
Moreover, the Swedish stock market has for many years been characterized 
by self-regulation. Many of the provisions set out by the self regulated 
parties are now instead set out by provisions in law. To implement the EU 
directive, the Swedish government in 2007 set out Proposition 2006/07:65, 
demands on information in companies whose shares are admitted to trading 
on a regulated market. With this incorporation the self regulation on the 
Swedish stock market was put to an end. 
 
This paper is an attempt to compile what regulations apply on the Swedish 
stock market regarding the demands on companies for giving in 
information. It is hoped that this paper could act as an introductory manual 
for legitimate claims on information offered by companies whose shares are 
admitted to trading on a Swedish regulated market. The topic is complex 
and some delimitations are therefore necessary. The major focus here is on 
the rules of giving in information about changes in major holdings. In 
addition, the role media plays in offering to parties on the Swedish stock 
market will be analysed. Relevant case law concerning comments from 
Aktiemarknadsnämnden (the board of the Swedish stock market) will also 
be looked at. 
 
It is hard to determine how the law on information requirements will 
develop. An on-going process will certainly adjust the rules of regulations to 
the changes of the market. Efficient, transparent and integrated securities 
markets contribute to better allocation of capital. The disclosure of accurate, 
comprehensive and timely information about security issuers builds 
sustainable investor confidence and allows an informed assessment of their 
business performance and assets. 
 
It is finally concluded that the current Swedish laws of the financial market 
sufficiently serve to enhance both investor protection and market efficiency. 
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Sammanfattning 
Den 1 juli 2007 infördes i svensk lag nya regler om informationskrav i 
noterade företag på värdepappersmarknaden. Ändringarna genomfördes 
med anledning av EU-direktivet 2004/109/EG om harmoniseringen av 
insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är 
upptagna till handel på en reglerad marknad, det så kallade 
Öppenhetsdirektivet. Direktivet syftar till att harmonisera reglerna för 
värdepappersmarknaden inom EU och verkar för en marknad med god 
avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. För Sverige, 
som för andra EU-medlemsländer, har lagstiftningsarbetet i och med 
genomförandet av Öppenhetsdirektivet inneburit en stor börda av 
lagstiftningsärenden och medfört betydande förändringar för aktörerna på 
värdepappersmarknaden. 
 
Den svenska aktiemarknaden har länge präglats av självreglering. Flertalet 
situationer som tidigare behandlats i rekommendationer utgivna av 
Näringslivets Börskommitté har dock på senare år införts i lag. Med 
anledning av proposition 2006/07:65, Informationskrav i noterade företag, 
genomfördes den 1 juli år 2007 lagreglering för flaggningsregler och 
självregleringen genom NBK:s flaggningsrekommendationer upphävdes.  
 
Denna uppsats är ett försök att sammanställa vad som gäller för 
informationsgivning för noterade företag på värdepappersmarknaden i 
Sverige idag. Min förhoppning är att uppsatsen skall kunna verka som en 
mindre handbok för noterade företag avseende de krav som åligger dem 
angående offentliggörande av finansiell information. Jag har i uppsatsen 
avgränsat mig till att främst behandla informationskrav för köp och 
försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler. Vidare diskuterar jag i 
uppsatsen medias roll som informationsspridare på värdepappersmarknaden. 
Jag återger i mitt arbete även en del praxis avseende flaggning i form av 
uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. 
 
Det är svårt att säga hur informationskraven på aktiemarknaden kommer att 
te sig i framtiden. Med all sannolikhet kommer en ständig utveckling 
fortlöpande att ske för att anpassa bestämmelserna till skiftningarna på 
marknaden. Arbetet med att ta fram nya regler för värdepappersmarknaden 
samt att ha en kritisk hållning till det regelverk som tillämpas är därför 
ständigt aktuellt. Efter närmare granskning och en djupare analys av de nya 
informationskrav som åligger noterade företag är jag av åsikten att det 
svenska regelverket för aktioner på värdepappersmarknaden idag motsvarar 
en god avvägning mellan investerarskydd och marknadseffektivitet. 
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1 Inledning 
Aktiviteten på värdepappersmarknaden har förändrats avsevärt de senaste 
åren. Globaliseringen och den nya tekniken har varit två starkt bidragande 
faktorer till att handeln på den finansiella marknaden har ökat på ett sätt som 
tidigare varit svårt att föreställa sig. Allting sker större och snabbare. 
Marknaden befinner sig i ständig förändring och behovet av reglering är 
stort. Inom EU har behovet av att anpassa de nationella regelverken till de 
nya marknadsförhållandena identifierats och flertalet direktiv ger 
anvisningar om harmonisering. För Sverige, liksom för andra EU-
medlemsländer, har detta inneburit en stor börda av lagstiftningsärenden. 
Under de senaste åren har, till följd av EU-direktiv, exempelvis införts nya 
regler om prospekt och marknadsmissbruk i svensk lag. Flertalet 
förhållanden och situationer som tidigare hanterats i rekommendationer 
utgivna av Näringslivets Börskommitté är numera reglerade i lag. Med 
anledning av proposition 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, 
genomfördes den 1 juli år 2007 lagregleringar om offentliggörande av 
information avseende bland annat aktieinnehav, med andra ord så kallade 
flaggningsregler. Genom dessa lagregler införlivas i svensk rätt EU-direktiv 
2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar 
om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad, det så kallade Öppenhetsdirektivet. Syftet med detta direktiv är att 
harmonisera de nationella värdepappersmarknadsreglerna inom EU samt att 
tillse att det inom unionen finns värdepappersmarknader som tillämpar 
regler vilka innebär en god avvägning mellan investerarskydd och 
marknadseffektivitet. 
 
Denna uppsats är ett försök att sammanställa vad som gäller för 
informationsgivning för noterade företag på värdepappersmarknaden i 
Sverige idag. Min förhoppning är att uppsatsen skall kunna verka som en 
mindre handbok för noterade bolag, vilka vill fördjupa sig i vad som gäller 
för offentliggörande av information avseende förändringar i aktieinnehav, 
det vill säga flaggningsregler. 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med den uppsats är att reda ut vilka krav avseende 
informationsgivning på värdepappersmarknaden som åvilar noterade 
företag. De olika regelverk, rekommendationer och föreskrifter som finns på 
området är väldigt omfattande och med anledning av de lagändringar som 
gjordes i juli 2007 anser jag att det är angeläget att reda ut vilka 
bestämmelser som bolagen och övriga aktörer på den svenska 
värdepappersmarknaden egentligen har att följa. Denna framställning har 
därför till syfte att kunna verka som en mindre handbok i informationskrav 
för noterade bolag. Genom att behandla viktiga typfall som jag tycker mig 
urskilja avseende informationsgivning på värdepappersmarknaden ämnar 
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jag att på ett enkelt sätt klargöra för läsaren hur reglerna fungerar samt 
varför de är betydelsefulla. De situationer jag här främst åsyftar är, 
informationsgivning i samband med börsintroducering, information genom 
prospekt, köp och försäljning av finansiella instrument samt information 
genom övriga affärshändelser. Jag kommer dock endast att behandla 
svårigheterna kring information vid köp och försäljning av finansiella 
instrument, så kallad flaggning, mer ingående. Ett genomgående syfte med 
denna uppsats är därtill att belysa de ändringar som skett i och med de nya 
lagreglerna samt att kritiskt granska de informationskrav som nu gäller för 
att utröna huruvida dessa är väl utarbetade.  
 
Den frågeställning jag främst vill behandla lyder som följer; 
 

• ”Vilka krav ställs på noterade företag angående informationsgivning 
till värdepappersmarknaden?”  

 
Därtill ämnar jag att fördjupa mig specifikt i villkoren för flaggning och en 
andra frågeställning är därför formulerad som följer; 
 

• ”Vad gäller för noterade företag avseende flaggning av förvärv, 
respektive avyttring av aktier?” 

 

1.2 Metod och material 
Den metod jag använt mig av i mitt arbete är sedvanlig juridisk 
rättsvetenskaplig metod. Jag har främst nyttjat lagtext, förarbeten samt 
juridisk doktrin. Mitt arbete utgår i stort från materialet som finns att hämta 
i proposition 2006/07:65 om informationskrav i noterade företag. Jag har 
även granskat Aktiemarknadsnämndens uttalanden för att närmare kunna 
ange vad som är praxis och god sed på aktiemarknaden. Då de regleringar 
som redogörs för är nyligen införda i svensk lag finns väldigt lite doktrin på 
ämnet. Mitt arbete har därför i stor utsträckning gjorts utifrån offentligt 
tryck såsom förarbeten, direktiv och myndighetsföreskrifter. Jag har även 
hämtat en relativt stor mängd information från informativa sidor på Internet 
såsom Finansinspektionens hemsida och Näringslivets Börskommittés 
hemsida. Informationen på dessa hemsidor uppdateras dagligen och 
härstammar från myndigheter och pålitliga organisationer, varför de i min 
mening kan anses vara säkra källor. Ur källkritisk hänsyn skulle jag vilja 
påpeka att jag är medveten om att några av de tidningsartiklar jag använt 
mig av i mitt arbete är publicerade för en bred allmänhet och ej som 
vetenskapliga artiklar. Jag har dock ej byggt några resonemang kring dessa 
artiklar utan endast använt dem som uppslag och inspiration för vidare 
analys. 
 

 6



1.3 Avgränsningar och disposition 
I denna uppsats redogör jag främst för informationslämnande genom 
flaggning. Aktiemarkandens regler om informationsgivning i övrigt kommer 
inledningsvis att anges övergripande, men jag kommer inte närmre att gå in 
på informationslämnande vid exempelvis upprättande av prospekt eller 
dylikt. 
 
Upplägget på denna uppsats kommer att vara som följer. Inledningsvis 
kommer jag att gå igenom grunderna för vad som gäller för 
informationsgivning. Jag kommer att behandla svensk reglering samt 
reglering på EU-nivå. I samma kapitel kommer även att ges en kortare 
förklaring av och diskussion kring för- och nackdelarna med lag- respektive 
självreglering. Uppsatsens tredje kapitel innehåller en närmare redogörelse 
för de nya informationskrav som införts i svensk rätt och därtill en djupare 
studie av de nya flaggningsregler som ersatte NBK:s självreglering på 
området. I fjärde kapitlet gör jag en mindre utvikning från kärnan av ämnet 
och undersöker medias roll som spridare av information på 
värdepappersmarknaden. I femte kapitlet gör jag så en undersökning av 
praxis för att utreda vad som är god sed på aktiemarknaden. Avslutningsvis 
ges min analys och sammanfattande kommentarer till utredningen. 
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2 Regelöversikt 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Värdepappersmarknaden 
Värdepappersmarknaden är en av Sveriges mest reglerade marknader. 
Genom omfattande reglerings- och kontrollverksamhet har de offentliga 
myndigheterna ett betydande inflytande över aktiviteten på marknaden. Ett 
stort antal lagar och förordningar styr värdepappersmarknaden och dessa 
behandlar bland annat kraven på att inneha tillstånd för att få bedriva handel 
med värdepapper eller börsverksamhet, samt kraven på informationsgivning 
från de noterade bolagen. Genom ett tillhandahållande av effektiva regler 
försäkras allmänheten förtroende för värdepappersmarknaden. Ineffektivitet 
på den finansiella marknaden medför kostnader för samhället. Hur 
marknaden hanterar information och tillhandhåller den är därför 
sammankopplat med hur väl marknaden i sig fungerar. Den investering som 
en marknadsnotering, eller annan händelse på aktiemarknaden ger är viktig, 
inte bara för investerare, utan för den ekonomiska sektorn och därmed också 
för samhället i stort.1  

Värdepappersmarknader i Sverige kallas numera reglerade marknader och 
det finns ett antal börser som verkar på dessa marknader. Inom EU finns 
flertalet direktiv, vilka anger vad som skall gälla för dessa reglerade 
marknader. I Öppenhetsdirektivet anges att direktivets bestämmelser avser 
emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad 
marknad. För att närmare ange vad en reglerad marknad är hänvisas från 
Öppenhetsdirektivet till EU direktivet 2004/39/EG om marknader för 
finansiella instrument (Markets in Financial Instruments Directive, härefter 
MiFID)2. I direktivet anges att en reglerad marknad är ett multilateralt 
system som drivs och leds av en marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
flera köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man, så att 
detta leder till avslut i enlighet med icke skönmässiga regler. MiFID var 
utsatt att vara införlivad i svensk lag hösten 2007, vilket också blev fallet 
genom att lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (härefter VpmL) som 
trädde i kraft den 1 november 2007. För definition av begreppet reglerad 
marknad hänvisas därför idag till VpmL.3

Några ord bör i sammanhanget även nämnas om de aktörer som agerar på 
värdepappersmarknaden. Dessa kan delas in i tre huvudgrupper; emittenter, 
investerare och medlemmar. Till gruppen emittenter räknas företag som ger 

                                                 
1 prop. 2006/07:65, s. 89 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader 
för finansiella instrument (Markets in Financial Instruments Directive) 
3 1 kap. 5 § punkt 20 VpmL 
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ut och söker ägare till sina aktier och övriga värdepapper. Det är med andra 
ord dessa som vi normalt kallar börsbolag, eller noterade bolag. Jag kommer 
i uppsatsen att använda mig av uttrycken noterade bolag, noterade företag 
och börsbolag, men åsyftar med detta ingen särskiljning. De personer, 
institutioner och företag som har placerar kapital i aktier och andra 
värdepapper kan hänföras till gruppen investerare. Slutligen är medlemmar 
de företag som förmedlar handel i aktier över börs eller marknadsplats.4

2.1.2 Finansiella instrument 
För att ge en vidare förståelse för vilka element som informationskrav i 
noterade bolag omfattar kommer jag i detta avsnitt att göra en redogörelse 
för de finansiella instrument som figurerar på marknaden. Främst står 
aktien, vilken finns i fokus för aktiemarknadens intresse samt är basen för 
många av regleringarna på värdepappersmarknaden. Utöver aktien finns på 
marknaden en rad andra finansiella instrument. Dessa är till exempel 
teckningsoptioner, företagsoptioner, köp- och säljoptioner, samt swappar. 
En del av de finansiella instrument som är betydande idag är relativt unga 
och det tillkommer ständigt nya instrument.5 I lag (1991:980) om handel 
med finansiella instrument (härefter LHF) finns definitioner av finansiella 
instrument.6 Där anges att finansiella instrument omfattar alla de 
fondpapper och andra rättigheter eller skyldigheter som är avsedda för 
handel på värdepappersmarkanden. Fondpapper innefattar aktier och 
obligationer samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är 
utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt att gentemot 
den som för aktieägarens räkning förvarar aktier i utländskt bolag, med 
andra ord depåbevis.7

 
Finansiella instrument kan delas in i två grupper, dels instrument som ger 
eller kan komma att ge ett aktieägarinflytande, dels instrument som baseras 
på avtal. Därtill finns det instrument som inte relaterar till 
aktieägarinflytande, då främst vinstandelslån och kapitalandelslån.8 En 
annan metod att dela in finansiella instrument är att ta utgångspunkt i om de 
ger ett direkt förfogande över en tillgång eller endast innebär en rättighet 
härledd från en underliggande tillgång, så kallad derivat. I VpmL definieras 
finansiella instrument som överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella 
derivatinstrument.9  
 

                                                 
4 af Sandeberg och Sevenius, s. 36 
5 af Sandeberg och Sevenius, s. 28 
6 1 kap. 1 § LHF 
7 af Sandeberg och Sevenius, s. 28 
8 af Sandeberg och Sevenius, s. 29 
9 1 kap. 4 § VpmL 
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2.1.3 Väsentligen kurspåverkande information 
För noterade bolag är det väsentligt att veta precis vilka uppgifter om 
bolaget som omfattas av krav på offentliggörande. Grundtanken med en 
börs regler är att information som kan vara kurspåverkande skall 
offentliggöras. Varje börs har ett noteringsavtal som dess medlemmar måste 
följa. Jag har i mitt arbete valt att granska ett noteringsavtal närmre, OMX 
Nordic Exchange Noteringsavtal, (härefter Noteringsavtalet). De andra 
svenska börserna har liknande noteringsavtal. Utöver de händelser som 
normalt anges i Noteringsavtalet som ”information som omedelbart skall 
offentliggöras” finns även regler om vad som anses vara ”information som 
kan vara kurspåverkande”. Vid tveksamhet måste därför bolaget utreda 
huruvida informationen skall offentliggöras. Även om det finns möjlighet 
att rådfråga börsen om vad som är kurspåverkande information är det alltid 
bolaget som i första hand måste göra en sådan bedömning. Vid osäkerhet 
kan det vara till hjälp att följa försiktighetsprincipen och endast 
offentliggöra information i enlighet med Noteringsavtalets regler.10 
Exempel på situationer från Noteringsavtalet som kan vara kurspåverkande 
är förvärv eller avyttring av företag eller verksamhet, större 
investeringsbeslut, oväntade resultatförändringar, betydande kundförsluter, 
förändrad verksamhetsinriktning, samarbetsavtal eller andra avtal av större 
betydelse.11   
 
I september år 2007 lämnade företrädare för OMX Nordic Exchange 
Stockholm AB (härefter Börsen) vid ett tillsynsmöte över ett utkast till nya 
informationsregler för bolag vars aktier är upptagna till handel vid den 
reglerade marknaden OMX Nordic Exchange, Draft Harmonized Disclosure 
Rules. Förslaget innebar en ändring av den generalklausul som gäller för 
informationskrav på värdepappersmarknaden. Noteringsavtalets nuvarande 
lydelse anger att informationsplikten inträder vid en händelse eller beslut 
som i icke oväsentlig grad påverkar bilden av bolaget. Förslaget innebar att 
informationsplikten istället skulle inträda vid en händelse eller beslut som 
har en väsentlig kurspåverkan. En informationsplikt som inträder vid en 
händelse eller beslut som har en väsentlig kurspåverkan har en högre tröskel 
än en händelse som i icke oväsentlig grad påverkar bilden av bolaget. 
Finansinspektionen framförde sina synpunkter till förslaget och gjorde 
bedömningen att Börsens förslag inte var förenligt med formuleringarna i 
vare sig svensk lag eller föreskrifter på området. En ändring enligt Börsens 
förslag skulle medföra att färre händelser skulle vara pliktade att 
offentliggöras, vilket ej är önskvärt ur ett större samhällsperspektiv.12

 

                                                 
10 af Sandeberg och Sevenius, s. 202 
11 punkt 25, Noteringsavtalets bilaga 
12 Finansinspektionens uttalande, FI Dnr 07-7036, s. 2 
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2.2 Svenska bestämmelser avseende 
informationsgivning på 
värdepappersmarknaden 

2.2.1 Några av skälen till lagändringarna 2007 
Avseende regler om informationsgivning och offentliggörande av 
information på värdepappersmarkanden finns inom EG-rätten det så kallade 
Öppenhetsdirektivet, vilket nämnts inledningsvis. Öppenhetsdirektivet är ett 
av de sista stegen i EU:s handlingsplan för finansiella tjänster, vilken syftar 
till att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster inom unionen. 
Syftet med direktivet är att det skall bidra till att harmonisera de olika 
medlemsländernas värdepappershandel och därmed underlätta för utgivare 
och innehavare av värdepapper som agerar gränsöverskridande. I april 2006 
remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till hur 
Öppenhetsdirektivet bör genomföras i svensk rätt, promemoria Ds 2006:6 
Informationskrav i noterade företag, mm. Promemorian följdes av 
proposition 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, där regeringen 
behandlade de frågor som belysts i promemorian. Genom de lagändringar 
som gjorts med anledning av proposition 2006/07:65 genomfördes i svensk 
rätt Öppenhetsdirektivet.13 Direktivet innehåller vissa krav på 
offentliggörande och rapportering av vad som kan kallas obligatorisk 
information. Obligatorisk information innefattar kurspåverkande 
information, regelbunden finansiell information samt information om större 
värdepappersinnehav. Direktivet syftar till att säkerställa att investerare får 
möjlighet att fatta välgrundade ekonomiska beslut genom att tillgången till 
information om emittenter, vars värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad är aktuell, säker och rättvis.14

 
I samband med att Sverige 1995 gick med i EU infördes i fjärde kapitlet 
LHF regler om flaggning. Reglerna baserades på de minimivillkor som 
ställdes upp i direktiv 88/627/EEG om sådana uppgifter som skall 
offentliggöras vid förvärv eller avyttring av större innehav i ett börsnoterat 
bolag, även kallat Flaggningsdirektivet. Även om LHF innehöll regler om 
flaggning har dessa i praktiken fått stå tillbaka för marknadens praxis 
avseende flaggningsregler. Marknadspraxis har i Sverige varit NBK:s regler 
i form av självreglering. Dessa kommer att redogöras för nedan. 
 
 
 
 

                                                 
13 Pressmeddelande Finansdepartementet, 2007-03-22, ”Nya informationsregler för 
börsföretagen”, s. 1 
14 af Sandeberg och Sevenius, s. 253 
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2.2.2 NBK:s flaggningsrekommendationer 
Den svenska aktiemarknaden har sedan länge präglats av självreglering. I 
och med Sveriges anpassning till EU har självregleringen på många 
områden ersatts med lag. Så har även varit utgången för regleringen 
avseende flaggning och informationsgivning för noterade företag. 
 
Fram till den 1 juli 2007 gällde, genom NBK:s rekommendationer, 
självreglering för bestämmelser om flaggning. Dessa kom ut 1983 och 
kallades Rekommendationer rörande offentliggörande vid förvärv av större 
aktieposter mm (härefter NBK:F). NBK:F uppdaterades och ändrades ett 
antal gånger, bland annat 1994, och dess bestämmelser var tillämpliga på 
alla förvärv och överlåtelser av aktier och vissa andra värdepapper i svenska 
bolag som var noterade på en börs eller auktoriserad markandsplats i 
Sverige och som uppnådde eller passerade vissa gränsvärden.15 Reglerna 
ingick i noteringsavtalen för de bolag som var noterade på börs eller 
auktoriserad marknadsplats i Sverige och var därmed avtalsrättsligt 
bindande. Reglerna var även bindande för andra aktörer på marknaden, men 
då endast på basis av självreglering och ej kontraktuellt. Ändringarna den 1 
juli 2007 medförde att inga rekommendationer från NBK blev kvar i 
avtalen. Då de tidigare gällande flaggningsreglerna ersattes av lagreglering 
medförde detta ändringar bland annat i LHF och lag (1992:543) om börs- 
och clearingverksamhet (härefter LBC). LBC upphörde sedermera dock helt 
att gälla den 1 november 2007 då den ersattes av VpmL.16

2.2.3 Noteringsavtal 
I och med att NBK:F upphävdes anpassades noteringsavtalen på 
aktiemarknaden så att de skulle stämma överens med den nya 
lagregleringen.17 Regler om gällande informationsgivning finns idag bland 
annat i VpmL, Finansinspektionens föreskrifter18 samt i respektive börs 
noteringsavtal. Som exempel kan hänvisas till OMX:s Noteringsavtal, vilket 
är ett kommersiellt avtal som ingås mellan Börsen och bolag som 
börsintroduceras.19 Den grundläggande tanken är att avtalet skall säkerställa 
att marknadens alla aktörer samtidigt skall ha tillgång till samma 
information inför en värdepappersaffär. Avtalet reglerar när, hur och vilken 
information som bolagen skall lämna till aktiemarknaden. OMX:s 
Noteringsavtal innehåller bland annat regler för hur och på vilket sätt som 
information som rör bolaget skall offentliggöras. Börsens disciplinnämnd 
                                                 
15 Moberg och Samuelsson, s. 192 
16 af Sandeberg och Sevenius, s. 252 
17 Respektive börs har olika noteringsavtal. Jag har i mitt arbete valt att granska ett 
noteringsavtal närmre, OMX Nordic Exchange Noteringsavtal, men de andra svenska 
börserna har ungefär liknande noteringsavtal. 
18 FFFS 2007:17 
19 Senaste version av OMX Nordic Exchange Noteringsavtal går att finna på OMX’s 
hemsida. Jag har i denna uppsats utgått från den senaste versionen av Noteringsavtalet, det 
vill säga den version som gäller från och med 1 juli, 2007. Denna version av 
noteringsavtalet är redaktionellt anpassad 2008-01-03 till lagändringar i samband med 
implementeringen av MiFiD. 
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avgör och beslutar om eventuella brott mot avtalets regler och därtill finns 
möjlighet att påföra sanktion vid konstaterad regelöverträdelse.20

 
För att precisera vilka villkor som gällde för bolagens informationsgivning 
slöts på 1970-talet i Sverige ett avtal mellan Stockholms fondbörs styrelse 
och Näringslivets börskommitté samt Svenska Bankföreningen. Sedermera 
infördes krav om anslutning till noteringsavtal i börslagen 198021. Genom 
standardiserade avtal mellan börsen och bolagen åtog sig bolagen att 
offentliggöra viss information. Sedan 1980-talet har därefter 
noteringsavtalet omarbetats och uppdaterats väsentligen. I takt med nya 
direktiv från EU har krävts ändringar i avtalet. Nya regler har tillkommit i 
noteringsavtalet och många regler har tagits bort som en konsekvens av att 
det som tidigare var självreglering nu tagits in i nationell lagstiftning.22  
 
I OMX:s Noteringsavtal anges att bolaget åtar sig att informera om bolaget 
och dess verksamhet i den omfattning och på det sätt som framgår av 
Noteringsavtalet och dess bilagor. Vidare anger Noteringsavtalet exempelvis 
vilka påföljder som finns att vidta för bolag som inte följer avtalet. 
Noteringsavtalet anger att om ett bolag i betydande utsträckning inte 
uppfyller gällande krav för notering får börsens disciplinnämnd besluta om 
avnotering av bolagets fondpapper.23 I bilagan till Noteringsavtalet anges 
vad som gäller för aktiemarknadsinformation. Där finns bestämmelser som 
ger vägledning om vad som måste anses vara information som omedelbart 
skall offentliggöras samt vilken typ av information som kan vara 
kurspåverkande.24

 

2.3 Informationsregler inom EU 

2.3.1 Öppenhetsdirektivet 
På området för finansiella tjänster inom EU finns det så kallade 
Öppenhetsdirektivet. Detta direktiv syftar till att effektivisera 
värdepappersmarknaden samt att förbättra skyddet för dess investerare. 
Huvudsakligen innehåller Öppenhetsdirektivet bestämmelser om vilken 
information som skall offentliggöras av ett företag som ger ut värdepapper 
vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad. I direktivet finns 
exempelvis regler gällande krav på hur aktieägare skall informeras inför en 
bolagsstämma, flaggning, eller krav på att emittenten inom vissa tider skall 
offentliggöra regelbunden finansiell information såsom årsredovisning och 
delårsrapport. Genom direktivet införs även så kallad hemlandstillsyn. Detta 
innebär att varje medlemsland skall utse en behörig myndighet vilken svarar 

                                                 
20 af Sandeberg och Sevenius, s. 217 
21 Lag (1979:749) om Stockholms Fondbörs 
22 NBK:s hemsida, 2008-01-17 
23 punkt 1-5, Noteringsavtalet 
24 punkt 1-25, bilagan till Noteringsavtalet 
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för tillsynen av reglerna. Öppenhetsdirektivet är ett minimidirektiv vilket 
således innebär att medlemsstaterna inte får införa mindre stänga regler än 
de som ställts upp i direktivet.25

2.3.2 MiFID 
Från och med den 1 november 2007 gäller i svensk rätt VpmL. Denna nya 
lag föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument, (Markets in Financial Instruments 
Directive, härefter MiFID) 26. Detta direktiv är ett gemensamt regelverk för 
värdepappersmarknaden inom EU och har kopplingar till 
Öppenhetsdirektivet.27 Avsikten med MiFID är att harmonisera handeln för 
värdepapper inom EU, vilket skall förenkla samarbetet över 
nationsgränserna. MiFID innehåller bestämmelser på en rad viktiga 
områden såsom kundkategorisering, best execution, information, 
rapportering av transaktioner, hantering av intressekonflikter, funktionerna 
för compliance, internrevision och klagomålshantering. Enligt direktivet 
skall värdepappersföretagen rapportera alla transaktioner till en utvald 
myndighet i respektive medlemsland, i Sverige Finansinspektionen. Syftet 
med MiFID är också att öka konkurrensen på den europeiska 
värdepappersmarknaden samt att stärka skyddet för 
värdepappersinvesterare. Harmoniseringen mellan medlemsländerna skapar 
konkurrens mellan olika sätt att handla med värdepapper, vilket gynnar 
handeln på lång sikt. Harmonisering av nationell rätt till MiFID kommer att 
innebära en möjlighet för värdepappersföretag att bedriva aktiehandel på 
alla börser inom EU.28 Genom MiFID kommer en miniminivå för 
harmonisering av vad som gäller för reglerade marknader att infrias. 
Direktivet försäkrar bland annat likalydande bestämmelser på 
verksamhetskrav för reglerade marknader i respektive medlemsstat. Krav 
uppställs exempelvis på att reglerade marknader skall ha verkningsfulla 
funktioner för att tillse att emittenter fullgör sina skyldigheter enligt 
gemenskapsrätten i fråga om offentliggörande. Reglerade marknader skall 
vidare vidta åtgärder som medför att dess medlemmar eller aktörer på ett 
enkelt sätt kan inhämta upplysningar som har offentliggjorts enligt 
gemenskapslagstiftningen.29

 
De nya reglerna i MiFID innebär vidare nya krav om 
transaktionsrapportering, nya regler för tillstånd, nya tillståndsavgifter samt 
att tillsynsmyndigheten får besluta om handelsstopp. Nya krav om 
transaktionsrapportering innebär att värdepappersföretag skall rapportera 
alla transaktioner till en myndighet i hemlandet. I Sverige är 

                                                 
25 prop. 2006/07:65, s. 77f 
26 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 upphävandet av rådets direktiv 
93/22/EG 
27 prop. 2006/07:65, s. 82 
28 Svenska bankföreningens hemsida, 071203 
29 prop. 2006/06:65, s. 84 
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Finansinspektionen utvald myndighet. Rapporteringen gäller transaktioner 
med finansiella instrument som handlas på reglerade marknader. Vidare 
medför MiFID att reglerna för tillstånd om att driva värdepappersrörelse 
ändras. Bland annat måste företag som vill erbjuda investeringsrådgivning 
eller som vill driva en handelsplattform ansöka om tillstånd. Tillstånd i 
hemlandet gäller inom hela EU och företaget behöver endast anmäla 
gränsöverskridande verksamhet till myndigheten i hemlandet.30

2.3.3 NCSD 
Då det i sammanhanget redogörs för informationskrav och regler inom EU 
kan det vara på sin plats att säga något om det samarbete som finns mellan 
några av Nordens länder. Nordic Central Securities Depositor (härefter 
NCSD) är ett samarbete mellan Sverige och Finland avseende finansiella 
tjänster. NCSD är en central värdepappersförvarare som de svenska och 
finska värdepapperscentralerna, VPC respektive APK, bildade 2004 genom 
sitt sammangående. NCSD har en central roll i det nordiska finansiella 
systemet då det omfattar den svenska och den finska värdepapperscentralen, 
till vilka de flesta stora aktörer på de nordiska kapitalmarknaderna är direkt 
eller indirekt anslutna. VPC har, sedan 2004, auktorisation som central 
värdepappersförvarare och clearingorganisation. NCSD har till uppgift att 
tillhandahålla långsiktiga, säkra och kostnadseffektiva tjänster mot emittent, 
mellanhand och investerare, gällande emission och hantering av finansiella 
instrument, samt clearing och avveckling av affärer på dessa marknader. 
NCSD är den centrala länken mellan utgivare och ägare eller förvaltare av 
finansiella instrument och har till uppgift att långsiktigt tillhandahålla säkra 
och kostnadseffektiva tjänster för hantering av aktier och andra finansiella 
instrument. NCSD kan därför sägas vara en inrättning som bidrar till att 
främja effektiv informationsgivning och god transparens på den finska och 
den svenska värdepappersmarknaden.31

 

2.4 Självreglering eller lag? 

2.4.1 Fördelar med självreglering, respektive 
lagreglering 

I och med att NBK:s flaggningsrekommendationer upphävdes i juli 2007 
har lagreglering ersatt självregleringen på området för 
informationsingivning i  noterade bolag. Syftet med denna uppsats är att 
redogöra för de nya krav som gäller avseende informationsgivning för 
noterade företag, men även att i viss mån utvärdera huruvida den nya 
regleringen är effektiv och adekvat. I detta avsnitt har jag för avsikt att göra 
en kortare beskrivning av för- och nackdelarna med självreglering 
respektive reglering i lag. 
                                                 
30 Finansinspektionens hemsida, 2007-12-11 
31 NCSD:s hemsida, 2007-12-15 
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En betydande fördel med självreglering är att det är marknadens aktörer som 
själva står för utformningen av reglerna. Detta faktum torde medföra att 
reglerna blir väl anpassade efter de behov som finns på marknaden. En 
annan fördel med självreglering är att de oftast efterlevs i högre grad. 
Troligtvis är aktörerna mer benägna att följa ett reglerverk som de känner att 
de haft inflytande över. Självreglering ger en slags social kontroll av att 
reglerna efterföljs och aktörer som bryter mot dessa får snabbt ett dåligt 
anseende.32 En tredje fördel med självreglering på aktiemarknaden skulle 
kunna vara att självreglering är mer flexibel än lagstiftning och 
myndighetsutövning. Då lag stiftas och myndighetsbeslut skall fattas är 
beslutsvägen oftast lång och tidskrävande. En självreglering kan lättare 
anpassas till den rådande situationen på marknaden. Därtill kan sägas att de 
personer som har befattning med ett självreglerande system oftast är 
experter på området. Detta skapar tillförlit och effektiva regler. Systemen 
som skapas är därför vanligtvis inte speciellt kostnadskrävande och 
marknaden står själv för de kostnader som uppbärs. Det kan i 
sammanhanget påpekas att eftersom systemet med självreglering i grunden 
bygger på frivillighet genom anslutning kan reglerna inte utsträckas till att 
omfatta andra än de anslutna. Detta skulle kunna innebära en nackdel på så 
sätt att regelverket inte fångar in alla aktörer. Med självreglering är det 
därtill ofta svårt att påföra sanktioner och att kräva anslutning till 
självregleringen är ej möjligt. Systemets funktion bygger därför på ett 
monopol, vilket kan kräva statsmakens medverkan eller i var fall dess 
samtycke. Så har hitintills systemet varit uppdelad i svensk rätt på 
värdepappersmarknaden genom att NBK:s rekommendationer kombinerats 
med viss lagstiftning.33  
 
Den kanske största fördelen med lagstiftning är att lag av allmänheten anses 
mer rättssäker än självreglering. Genom lag tillförsäkras marknadens aktörer 
rättvis överprövning och därtill måste en insyn för allmänheten finnas i de 
beslutande organen. Det kan därför hävdas att lagstiftning ger större 
säkerhet i dessa avseenden. En annan fördel med lagstiftning kan påstås vara 
att den ger en långsiktigt ram för vad som gäller och kommer att gälla, något 
som kan vara till fördel för marknadens stabilitet. Vad som därtill skulle 
kunna tala för en reglering i lag är de nackdelar som kan finnas vid 
tillämpning av självreglering. Vid självreglering saknas ofta effektiva 
undersökningsresurser vid påstådda regelbrott. Därtill kan också svårigheter 
uppstå om aktörer inte accepterar det självreglerande organets beslut och vill 
få till stånd en överprövning. Saknas i systemet möjlighet till överprövning 
kan detta hävdas vara en brist i rättsäkerheten. 34

 
Sammanfattningsvis kan påstås att självregleringens styrka främst ligger i 
det att ett sådant system ger en positiv närhet till marknaden, vilket gör att 
regleringen snabbt kan anpassas. Lagreglers styrka är att de ger en stabil 
grund samt att de ger klara signaler om önskvärt beteende. Eftersträvansvärt 
på marknaden skulle kunna vara ett system med lag och självreglering i 
                                                 
32 Jansson, s. 74 
33 Samuelsson, s. 318f. 
34 Samuelsson, s. 322 
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kombination. Sammanvägningen mellan lagstiftning och självreglering kan i 
huvuddrag utformas så att det lagstiftningsvägen försöker kompenseras för 
de svagheter som självregleringen uppvisar, det vill säga dels förhindra att 
marknaden låses i en stark intressegemenskap, dels tillhandahålla ett väl 
differentierat sanktionssystem.35

                                                 
35 Samuelsson, s. 327 
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3 Informationsgivning i viktiga 
situationer 

3.1 Inledning 
För att få en effektiv värdepappersmarknad är det angeläget att tillämpa ett 
väl fungerande reglerverk som bas. Ett sådant regelverk skall se till att 
aktörerna förses med välgrundad information som hjälper dem att fatta 
bärkraftiga investeringsbeslut. Den information som de noterade bolagen 
skall lämna kan hänföras till ett antal viktiga situationer såsom inträde på 
börs, information genom prospekt, fortlöpande finansiell information samt 
köp och försäljning av instrument. I detta kapitel kommer jag att titta närmre 
på angivna situationer. 36

 

3.2 Börsintroducering 
Då ett bolag skall börsnoteras krävs av det bolag som skall noteras att det 
åtar sig att följa börsens regler. Att ett bolag börsintroduceras innebär att 
bolaget genomgår en noteringsprocess, att bolagets aktie godkänts för 
notering på börsen, samt att handeln startar. I VpmL ges regler om vilka 
krav som ställs på ett företag för att det skall få bli börsnoterat. I VpmL 
fjortonde kapitlet andra paragrafen anges vad som gäller för deltagare i 
handeln på en reglerad marknad. I detta lagrum anges att de börsnoterade 
bolagen skall ha en betryggande kapitalstyrka, ändamålsenlig organisation 
av verksamheten, erforderliga riskhanteringsrutiner, trygga tekniska system 
och i övrigt vara kvalificerade att delta i handeln vid den reglerade 
marknaden. I VpmL anges vidare att en deltagare i handeln på en reglerad 
marknad skall lämna börsen de upplysningar som behövs för att börsen skall 
kunna fullgöra sina uppgifter enligt VpmL och andra författningar. Dessa 
bestämmelser är till för att skydda investerarna och jämna ut det 
informationsövertag som bolagen har gentemot dem.37

 
Trettonde kapitlet i VpmL behandlar en börs verksamhet. I första paragrafen 
sägs att en börs skall driva sin verksamhet hederligt, rättvist, professionellt 
och på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden 
upprätthålls. Börsen skall tillämpa principerna om fritt tillträde, neutralitet 
samt god genomlysning. Med fritt tillträde avses att var och en som 
uppfyller de krav som ställs i VpmL och av börsen skall få delta i handeln. 
Med neutralitet menas att börsens regler för den reglerade marknaden 
tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln och med 
god genomlysning avses att deltagarna får en snabb, samtidig och korrekt 
                                                 
36 prop. 2006/07:65, s. 85 
37 14 kap. 5 § VpmL 
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information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan 
information.38 En börsintroducering förutsätter, utöver dessa lagstadgade 
bestämmelser, att bolaget skriver under börsens noteringsavtal och därmed 
förbinder sig att offentliggöra kurspåverkande information till marknaden.39 
I och med detta tillförsäkras att bolaget kommer att uppfylla sin förpliktelse 
att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell 
information. Kravet innebär att bolaget i god tid före noteringen skall ha 
infört och upprätthållit nödvändiga rutiner och system för 
informationsgivning inkluderande procedurer för finansiell information.40

 

3.3 Information genom prospekt 
Då bolag lämnar allmänheten erbjudande förvärv av aktier eller då 
finansiella instrument tas upp till handel på en reglerad marknad skall 
bolaget i fråga upprätta ett prospekt. Ett prospekt är en skriftlig handling 
som skall innefatta all den information som en potentiell investerare 
behöver för att kunna fatta beslut om huruvida han eller hon skall förvärva 
aktier i bolaget. Finansinspektionen granskar och godkänner prospekt. Ett 
godkänt prospekt registreras på Finansinspektionens hemsida och kan sedan 
användas inom hela Europa utan speciell prövning i varje land.41

 
Ett prospekt är vanligtvis väldigt omfattande och det är idag brukligt att 
externa parter hjälper bolaget med att upprätta prospektet. Samtidigt som 
prospektet skall innefatta rigorös finansiell fakta om bolaget skall det också 
förmedla en bild av ägarstruktur, organisation och framtida projekt samt 
bolagets långsiktiga mål. Prospektet verkar därför som en informationskälla 
till marknaden från bolaget. Utöver dessa egenskaper skall ett prospekt även 
ange vilken avkastningsmöjlighet och risk som är förknippad med 
en investering i det finansiella instrumentet. Informationen i prospektet skall 
både belysa bolaget och dess ekonomiska ställning samt det finansiella 
instrumentets egenskaper. Vad gäller innehållskraven för ett prospekt så 
skall alla prospekt, för att få en enhetlig utformning, uppfylla detaljerade 
krav enligt kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 
2004, den så kallade Prospektförordningen42. 
 

                                                 
38 13 kap. 1 § VpmL 
39 af Sandeberg och Sevenius, s. 77 
40 af Sandeberg och Sevenius, s. 89 
41 Finansinspektionens hemsida, 2008-03-21 
42 Kommissionens förordning (EG) nr809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, 
utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt 
och spridning av annonser (prospektförordningen) 
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3.4 Fortlöpande finansiell information 
En förutsättning för att ett bolag skall få börsintroduceras är att bolaget går 
med på att viss information skall offentliggöras till marknaden. Enligt 
Noteringsavtalets första punkt utfäster sig bolaget att informera om bolaget 
och dess verksamhet i den omfattning och på det sätt som bilagan till 
Noteringsavtalet kräver. I bilagan anges vidare att bolaget åtar sig att inge 
information i enlighet med god redovisningssed.43 I Noteringsavtalets bilaga 
finns angivet hur bolaget fortlöpande skall lämna information till börsen. 
Där finns angivet en rad situationer då bolaget måste ge in information. 
Sådan händelse är exempelvis då ett offentligt erbjudande om förvärv 
lämnas eller då resultat- och prognosjustering kommer att ske.44

 
Regler om ingivning av fortlöpande finansiell information finns främst i 
VpmL. Genom tillkomsten av VpmL upphävdes LBC och Sverige tog 
därmed det slutliga steget mot införlivandet av Öppenhetsdirektivet och 
MiFID. De nya informationskrav som nu gäller innebär bland annat att 
noterade bolag fortlöpande skall offentliggöra finansiell information, års- 
och koncernredovisning, respektive viss delårsrapportering inom särskilt 
givna tidsfrister. Offentliggörandet skall ske genom ett förfarande som 
försäkrar att informationen snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir 
tillgänglig för allmänheten inom samtliga medlemsstater inom EES.45 De 
ändringar som införts i svensk lag, främst genom VpmL, föranleds av 
Öppenhetsdirektivets bestämmelser om upprättande och offentliggörande av 
regelbunden finansiell information. Det materiella innehållet i sådan 
finansiell information regleras därtill i redovisningslagstiftningen.46 I fråga 
om års- och koncernredovisning finns bestämmelser i VpmL vilka anger att 
de berörda företagen skall offentliggöra sina års- och koncernredovisning så 
snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje 
räkenskapsår. Års- och koncernredovisning skall vara granskad av 
utgivarens revisor och revisionsberättelsen skall offentliggöras i samband 
därmed.47 Detta krav innebär en skärpning jämfört med tidigare gällande 
regler, där det endast krävdes att årsredovisningen skulle ges in till 
registreringsmyndigheten senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. 
Utöver kravet avseende årsredovisning måste det noterade bolaget för varje 
räkenskapsår offentliggöra en rapport för årets första sex månader. 
Halvårsrapporten skall offentliggöras snarast, och senast två månader efter 
rapportperiodens utgång.48 I de nya bestämmelserna i VpmL anges vidare 
att företaget skall lämna delårsredogörelser. Det krävs dock ingen 
delårsredogörelse om företaget istället väljer att offentliggöra 
delårsrapporter för perioder om tre månader, det vill säga 
kvartalsrapporter.49

                                                 
43 punkt 8, bilagan till Noteringsavtalet 
44 punkt 32-36, bilagan till Noteringsavtalet 
45 prop. 2006/07:65, s. 1 
46 prop. 2006/07:65, s. 105 
47 16 kap. 4 § VpmL 
48 16 kap. 5 § VpmL 
49 16 kap. 6 och 7 §§ VpmL 
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Ovan har nämnts att OMX i september 2007 ingav ett förslag till 
Finansinspektionen om ändrade krav på informationsgivning. I förslaget 
föreslås bland annat att kravet att lämna kvartalsrapport skall tas bort. 
Finansinspektionens ståndpunkt anger dock att kravet på kvartalsrapporter 
bör kvarstå i Noteringsavtalet. Inspektionen ser ett stort värde i att de 
noterade bolagen regelbundet ger aktuell och tillförlitlig information till 
marknaden och anger att minskad informationsgivning skulle medföra en 
ökad risk för marknadsmissbruk. Myndighetens uppfattning är att 
kvartalsrapporterna bidrar till en god transparens och regelmässig 
informationsgivning till marknaden, vilket i sin tur medverkar till en väl 
funktionerande prissättning.50  
 
Finansinspektionen är den myndighet som tillser att de noterade företagen 
fortlöpande lämnar finansiell information. I Finansinspektionens föreskrift 
FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser, vilken gäller från och 
med den 1 november 2007, anges vad som gäller för börser, 
handelsplattformar och vissa typer av värdepappersinstitut. I föreskrifterna 
regleras även informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper på 
en reglerad marknad eller en handelsplattform. Föreskrifterna är bindande 
och dess syfte är att se till att skydda investerare och främja allmänhetens 
förtroende för värdepappersmarknaden.51 I föreskrifterna anges att en börs 
skall övervaka att deltagarna fortlöpande följer de krav som gäller för att få 
deltaga i handeln på den reglerade marknaden. Vidare anges i föreskrifterna, 
i femte kapitlets sjunde paragraf, att en börs i sin marknadsövervakning 
skall kontrollera att utgivare fullgör sina skyldigheter att lämna och 
offentliggöra information enligt VpmL och enligt avtal mellan börsen och 
utgivaren.52

 

3.5 Köp och försäljning av finansiella 
instrument 

3.5.1 Vem omfattas av flaggningsreglerna? 
Utöver betydelsen av att bolaget lämnar information om sin verksamhet är 
det avgörande att rättvisande regler för köp och försäljning av finansiella 
instrument tillämpas. En fjärde viktig situation i fråga om information på 
värdepappersmarknaden kan därför sägas gälla flaggning för förändrat 
aktieinnehav.  
 
Flaggningsplikt innebär att vissa förändringar i aktieinnehav i noterade 
bolag skall offentliggöras. Syftena bakom flaggningsreglerna är främst att 
aktieägare skall få upplysningar om betydelsefulla ägarförändringar. Målet 

                                                 
50 Finansinspektionens uttalande, FI Dnr 07-7036, s. 2 
51 5 kap. 12 § FFFS 2007:17 
52 5 kap. 6 § FFFS 2007:17 
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för förvärvaren kan vara att skapa bättre förutsättningar för ett framtida 
offentligt erbjudande och därför bör aktieägarna i det eftertraktade bolaget 
och andra som handlar med dess aktier ges möjlighet att bevaka sina 
intressen. Ett annat ändamål med flaggningsreglerna är att ett bolags 
agerande inte skall styras av osäkerhet om vem som äger bolaget och 
därmed kan utöva större inflytande över det. Information om ändringar i 
aktieägande är därtill grundläggande då marknaden skall ha kännedom om 
olika aktörers aktieposter. Det är därför nödvändigt att effektiva och 
rättvisande regler för flaggning tillämpas och efterlevs.53

 
Då nya bestämmelserna om informationsgivning för noterade företag 
infördes i svensk lag medförde detta en del betydande ändringar för hur 
information om större värdepappersinnehav skall offentliggöras. Tidigare 
skulle offentliggörande av flaggning ske genom två nyhetsbyråer och tre 
rikstäckande dagstidningar. Enligt de nya bestämmelserna skall 
offentliggörande ske så att informationen snabbt och icke-diskriminerande 
görs tillgänglig för allmänheten. De nya reglerna kräver att 
anmälningsskyldig i samband med en anmälningspliktig transaktion numera 
skall meddela Finansinspektionen samt bolaget som har gett ut aktierna.54 
Finansinspektionen offentliggör flaggningsmeddelandet på inspektionens 
hemsida. Tidigare var det stockholmsbörsen som distribuerade och 
administrerade flaggningsmeddelanden, men detta ansvar ligger numera på 
Finansinspektionen.55

 
De nya bestämmelserna för flaggning skiljer sig från förut tillämpade 
självreglering i fråga om gränsvärden för när flaggning skall ske. NBK:s 
flaggningsregler gav att flaggning skulle ske om andelen av rösterna i 
bolaget uppnådde eller överskred fem procent och därefter varje procenttal 
som är jämt delbart med fem, till och med 90 procent.56 Flaggningsanmälan 
skall idag göras när en aktieägare förvärvar eller avyttrar aktier i ett 
aktiemarknadsbolag och därmed antingen över- eller underskrider, 
gränsvärdena 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3, och 90 procent av röstetalet 
eller antalet aktier i bolaget.57 NBK:s flaggningsregler innehöll något fler 
gränsvärden än förut gällande lagstiftning. Den lägsta nivå som förut skulle 
flaggas för enligt lag innebar en flaggning vid tio procent. Att gränsvärden 
om fem procent införts är således en anpassning till Öppenhetsdirektivet. 
 
Öppenhetsdirektivet föreskriver att gränserna 30 och 75 procent skall 
användas. Sverige har valt att anta gränsen 30 procent, men ej gränsvärdet 
75 procent. Detta är dock helt i enlighet med direktivet, vilket anger att 
staten ej behöver tillämpa gränsen 75 procent om den istället tillämpar 
gränsvärdet på två tredjedelar, vilket är fallet i Sverige.58 Även de förut 
gällande reglerna innehöll gränsvärde om 66 2/3 procent. Flertalet av 

                                                 
53 Moberg och Samuelsson, s. 192 
54 4 kap. 3 § LHF 
55 4 kap. 1 § och 3 § LHF 
56 prop. 2006/07:65, s. 159 
57 4 kap. 5 § LHF 
58 prop. 2006/07:65, s. 168 
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remissinstanserna vilka yttrade sig i ärendet ansåg att detta gränsvärde 
skulle behållas. Detta motiverades av att vissa avgörande beslut enligt 
aktiebolagslagen kan fattas med just 2/3 majoritetskrav. Regeringen påpekar 
dock i propositionen att de bestämmelser i aktiebolagslagen som ställer upp 
ett majoritetskrav på två tredjedelar i och för sig gäller andelar av de 
avgivna rösterna och de på bolagsstämman företrädda aktierna. Att en 
aktieägare innehar två tredjedelar av rösterna eller aktierna i bolaget får 
därför direkt betydelse endast i en situation där samtliga aktier är företrädda 
på en bolagsstämma där en fråga med det angivna majoritetskravet skall 
behandlas. Regeringen menar, trots detta faktum, att det torde vara av 
intresse för marknaden att få kännedom om att viss ägare innehar en så stor 
andel av rösterna eller aktierna i ett bolag att det uppställda majoritetskravet 
kommer att uppnås vid en stämma, oavsett hur många aktier som företräds 
på stämman. Gränsvärdet om 66 2/3 procent behölls därför och infördes i de 
nya reglerna.59 Anledningen till varför gränsvärdet om 30 procent antogs i 
den nu gällande LHF är att skyldigheten att lämna ett offentligt erbjudande 
om aktieförvärv uppkommer när en ägare har 30 procent av röstetalet i ett 
bolag.60

 

3.5.1.1 Egna förvärv av aktier 
En nämnvärd skillnad mellan de förut gällande flaggningsreglerna och de nu 
gällande är att aktieägare, vilkas innehav passerar ett visst gränsvärde till 
följd av en åtgärd från bolagets sida, som ändrar det totala antalet aktier i 
bolaget, omfattas av anmälningsplikt. Lagtexten anger att en ändring av 
innehav skall anmälas om ändringen medför att andel av samtliga aktier i 
bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget passerar angivet 
gränsvärde. För att anmälningspliktig skall kunna få vetskap om sådan 
ändring måste börsbolag, den sista handelsdagen i varje månad, 
offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget.61 Att 
anmälningsskyldigheten nu gäller förändringar i innehav som leder till att en 
aktieägares andel av det totala antalet aktier i bolaget passerar angivna 
gränsvärden är en åtstramning av förut gällande rätt. Enligt gamla LHF 
utlöstes nämligen flaggningsskyldigheten endast om förvärvarens eller 
överlåtarens röstandel för samtliga aktier i bolaget passerade gällande 
gränsvärden. NBK:s flaggningsregler föreskrev dock samma sorts flaggning 
som nu tagits in i lagen. Denna ändring i lagen innebär en hårdare reglering 
av flaggningsregler än vad Öppenhetsdirektivet föreskriver. Direktivet 
föreskriver anmälningsplikt för flaggning så som den förut gällande svenska 
lagen angav, det vill säga flaggning endast om förvärvarens röstandel för 
aktierna ändras.62  
 
Att Sverige på detta område antagit regler som inte föreskrivits i 
Öppenhetsdirektivet hänger samman med att det i Sverige sedan länge 
funnits ett system där aktier i ett bolag kan ha olika röststyrka. Ett aktieslag 
                                                 
59 prop. 2006/07:65, s. 168 
60 3 kap. 1 § LUA 
61 4 kap. 5 § samt 9 § LHF 
62 prop. 2006/07:65, s. 164 
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kan ha tio röster per aktie medan ett annat aktieslag har en röst per aktie. Ett 
förvärv av en andel av kapitalet i ett bolag behöver därför inte alltid medföra 
en motsvarande förändring i innehavd andel av röstetalet. Med hänsyn till 
att flera viktiga gränsvärden i svensk aktiebolagsrätt är kopplade till 
kapitalet och inte röstetalet i ett bolag finns intresse och behov av 
genomlysning av transaktioner som innebär att en ägarandel av kapitalet i 
ett aktiemarknadsbolag uppnår eller passerar vissa nivåer. Detta motiverar 
att regeringen genom nya LHF antog ett system där anmälningsskyldigheten 
för betydande förändringar i aktieinnehav utlöses även vid ett förvärv eller 
en överlåtelse som innebär att andelen av det totala antalet aktier i bolaget 
passerar något av de gränsvärden som i övrigt skall vara gällande för 
flaggning. Detta medför således att det i den svenska lagstiftningen nu finns 
krav som inte finns i EG-rätten. Kravet måste dock anses berättigat, 
eftersom det inte är lika ofta förekommande i övriga medlemsstater med 
system där aktier kan ha olika röststyrka. Att Sverige valt att införa hårdare 
bestämmelser än Öppenhetsdirektivet beror även på kopplingen till de 
bestämmelser i aktiebolagslagen som innebär rättigheter och skyldigheter 
för aktieägare med en viss andel av bolaget. Som exempel kan nämnas att en 
aktieägare som innehar minst nio tiondelar av samtliga aktier i ett bolag kan 
påkalla att minoritetsrevisor utses. Dessutom innebär majoritetskravet för 
inlösen av minoritetsaktier nu endast ett krav på innehav av mer än nio 
tiondelar av aktierna och att kravet om att även inneha nio tiondelar av 
röstetalet har slopats.63 Mot bakgrund av nygrundade NCSD kan det också 
tilläggas att de övriga nordiska länderna kräver att flaggning skall ske även 
för förändring av andel av det totala antalet aktier.64

 

3.5.1.2 Närståendes förvärv av aktier 
Vid beräkning av om aktieägare är flaggningsskyldig skall sammanräkning 
av aktieinnehav ske i vissa fall enligt nya LHF. Genom de nya 
bestämmelserna skall en innehavare av finansiella instrument, vid 
beräkningen av huruvida ett gränsvärde har passerats, räkna samman 
innehav av alla sådana finansiella instrument som avser samma emittent av 
underliggande aktier. Därtill skall även depåbevis slås samman med övrigt 
aktieinnehav.65 Vissa remissinstanser uttryckte i förarbetena till nya LHF 
invändningar mot antagande av dessa regler, något som har ursprung i att 
genomförandedirektivet till Öppenhetsdirektivet inte uttrycker dylika 
krav.66 Regeringen ansåg dock ej att det var något problem att införa 
strängare regler än vad direktivet föreskriver och därför infördes 
bestämmelser om sammanslagning av aktieinnehav med vissa typer av 
finansiella instrument.67  
 
                                                 
63 prop. 2006/07:65, s. 165 
64 prop. 2006/07:65, s. 165 
65 4 kap. 2 § LHF 
66 Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för 
vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad (Genomförandedirektivet) 
67 prop. 2006/07:65, s. 182 
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Utöver sammanräkning av finansiella instrument finns i de nya 
bestämmelserna regler om sammanräkning av aktier som på visst sätt kan 
sägas innehas för annans räkning. LHF uttrycker detta som aktier som den 
anmälningsskyldige innehar i eget namn för någon annans räkning.68 
Bestämmelserna innebär exempelvis att en förvärvare eller överlåtare vid 
tillämpningen av flaggningsreglerna skall räkna vissa aktier som sina egna 
trots att de innehas av någon annan. För det fall att exempelvis flera 
aktieägare har träffat avtal som förpliktigar dem till en gemensam hållning 
och då någon innehar aktier i eget namn, men för annans räkning föreligger 
flaggningsskyldigheten för alla involverade aktieägare.69 Ytterligare ett 
exempel på när sammanräkning av aktieinnehav skall ske är att ett 
moderföretags innehav normalt skall sammanräknas med en utomståendes 
innehav om ett dotterföretag ingår ett avtal med den utomstående varigenom 
rösträtter kan förfogas över.70 Från denna regel undantas dock fondbolag, 
förvaltningsbolag inom EES, värdepappersinstitut eller utländskt 
värdepappersföretag.71

 
Två av de situationer som i LHF finns uppräknade för när sammanräkning 
av aktieinnehav skall ske har ej motsvarighet i Öppenhetsdirektivet. 
Situationerna avser skyldigheten att räkna samman det egna innehavet med 
sådana aktier som ägs av närstående, det vill säga make eller sambo till 
förvärvaren eller överlåtaren samt aktier som ägs av omyndiga barn som står 
under förvärvarens eller överlåtarens vårdnad. Reglerna kom till i svensk 
rätt för att samordna flaggningsreglerna med insiderlagen. Trots att 
motsvarighet inte finns i Öppenhetsdirektivet har bestämmelserna behållits 
med motivation att de motverkar att flaggningsreglerna kan kringgås. För att 
inte göra dessa närståenderegler för betungande har det i bestämmelsen 
angivits att för att kvalificera sig som närstående krävs att denna person 
skall ha haft gemensamt hushåll med den anmälningsskyldige sedan ett år.72 
För tydlighets skull bör vidare anges att anmälningsskyldighet inte 
uppkommer enbart på grund av att en närstående äger aktier i 
anmälningspliktig omfattning. Närståendereglerna bör därför inte medföra 
att någon som inte själv äger aktier blir anmälningsskyldig enbart på grund 
av exempelvis makes innehav.73

 

3.5.2 Vilka instrument omfattas av 
flaggningsreglerna? 

Ytterligare en nyhet som införs i svensk rätt genom nya LHF är att inte 
endast aktier omfattas av flaggningsskyldighet, utan även flertalet andra 
finansiella instrument. Exempelvis föreligger flaggningsskyldighet för 
depåbevis som ger rätt att rösta för de underliggande aktierna och för 
                                                 
68 4 kap. 4 § LHF 
69 4 kap. 2 § och 4 § LHF 
70 4 kap. 4 § LHF 
71 4 kap. 16 § LHF samt prop. 2006/07:65, s. 182 
72 4 kap. 4 § 
73 prop. 2006/07:65, s. 174 
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finansiella instrument som ger rätt för förvärvaren att förvärva aktier som 
redan getts ut av noterat bolag.74 I nu gällande LHF definieras finansiella 
instrument i första kapitlets första paragraf som fondpapper och annan 
rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden. 
Vidare anges i fjärde kapitlets andra paragraf att många av de lagrum som 
föreskrivs om aktier också skall tillämpas på depåbevis som medför rätt att 
rösta för de aktier som depåbevisen avser och finansiella instrument som ger 
rätt för innehavaren att förvärva aktier som redan har getts ut av noterade 
bolag. I propositionen diskuterade vilka finansiella instrument som skulle 
omfattas av anmälningsskyldighet för flaggning i den nya lagen. Regeringen 
gjorde bedömningen att det inte borde införas mer långtgående regler i 
svensk lag än vad som följer av Öppenhetsdirektivets bestämmelser om 
anmälningsskyldighet för finansiella instrument. Detta var trots att den 
praxis som gällde i Sverige fram till juli 2007 i flera avseenden uppställde 
högre krav och därmed omfattade fler finansiella instrument. I 
Öppenhetsdirektivet anges att anmälningsskyldigheten för flaggning skall 
gälla även för den som direkt eller indirekt innehar sådana finansiella 
instrument som ger innehavaren rätt att på eget initiativ, och enligt ett 
formellt avtal, förvärva aktier till vilka rösträtt är kopplade och som har 
getts ut av en emittent vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad. I direktivet anges finansiella instrument, vilka omfattas av 
anmälningsplikt, som överlåtbara värdepapper samt optioner, 
terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt 
som avser aktier. Sammanfattningsvis ansågs i svensk rätt räcka med regeln 
som anger att anmälningsskyldigheten gäller även för innehavare av 
depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser och 
finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier som 
redan har getts ut av noterade bolag.75 Likaså omfattas det finansiella 
instrumentet derivat av flaggningsskyldighet. För ägare som utöver aktier 
äger derivat kan flaggningsskyldigheten te sig något komplicerad. Värdet på 
ett derivatinstrument är kopplat till värdet på en underliggande tillgång, 
exempelvis aktier, aktieindex eller valutor. I fråga om redovisning av 
innehav av aktier och derivat anges i fjärde kapitlet LHF att sammanräkning 
av aktier och derivat skall ske vid beräkning av innehavarens 
anmälningsplikt.76 Ett exempel kan påvisa hur flaggning i detta fall bör 
genomföras. Låt säga att en aktieägare exempelvis äger tre procent i ett 
börsnoterat bolag och sedan förvärvar ett finansiellt instrument som ger 
honom eller henne en rätt att inom en begränsad tid förvärva ytterligare fyra 
procent i bolaget. För sådant fall skall detta anmälas till Finansinspektionen. 
Om aktieägaren därefter utnyttjar sin rätt och förvärvar fyra procent så skall 
ännu en anmälan göras till Finansinspektionen. Visserligen är det samma 
fem-procentsgräns som anmälan avser i de båda fallen, men budskapet och 
informationen skiljer sig åt. I den första anmälan lämnas informationen att 
aktieägaren beretts rätten att förvärva aktierna och i den senare anmälan 
meddelas att förvärvet fullföljts.77

                                                 
74 4 kap. 2 § LHF samt prop. 2006/07:65, s. 179 
75 artikel 13.1 Öppenhetsdirektivet samt prop. 2006/07:65, s. 181 
76 4 kap. 2 § LHF 
77 Exempel hämtat från Finansinspektionens hemsida, 2008-12-15 
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3.5.3 Hur skall offentliggörandet av 
flaggningsmeddelandet ske? 

Hur offentliggörandet av flaggningsmeddelandet skall ske samt inom vilken 
tidsfrist detta får göras beror på vilken typ av flaggningspliktig händelse 
som är för handen. 
 
Enligt femte paragrafen i fjärde kapitlet LHF är aktieägare 
anmälningspliktig om något av de gränsvärden som lagen ställer upp 
passeras. Enligt tionde paragrafen samma kapitel gäller att då någon vars 
aktieinnehav passerar ett gränsvärde, eller då någon har ingått avtal om 
förvärv eller överlåtelse av aktier har skett skall flaggningsanmälan ha 
kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter 
angiven händelse. Enligt elfte paragrafen samma kapitel skall 
Finansinspektionen offentliggöra de anmälda uppgifterna senast klockan 
12.00 handelsdagen efter den dag då anmälan kom in till inspektionen. 
 
För situationer där närstående personer till aktieägaren förvärvar aktier så att 
aktieägaren blir anmälningspliktig gäller, enligt tionde paragrafen i fjärde 
kapitlet, istället att anmälan skall ha kommit in till bolaget och 
Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den 
anmälningsskyldige har fått vetskap om den närståendes innehav eller 
ändringen av det. 
 
I tionde paragrafen fjärde kapitel finns vidare bestämmelser om hur en 
anmälningsskyldig ägare skall anmäla till Finansinspektionen då ökningen 
eller minskningen medför att den andel av det totala antalet aktier eller 
röster i bolaget som innehavet motsvarar uppnår, överstiger eller går ned 
under någon av angivna gränsvärden. En sådan anmälan skall ha kommit in 
till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då 
bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av 
antalet aktier eller röster. För att möjliggöra att aktieägarna får kännedom 
om dessa förändringar i aktieinnehavet krävs att ett aktiebolag som ökar 
eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, den sista 
handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett, 
offentliggör uppgifter om ändringarna.78 För någon vars 
anmälningsskyldighet föranleds av att bolaget vidtagit någon åtgärd som 
ändrar andelen av röster eller aktier, börjar tidsfristen löpa först när bolaget 
offentliggör uppgifter om ändringen.79 Något bör sägas om de 
överväganden som gjordes då dessa bestämmelser infördes i svensk lag. I 
propositionen anges exempel på när en aktieägare kan bli 
anmälningsskyldig trots att denne inte är direkt involverad i affären. Sådan 
situation kan uppstå då bolaget beslutar om en nyemission i vilken 
aktieägaren inte deltar. Genom utspädning kommer aktieägares andel av 
röstetalet och av antalet aktier gå ned. Det omvända kan gälla vid en 
minskning av aktiekapitalet. Regeringen menade därför att det finns ett klart 

                                                 
78 4 kap. 9 §, först stycket LHF 
79 4 kap. 9 § LHF samt Finansinspektionens hemsida, 2008-01-21 
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intresse av att även förändringar till följd av dessa händelser bör 
offentliggörs. I Öppenhetsdirektivet föreskrivs att emittenter skall åläggas 
att löpande offentliggöra ökning eller minskning av antalet rösträtter och 
kapital samt att offentliggörandet skall ska senast i slutet av den 
kalendermånad i vilken förändringen har skett.80 I propositionen övervägs 
fördelarna med att införa en kortare tidsfrist för bolagets inrapportering av 
dylik information. Det kan tyckas att informationen om ändrade rösträtts- 
och ägarförhållanden i ett aktiebolag bör offentliggöras så snabbt som 
möjligt. Aktieägarens flaggningsskyldighet inträder först då denne fått 
vetskap om förändringen om ändrade rösträtts- och ägarförhållanden och det 
kan tyckas att en avsevärd fördröjning kan uppstå om förändringen skett i 
början av månaden. Regeringen menade dock att krav på tidigare 
inrapportering från bolagen inte är motiverat. Kortare tidsfrister för bolagens 
inrapportering skulle få till följd att även kraven på de anmälningsskyldiga i 
sin tur skulle bli mer betungande. Dessa skulle då fortlöpande behöva 
bevaka huruvida dylika bolagshändelser offentliggörs, något som kan vara 
problematiskt och sannolikt också förenat med betydande kostnader. Några 
av remissinstanserna föreslog i propositionen en ordning där bolaget åläggs 
att offentliggöra bolagshändelserna inom en kortare tid medan aktieägarens 
anmälningsskyldighet skulle inträda först senare.81 En sådan ordning skulle 
dock inte vara förenligt med Öppenhetsdirektivet. I artikel 12.2.b föreskrivs 
nämligen att anmälan till bolaget skall ske inom fyra handelsdagar räknat 
från och med dagen efter den dag då aktieägaren informeras om 
bolagshändelsen. Med detta måste då avses den dag då aktiebolaget 
offentliggör bolagshändelsen. Således skulle det heller inte vara möjligt att 
föreskriva att anmälan till aktiebolaget skall ske senare än denna frist, 
exempelvis i slutet av kalendermånaden. Av dessa skäl ansåg regeringen att 
det i detta fall inte var lämpligt att gå längre än vad direktivet föreskriver i 
fråga om när offentliggörande av bolagshändelser skall äga rum. I LHF 
infördes därför en bestämmelse som i stort motsvarar Öppenhetsdirektivets 
lydelse.82 Det bör i sammanhanget även tilläggas att en aktieägare, vid 
bedömningen av om anmälningsskyldighet har uppkommit, utan tvekan 
skall kunna förlita sig på de uppgifter som bolaget har offentliggjort.83

 
De förut gällande flaggningsreglerna ställde upp annorlunda krav för 
offentliggörande av flaggningsmeddelande. NBK:s 
flaggningsrekommendationer krävde att den som företagit 
anmälningspliktig transaktion så att något gränsvärde passerats skulle 
anmäla detta till emittenten och Finansinspektionen senast dagen efter 
transaktionen utförts. Emittenten skulle sedan offentliggöra uppgifterna i 
flaggningsmeddelandet senast klockan 12.00 handelsdagen efter den dag då 
anmälan togs emot. Vidare föreskev självregleringen att den som företagit 
transaktionen ansvarade för att offentliggöra denna senast klockan 09.00 på 

                                                 
80 artikel 15, Öppenhetsdirektivet 
81 Remissinstanserna Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, 
Fondbolagens Förening, Stockholms handelskammare och Svenska 
Handelskammarförbundet förespråkade en kortare tidsfrist. 
82 prop. 2006/07:65, s. 165ff 
83 4 kap. 5 §, andra stycket LHF samt prop. 2006/07:65, s. 167 
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handelsdagen efter den dag då transaktionen genomförts.84 Enligt NBK:s 
rekommendationer skulle flaggningsmeddelandet i normalfallet ske 
skriftligen. De nya bestämmelserna i LHF och Finansinspektionens 
föreskrifter anger att flaggning idag bör ske genom elektronisk ingivning. 
Detta förfarande står helt i enlighet med kommissionens 
genomförandedirektiv. Elektronisk flaggning underlättar samordning mellan 
medlemsstaterna och hanteringen av anmälan hos emittenten och den 
behöriga myndigheten.85 Vad gäller ett flaggningsmeddelandes innehåll kan 
sägas att anmälan skall, förutom emittentens namn och den 
anmälningsskyldiges egna uppgifter, bland annat innehålla uppgift om antal 
och slag av aktier efter transaktionen och datum då tröskelvärdet nåddes, 
överskreds eller underskreds. Därtill är det önskvärt att aktiernas ISIN-kod 
anges då detta underlättar för igenkännandet.86

 
I den promemoria som Finansdepartementet remitterade i april 2006 
föreslogs att emittenten skulle svara för offentliggörandet av uppgifterna i en 
flaggningsanmälan.87 I propositionen föreslog däremot regeringen att 
Finansinspektionen som ansvarig myndighet skulle bära sådant ansvar.88 
Några ord bör därför sägas om vem som bäst bär ansvaret för att korrekt 
offentliggörande av uppgiften kommer till stånd. Innan lagändringarna i juli 
2007 var det i praktiken de reglerade marknaderna som offentliggjorde all 
flaggningsinformation. Detta innefattade även sådan flaggning som skedde 
enligt NBK:s flaggningsregler, enligt vilka aktieinnehavaren själv skulle 
offentliggöra informationen. Öppenhetsdirektivet anger en annan ordning 
för offentliggörandet. I direktivet sägs att det är aktieägaren som skall 
anmäla transaktionen till den behöriga myndigheten och till emittenten. 
Därefter skall emittenten offentliggöra uppgifterna. Dock finns enligt 
direktivet en möjlighet för medlemsländerna att istället undanta emittenten 
från denna skyldighet att offentliggöra innehållet i anmälan, om uppgifterna 
istället har offentliggjorts av den behöriga myndigheten.89 Detta senare 
alternativ är den ordning som tagits an i de nya bestämmelserna LHF. Detta 
tillvägagångssätt ställer visserligen större krav på Finansinspektionen än 
tidigare, men förfarandet innebär en lättnad i administrativa hänseenden för 
emittenterna. Regeringen uttalade i propositionen att ytterligare 
administrativa bördor för företagen bör undvikas om så är möjligt. 
Visserligen fanns motargumentet om att kraven på Finansinspektionen 
skulle bli för omfattande. Det togs i propositionen upp huruvida det skulle 

                                                 
84 af Sandeberg och Sevenius, s. 254 
85 af Sandeberg och Sevenius, s. 254 
86 Alla värdepapper som i Sverige registreras hos Värdepapperscentralen har sitt eget 
identifikationsnummer, ISIN-kod. Koden består av en landskod på två bokstäver och en 
sifferkod på 10 siffror. Exempelvis SE0000123456.  
87 Ds 2006:6, s. 2 
88 prop. 2006/07:65, s. 191. Remissinstanserna Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet, Svenskt näringsliv, Stockholms Handelskammare, Svenska 
handelskammarförbundet, Näringslivets börskommitté, Stockholmsbörsen och 
Näringslivets regelnämnd anser att Finansutskottet skall offentliggöra 
flaggningsmeddelanden. Finansinspektionen däremot tillstyrker promemorians förslag att 
emittenten skall svara för offentliggörandet av uppgifterna i en flaggningsanmälan. 
89 artikel 12.7, Öppenhetsdirektivet 
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kunna uppfattas som en konfliktsituation mellan Finansinspektionens roll 
som tillsynsmyndighet och dess roll som informationsspridare att 
myndigheten skulle kontrollera innehållet i en anmälan innan den 
offentliggörs. Det framhölls dock att risken för att en konflikt mellan 
Finansinspektionens roller i flaggningsärenden torde kunna reduceras 
genom att det inte krävs att inspektionen skall utföra någon kontroll i sak av 
uppgifterna i en anmälan, utan att inspektionen enbart granskar att anmälan i 
sig är komplett innan den offentliggörs. Förtroendet för Finansinspektionen 
torde därför inte påverkas negativt om innehållet i en flaggningsanmälan 
visar sig vara felaktigt, trots om det är inspektionen som har offentliggjort 
uppgifterna. Vid en samlad bedömning ansåg därför regeringen att det fanns 
övervägande fördelar med att offentliggörande av flaggningsinformation 
ombesörjs av Finansinspektionen. Vad gäller förslaget om att emittenten 
skulle svara för offentliggörande av flaggningsmeddelandet påpekades 
bland annat att för det enskilda aktiebolaget är flaggning inte en vanligt 
förekommande händelse och därför kan denne emittent inte väntas ha 
inarbetade rutiner för sådana offentliggörande. Det torde därför vara möjligt 
med mer skyndsam informationsspridning genom att samla ansvaret för 
offentliggörande hos Finansinspektionen.90

 
I förarbetena till nya LHF diskuterades vilken tidsfrist avseende flaggning 
som är lämplig för svensk reglering. Självregleringen föreskrev att den 
anmälningsskyldige skulle offentliggöra uppgifterna senast klockan 09.00 
den börsdag som följde närmast efter transaktionsdagen. Enligt gamla LHF 
skulle anmälan göras inom sju dagar efter transaktionen och 
Öppenhetsdirektivet föreskriver att anmälan skall göras till den behöriga 
myndigheten inom fyra handelsdagar efter den dag då den 
anmälningsskyldige fick reda på, eller med hänsyn till omständigheterna 
borde ha fått reda på, den transaktion som föranleder 
anmälningsskyldigheten. Vid genomförandet av Öppenhetsdirektivet i 
svenska lag gjordes dock bedömningen att det krävdes hårdare reglering 
avseende tidsfristerna för flaggningsskyldighet. Regeringen anförde i 
propositionen att information om förvärv eller överlåtelse av större 
aktieinnehav är typiskt sett sådan information som är av betydande intresse 
för marknaden och som därför bör spridas skyndsamt. Regeringen menade 
att en förhållandevis lång tidsfrist för flaggningsanmälan skulle göra det 
lättare för en aktieägare att bygga upp ett stort innehav utan att detta blir 
känt för marknaden. Därtill skulle en lång tidsfrist kunna innebära en 
nackdel i det att det finns en risk för ryktesspridning på marknaden om det 
blir känt att en stor aktiepost i ett bolag överlåtits samtidigt som det dröjer 
innan det blir känt vem som har överlåtit eller förvärvat posten. Regeringen 
menade vidare att Öppenhetsdirektivets tidsfrister inte tillfredsställer detta 
behov av snabb informationsspridning och frångick därför detta i sitt 
lagförslag. Istället föreslogs att anmälan respektive offentliggörande skall 
ske tidigare än vad direktivet kräver, vilket sedermera infördes i LHF.91 En 
del av remissinstanserna förespråkade att anmälan skulle göras senast 
klockan 09.00 dagen efter anmälningspliktig transaktion. Regeringen 
                                                 
90 prop. 2006/07:65, s. 193 
91 prop. 2006/07:65, s. 196 
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avfärdade dock detta förslag och yttrade att, mot bakgrund av att de nya 
bestämmelserna är tillämpliga på samtliga fysiska och juridiska personer 
vars innehav medför anmälningsskyldighet och att dessa kan finnas i 
utlandet, är det för betungande att kräva att anmälan skall ske redan på 
morgonen dagen efter det att transaktionen genomförts.92  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en händelse som på grund av att 
aktieägares aktieinnehav passerar ett gränsvärde skall anmälas av den 
anmälningspliktige (det vill säga den som innehar aktier) och att detta skall 
göras senast på handelsdagen efter det att transaktionen genomfördes.93 
Anmälan om flaggning skall lämnas till Finansinspektionen som 
offentliggör flaggningsanmälan omgående, eller senast klockan 12.00 
handelsdagen efter den dag då anmälan mottogs, på inspektionens 
hemsida.94

 

3.5.4 Undantag från flaggningsskyldighet  
De nya reglerna för flaggning medger undantag från flaggningsskyldigheten 
i vissa fall. De undantag som lagen ställer upp motiveras av att förvärven i 
fråga görs i annat syfte än att få ett ägarinflytande över bolaget i fråga. 
Direktivet anger i en del fall som en förutsättning att sådant inflytande inte 
kan utövas, eller rent faktiskt inte utövas. Nedan följer en redogörelse för 
aktuella undantag. I min analys utvärderas huruvida dessa undantag ger 
öppning för kringgående av flaggningsreglerna.95

 
Ett första undantag motiveras av artikel 9.4 i Öppenhetsdirektivet och gäller 
situationer när aktier förvärvas endast i syfte att användas för clearing och 
avveckling av transaktioner och som i detta syfte innehas endast under en 
kort tid.96 Clearing och avveckling utgör det avslutande ledet vid en 
affärstransaktion på värdepappersmarknaden. Genom förfarandet clearing 
fastställs slutligt villkoren för affären. Exempelvis bestäms då vilka 
finansiella instrument som skall levereras, av vem, till vem och hur stort 
belopp som skall betalas. Först genom avvecklingen sker sedan den faktiska 
leveransen samt betalning av de finansiella instrumenten. I normalfallet 
förvaltas clearing och avveckling av en clearingorganisation. I vissa 
situationer krävs det att någon annan än parterna i en 
värdepapperstransaktion själv träder in och förvärvar, respektive överlåter 
aktier som har varit föremål för transaktionen. Detta kan ske exempelvis då 
parterna vill tillförsäkra att leverans av de finansiella instrumenten sker i rätt 
tid. I sådana fall är det inte motiverat att clearingorganisationen skall anmäla 
ett sådant innehav, utan det görs undantag för dessa situationer i LHF. Ett 

                                                 
92 De remissinstanser som förespråkade en kortare tidsfrist för flaggningsanmälan var bland 
annat; Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Svenska 
Handelskammarförbundet. 
93 4 kap. 10 § LHF 
94 4 kap. 11 § LHF 
95 prop. 2006/07:65, s. 183 
96 4 kap. 12 § punkt 1 LHF 
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villkor för att undantaget skall få utnyttjas är att innehavet endast sträcker 
sig över en kortare tid. Hur lång denna tid som längst får vara anges inte i 
LHF, men i artikel fem i genomförandedirektivet anges att tiden skall vara 
tre handelsdagar efter transaktionsdagen. Detta överensstämmer också med 
den normala avvecklingstiden för aktieaffärer i Sverige i dag. 
 
Ett andra undantag från flaggningsskyligheten är tillämpligt när en 
förvaltare innehar aktier för annans räkning.97 Detta undantag motiveras av 
artikel 9.4 i öppenhetsdirektivet. I dylika fall innehas aktierna i realiteten för 
någon annan, även om det utåt sett kan ge inverkan av att förvaltaren är 
innehavare av aktierna. Enligt artikel 2.1e i Öppenhetsdirektivet är 
förvaltaren i dessa fall att se som aktieägare, men undantag görs avseende 
anmälningsplikten då det inte är motiverat att förvaltaren anmäler detta 
innehav. För att undantaget skall vara tillämpligt fordras att förvaltaren inte 
har någon egen rätt att rösta för aktierna, utan endast får utöva rösträtt enligt 
skriftlig instruktion från aktieägarna. Det bör också påpekas att en 
anmälningsskyldighet i dessa situationer dock kan bli aktuell för den 
verkliga aktieägaren.98

 
Ett tredje undantag från flaggningsskyldigheten gäller så kallade 
marknadsgaranter. En marknadsgarant åtar sig att för egen räkning köpa och 
sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital till priser som 
garanten själv uppställer.99 En marknadsgarants uppgift är att stödja att 
handel kan äga rum även när det inte är brist i likviditeten i handeln med ett 
visst finansiellt instrument. Då marknadsgaranten handlar på detta sätt kan 
garanten ibland behöva förvärva eller avyttra aktier i sådan omfattning att 
ett gränsvärde passeras. Marknadsgaranten undantas därför i enlighet med 
artikel 9.5 i öppenhetsdirektivet från skyldigheten att anmäla att innehavet 
har uppnått, överskridit eller gått ned under femprocentsgränsen. Detta 
gäller dock med den förutsättning att marknadsgaranten är godkänd enligt 
MiFID i sin hemmedlemsstat. Enligt LHF anges vidare som villkor för 
undantaget att marknadsgaranten varken ingriper i bolagets förvaltning eller 
utövar något inflytande över bolaget i syfte att det skall köpa aktier utgivna 
av bolaget eller stödja aktiepriset.100  
 
Ett naturligt undantag från flaggningsskyldigheten görs för nationella 
centralbanker som ingår i det europeiska centralbankssystemet.101 För 
centralbanker görs undantag då de fullgör sina penningpolitiska uppgifter 
och dessa banker behöver inte anmäla förvärv eller överlåtelser eller ställa 
säkerhet, i fråga om aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls 
av centralbankerna. En förutsättning för tillämplighet av undantaget ställs 
upp i LHF och innebär att det är ett krav att transaktionen i fråga är 
kortsiktig och att rösträtterna som hör till aktierna inte utnyttjas.102

                                                 
97 4 kap. 12 § punkt 2 LHF 
98 prop. 2006/07:65, s. 184 
99 4 kap. 14 § LHF 
100 4 kap. 14 § tredje punken LHF 
101 11 artikeln, Öppenhetsdirektivet 
102 prop. 2006/07:65, s. 185 
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Ytterligare ett undantag som i sammanhanget bör redogöras för gäller 
undantag från anmälningsskyldigheten för kreditinstitut och 
värdepappersföretag.103 Med värdepappersföretag avses i detta sammanhang 
värdepappersinstitut och sådant utländskt värdepappersföretag som i det 
land där företaget har sitt säte har tillstånd att driva värdepappersrörelse. För 
innehav av aktier som ingår i handelslager har Sverige valt att införa en 
ordning där ett svenskt eller utländskt kreditinstitut som driver 
finansieringsrörelse, ett värdepappersinstitut eller ett utländskt 
värdepappersföretag undantas från anmälningsskyldighet under 
förutsättning att om aktierna motsvarar högst fem procent av det totala 
antalet aktier eller röster i aktiebolaget, och rösträtten för aktierna inte 
utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av 
bolaget.104 Likt ovan angivna undantag motiveras detta förbehåll av att 
aktierna innehas i en verksamhet som bedrivs på värdepappersmarknaden 
samt att innehavet inte syftar till att utöva inflytande över emittenten.105

 

3.5.5 Tillsyn och ansvar 
Från och med 2007 innehar Finansinspektionen ansvaret för att 
offentliggöra flaggningsmeddelanden. Flaggning via Finansinspektionens 
hemsida skall vara huvudregel och endast i undantagsfall kan rapportering 
ske på annat sätt.106 Som tillsynsmyndighet verkar Finansinspektionen 
dessutom som första överklagandeinstans för Aktiemarknadsnämndens 
beslut.107 Det faktum att Finansinspektionen tar över offentliggörandet av 
förändringar av större aktieposter kan tyckas innebära ett dubbelled i 
flaggningsproceduren. Så skall dock ej vara fallet. Finansinspektionen skall 
offentliggöra informationen senast klockan 12.00 dagen efter att 
informationen nått dem. I normalfallet skall offentliggörandet ske 
omgående, det vill säga så fort informationen kommit myndigheten 
tillhanda. På så sätt offentliggörs flaggningen direkt och eventuellt 
dubbelled undviks.108

 
Sjuttonde kapitlet i VpmL innehåller bestämmelser om information som 
skall offentliggöras av emittenter. Där anges att den myndighet som 
regeringen har bestämt, det vill säga Finansinspektionen, skall ha tillsyn 
över att ingivning av regelbunden finansiell information ges in. I andra 
paragrafen samma kapitel anges att informationen skall offentliggöras så att 
den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för 
allmänheten inom EES. Den information som offentliggörs skall samtidigt 
lämnas till Finansinspektionen och inspektionen skall tillse att det finns en 
lagringsfunktion där information som lämnas till inspektionen lagras 
elektroniskt, detta enligt tredje och fjärde paragrafen nämnda kapitel. 

                                                 
103 4 kap. 13 § LHF samt 9.6 artikeln i Öppenhetsdirektivet  
104 4 kap. 12 § punkt 3 LHF 
105 prop. 2006/07:65, s. 185 
106 FFFS 2007:18, s. 1 
107 23 kap. 15 § VpmL 
108 FFFS 2007:17, s. 17 
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Huvudsaken är att den information som ges till Finansinspektionen skall 
hållas lättillgänglig för den som vill ta del av den. Flaggningsmeddelanden 
lagras av Finansinspektionen i fem år efter offentliggörandet. 
 
En av anledningarna till varför VpmL införts i svensk lag är att anpassning 
mot Öppenhetsdirektivet skett. Det är därför också relevant att VpmL och 
likalydande lagar i andra länder föreskriver samarbete mellan 
medlemsstaterna på flertalet områden. VpmL:s tjugotredje kapitlets femte 
paragraf främjar samarbete över nationsgränserna. I lagrummet anges att 
Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet skall samarbeta och utbyta 
information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av 
Öppenhetsdirektivet och MiFID. I tjugotredje kapitlet femtonde paragrafen 
anges vidare att regeringen eller Finansinspektionen får meddela föreskrifter 
om vilka upplysningar ett företag skall lämna till inspektionen samt hur 
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. 
 
I tjugofemte kapitlet i VpmL finns särskilda bestämmelser om ingripande 
mot emittenter vilka handlat i strid med de informationskrav som lagen 
ställer upp. I artonde paragrafen finns bestämmelser om rättelse. Dessa 
anger att Finansinspektionen får förelägga en emittent att göra rättelse om 
emittenten inte har offentliggjort regelbunden finansiell information eller 
om den information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller 
väsentliga fel. För fall av överträdelser anges i nittonde paragrafen 
tjugofemte kapitlet att Finansinspektionen har rätt att besluta att en särskild 
avgift skall tas ut av en emittent som inte offentliggör regelbunden finansiell 
information.109 Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor 
och högst 10 miljoner kronor. För att en sådan avgift skall få tas ut krävs 
dock att den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader 
från det att överträdelsen ägde rum, har delgivits upplysning om att frågan 
om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.110 Tjugoandra paragrafen 
i samma kapitel anger nämligen att Finansinspektionen skall meddela 
emittenten en erinran om den regelbundna finansiella informationen inte har 
upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten. Har 
sådan erinran meddelats får Finansinspektionen därefter, enligt tjugotredje 
paragrafen i tjugofemte kapitlet, besluta att emittenten skall betala en 
straffavgift. Denna avgift skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 
miljoner kronor. 
 
 

                                                 
109 16 kap. VpmL innehåller krav på att redogöra regelbunden finansiell information. 
110 25 kap. 20 § VpmL 
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4 Medias roll som  
informationsspridare på 
värdepappersmarknaden 

4.1 Vilken roll har media? 
Med de regler avseende informationskrav i noterade bolag som gällde före 
juli 2007 spelade media en relativt stor roll för spridning av information på 
värdepappersmarknaden. Flaggning skulle ske med offentliggörande genom 
två nyhetsbyråer och tre rikstäckande dagstidningar. I detta kapitel 
behandlas problematiken mellan medias rapportering av information 
avseende värdepappersmarknaden och börsens regler om strikta 
informationskrav.  
 
De förut gällande reglerna om offentliggörande i media har 2007 ersatts av 
ett system där offentliggörande sker genom Finansinspektionen. Detta skall 
främja att informationen snabbt och icke-diskriminerande görs tillgänglig 
för allmänheten. Den roll som nyhetsbyråerna idag har kan sägas vara 
avsevärt mer begränsad, kanske nästintill obefintlig. I vart fall har medias 
roll i hög grad ändrats på senare år. Nyhetsbyråerna, exempelvis Reuters 
och TT, är som regel mottagare av informationsdistributörernas (så som 
Cision, Hugin och NG News) informationsspridning. Det problem som kan 
tänkas uppstå skulle, enligt Finansinspektionen kunna uppkomma genom att 
dubbel information offentliggörs. Med detta menar inspektionen att 
informationen offentliggörs både via nyhetsbyråer och via 
Finansinspektionen. En sådan situation skulle kunna uppstå om emittenten 
direkt efter det att flaggningsanmälan gjorts till Finansinspektionen också 
redogör för sitt aktieinnehav till media. Finansinspektionen anger att 
inspektionen som ansvarig myndighet kommer att offentliggöra 
flaggningsmeddelandet, men problem kan uppstå för emittenten om 
inspektionen inte hinner offentliggöra informationen på hemsidan innan 
detta kommit ut i media. Inspektionen skall handskas med 
flaggningsanmälan omedelbart, men vid hög arbetsbelastning finns 
möjlighet till viss mindre fördröjning. Inspektionen avråder därför starkt 
från att offentliggöra flaggning på kompletterande sätt till 
Finansinspektionens hemsida.111  
 
Media strävar efter att leverera nyheter och att göra så skyndsamt. Konflikt 
kan därför uppstå mellan aktiemarknadsbolagens skyldigheter och 
massmedias mål. Konkurrensen dem emellan leder till att massmedia inte i 
avsevärd utsträckning tar de speciella hänsyn som krävs för händelser vilka 
är kurspåverkande. Eftersom ansvaret för flaggning är individuellt är det 

                                                 
111 Finansinspektionens hemsida, 2007-12-19 
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viktigt för flaggningsskyldiga parter att komma ihåg på vilket sätt de agerar 
till massmedia. Exempelvis är det inte lämpligt att bolag vid exklusiva 
intervjuer med företrädare för massmedia lämnar upplysningar om icke 
offentliggjorda nyheter eller förhållanden som har eller kan väntas ha 
väsentlig betydelse för aktiemarknaden. Ett sådant agerande kan få stora 
följder på aktiemarknaden och det kan därtill utdömas ansvar för den person 
som avslöjat eller röjt sådan information vilken ännu icke blivit 
offentliggjord.112

 
En annan aspekt av spridning av information genom media som kan påverka 
värdepappersmarknaden gäller de prospekt, informationsbroschyrer och 
marknadsföringsmaterial som sprids avseende börsbolagen. Catarina af 
Sandeberg tar upp problemet gällande ansvar för massmedialt spridd 
information. Hon menar att journalister och analytiker tolkar detta material 
för att sedan återge det i media och att det i dessa situationer kan uppstå 
problem gällande vem som i sådant fall bär ansvar för den spridda 
informationen. Af Sandeberg påpekar att det finns en risk att investerare 
tillgodogör sig information i sekundärkällor som leder till en felaktig 
uppfattning om bolaget. I fråga om ansvaret för sådan misstolkning av 
information menar af Sandeberg att denna inte nödvändigtvis är hänförlig 
till bolagets uppgiftslämnare och att denna aktör därför inte bör läggas till 
last. Af Sandeberg anser inte heller att den journalist som svarat för 
aktieinnehållet kan åläggas ansvar för att uppgifterna tolkas på visst sätt, 
utom i de fall då journalisten med grov oaktsamhet eller uppsåt uppgivit 
felaktig information. Sammanfattningsvis är af Sandeberg av den åsikt att de 
företrädare för bolaget som lämnat uppgifter till media inte kan åläggas 
ansvar för information avseende bolaget som arbetats om eller bearbetats i 
massmedia.113  
 

4.2 Utebliven flaggning 
Ett aktuellt fall som visar att medias rapportering om 
värdepappersmarknaden kan få betydande konsekvenser är då aktieägaren 
Berth Milton påstod sig ha förvärvat ett stort antal aktier i AIK Fotboll AB. 
Den 1 november 2007 berättade Milton för TV-programmet Insider i TV3 
att han efter nyförvärv av aktier ägde 10 procent av AIK. Vidare angav 
Milton att han siktar på ett dominerande ägande. Bolaget AIK är noterat på 
Nordic Growth Market. Den 20 november korrigerades det aktieinnehav 
som Milton angivit formellt av Finansinspektionen till ett ägande om 8,4 
procent av aktierna och 4,4 procent av rösterna. Eftersom Miltons 
aktieinnehav faktiskt inte hade passerat någon av gränserna 5 eller 10 
procent krävdes ingen flaggning. Miltons medverkan i Insider väckte dock 
heta känslor och det rådde för en tid stora oklarheter om hur stor del av 
bolaget som Milton kontrollerade. Trots att inte flaggning krävdes skapade 
Miltons felaktiga uttalande förvirring. För AIK kom beskedet som en 

                                                 
112 Rydén, s. 68 
113 af Sandeberg, s. 133 
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oangenäm överraskning, men då det handlade om ett noterat bolag kunde 
klubben inget göra för att hindra investeraren. Klubbens representanter ville 
efter att Insider sänts inte kommentera enskilda aktieägare, men markerade 
ändå att den verksamhet som Berth Milton är sysselsatt i inte är något som 
klubben vill förknippas med. De övriga storägarna i AIK hade sedan 
tidigare försäkrat sin långsiktighet i AIK och då Insider sändes med inslaget 
om Milton ifrågasattes från AIK hur seriöst Miltons intresse i bolaget var. 
Störst problem med Miltons uttalande var att de andra aktieägarna i AIK 
sattes i en position utan korrekt och tillförlitlig information.114

 
Redan dagen efter Miltons uttalande i Insider visats i media tog 
Finansinspektionen kontakt med Milton och dennes bank för att kontrollera 
hur köpen av aktier gått till. Som angivits ovan var Miltons uttalande 
felaktigt och flaggning krävdes inte. Berth Milton förklarade sina aktieinköp 
med att han sedan 2006 har köpt aktier genom olika företag och att detta 
skulle vara en anledning till att han inte har behövt flagga tidigare. Vidare 
menade Milton att om han däremot konsoliderar aktierna så kommer han att 
flagga. Milton ansåg inte att hans handlande var något konstigt utan snarare 
ett tillvägagångssätt som skedde i normalfallet. Händelsen gällande Miltons 
uttalande i media om aktieinnehav i AIK visar att medias rapportering om 
värdepappersmarknaden kan ha betydande efterverkningar på marknaden.115

 

4.3 Sekretess 
Likt tidigare avsnitt visat kan flaggningsinformation som ännu inte 
offentliggjorts vara i högsta grad känslig. Uppgifterna i en 
flaggningsanmälan torde utgöra kurspåverkande information. Exempelvis 
kan uppgifter om ett förvärv av en större aktiepost vara kurspåverkande i 
såväl det köpande bolaget som målbolaget. Med den ordning för 
offentliggörande av flaggning som antagits i juli 2007 är det en mycket kort 
tid som ännu ej offentliggjord information finns hos Finansinspektionen. 
Finansinspektionen skall offentliggöra informationen omgående och senast 
klockan 12.00 handelsdagen efter den dag då anmälan inkom.116 I lag 
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
instrument (härefter marknadsmissbrukslagen) sjunde paragrafen finns ett 
allmänt förbud mot att röja insiderinformation. Det stadgas där att den som 
uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller bort inse är 
insiderinformation döms för obehörigt röjande av insiderinformation till 
böter eller fängelse i högst ett år.117 Dock görs undantag för om röjandet av 

                                                 
114 Wettergrund, Sven; Berth Miltons aktieinnehav skall utredas av FI, artikel publicerad på 
Realtids hemsida, 2007-11-06 
115 Berggren, Jan-Erik; Myndigheterna tänker förhöra sig hos Milton, artikel publicerad på 
Expressens hemsida, 2007-11-04 
116 prop. 2006/07:65, s. 164 
117 7 §, Marknadsmissbrukslagen 

 37



insiderinformationen sker som ett normalt led i fullgörandet av tjänst.118 
Förbudet att röja insiderinformation gäller för envar. Detta medför att även 
den som har fått insiderinformationen i allmän verksamhet omfattas av 
förbudet. Av denna anledning får den som genom sitt arbete, vid exempelvis 
Finansinspektionen, erhåller insiderinformation inte på något sätt röja denna 
information (inte heller genom utlämnande av allmän handling), annat än 
om något av de nämnda undantagen är tillämpligt. Sekretesslagen 1980:100 
(härefter Sekretesslagen) hänvisar direkt till marknadsmissbrukslagen och 
anger att det i marknadsmissbrukslagen finns bestämmelser om förbud att 
utnyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka 
kursen på finansiella instrument.119

                                                 
118 1 §, Marknadsmissbrukslagen innehåller definition av insiderinformation. Detta 
definieras som information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet 
som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument. 
119 1 kap. 4 § Sekretesslagen gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får 
uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för 
uppgiften.  I Marknadsmissbrukslagen finns bestämmelser om förbud att utnyttja eller röja 
vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.  
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5 Undersökning - flaggning i 
praktiken 

5.1 Uttalanden från AMN 

5.1.1 AMN uttalande 1999:18 
Aktiemarknadsnämnden har fram till februari år 2008 uttalat sig om 
flaggning i fem fall. Dessvärre gäller inget av dessa fall de regler som 
infördes i svensk lag i juli 2007. Aktiemarknadsnämndens uttalanden kan 
dock, trots detta, fortfarande vara av vikt vid redogörelsen för hur nämnden 
ser på vissa aspekter av flaggning vilka ännu gäller. 
 
1999 behandlade Aktiemarknadsnämnden för första gången ämnet 
flaggning. I uttalandet 1999:18 hanterade Aktiemarknadsnämnden ett ärende 
rörande det tyska bolaget Lindes aktieförvärv i det svenska börsnoterade 
bolaget AGA. Genom ett flaggningsmeddelande till Stockholmsbörsen den 
15 augusti 1999 informerade Linde att bolaget hade uppnått ett innehav 
motsvarande 12,83 % av aktiekapitalet och 6,96 % av röstetalet i AGA. 
Linde förvärvade redan den 4 augusti aktier i AGA motsvarande 10,7 % av 
bolagets aktiekapital och 5,2 % av röstetalet. Under tiden av den 5 till den 
13 augusti köptes ytterligare aktier motsvarande ca 2,1 % av aktiekapitalet 
och ca 1,8 % av röstetalet. 
 
Nämnden konstaterade i uttalandet att alla som förvärvar eller överlåter 
aktier och andra finansiella instrument inom det angivna 
tillämpningsområdet har att följa NBK:s flaggningsregler. Även rådgivare 
och ombud har enligt nämndens mening ett ansvar att förvissa sig om att 
tillämpliga regler följs. Inte minst inför ett offentligt uppköpserbjudande var 
det, enligt aktiemarknadsnämnden, av största vikt att detta efterlevs. 
Nämnden fann att Linde hade avvikit från god sed på den svenska 
aktiemarknaden genom att inte i föreskriven tid flagga för betydande 
aktieförvärv i AGA. Enligt nämndens uppfattning var det synnerligen 
anmärkningsvärt att Linde, trots att bolaget förhandlade med styrelse och 
större aktieägare i AGA om ett samgående mellan företagen och hade 
upplysts om de svenska flaggningsreglerna, inte offentliggjorde uppgifterna 
om aktuella aktieförvärv i AGA.  
 

5.1.2 AMN uttalande 2005:39 
Ett för sammanhanget relevant fall är även Aktiemarknadsnämndens 
uttalande 2005:39. Till nämnden inkom den 8 september 2005 en 
framställning från Stockholmsbörsen gällande aktieförvärv i bolaget East 
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Capital Asset Management AB (härefter East Capital). Fallet tog utgång i att 
en journalist, som tidigare skrivit om East Capital, kontaktade 
Stockholmsbörsen, den 18 augusti 2005, gällande frågor angående 
flaggningsregler. Strax före börsens stängning samma dag inkom därpå ett 
flaggningsmeddelande från East Capital angående förvärv av aktier i det 
börsnoterade bolaget HQ fonder som den av East Capital förvaltade 
Rysslandsfonden hade genomfört redan den 25 juli 2005. I meddelandet 
angavs att innehavet efter förvärvet uppgick till 8,09 % av aktiekapitalet i 
HQ fonder. 
 
Beträffande bakgrunden till den försenade flaggningen framgick följande av 
börsens utredning. Den 20 juni lämnades ett gemensamt pressmeddelande 
från HQ Fonder och Hagströmer & Qviberg med förslag att HQ Fonder 
skulle uppgå i Hagströmer & Qviberg genom en aktiebolagsrättslig fusion. 
Som vederlag i fusionen erbjöds nyemitterade stamaktier i Hagströmer & 
Qviberg. För att besluta om fusionen kallades till extra bolagsstämma i HQ 
Fonder respektive Hagströmer & Qviberg den 5 augusti. Av en till börsens 
framställning fogad tidningsartikel framgår att Rysslandsfonden deltog i HQ 
Fonders bolagsstämma den 5 augusti och därvid röstades nej till förslaget 
om fusion. I artikeln påstås att förvärven hade skett i smyg i syfte att stoppa 
fusionen. Av utredningen i ärendet framgår att Rysslandsfonden sedan 
tidigare hade ett innehav i HQ Fonder om ca 3,3 % av antalet aktier i 
bolaget. Från och med den 1 juli förvärvade fonden successivt ytterligare 
aktier. Den 8 juli passerades flaggningsgränsen 5 %. Vid fem tillfällen 
därefter skedde nya köp som medförde att innehavet den 25 juli 2005 
uppgick till 8,09 %. Eftersom East Capital inte hade något avtalsförhållande 
med Stockholmsbörsen överlämnade börsen ärendet till 
Aktiemarknadsnämnden. 
 
Misstanke i fallet fanns således om att East Capital köpte aktier i smyg för 
att öka sitt innehav i konkurrenten HQ Fonder och på så sätt sätta stopp för 
fusionen mellan HQ Fonder och Hagströmer och Qviberg. East Capital har i 
egna pressmeddelanden, tidningsartiklar och yttranden till såväl 
Stockholmsbörsen som Aktiemarknadsnämnden uppgett att flaggningen 
försenades på grund av ett administrativt misstag. Ansvaret för 
flaggningsrutiner skulle övertas av en nybildad avdelning inom bolaget. I 
samband med rutinändringen uppstod det ett missförstånd mellan de två 
berörda avdelningarna gällande innehavet i HQ Fonder. Det uppgavs att 
man på båda avdelningarna uppfattade att ansvaret för detta specifika fall 
låg på den andra avdelningen. East Capital tillbakavisade i sitt yttrande till 
nämnden påståenden om ett samband mellan förseningen och East Capitals 
ställningstagande till fusionen. Aktiemarknadsnämnden vidhöll den 
uppfattning som förts fram i uttalande 1999:18 att det är av största vikt att 
flaggningsreglerna efterlevs. East Capitals kunde därför inte undgå kritik för 
sitt handlande. 
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5.1.3 AMN uttalande 2006:19 
Ett tredje fall som rör flaggning är Aktiemarknadsnämndens uttalande 
2006:19. I uttalandet kritiserade Aktiemarknadsnämnden aktieägarna Martin 
och Fabian Bengtsson som privat och genom bolaget Waldir köpt 8,6 % av 
rösterna och kapitalet i NetOnNet utan att räkna samman innehaven och 
flagga därför trots att de borde gjort så på grund av att de räknas som 
närstående. 
 
Enligt ägarförteckning daterad den 30 juni 2006 ägde, efter genomförda 
förvärv, Waldir 300 000 aktier representerande 4,97 % av röster och kapital 
i det börsnoterade bolaget NetOnNet. Vidare ägde Fabian Bengtsson och 
Martin Bengtsson vardera 111 700 aktier representerande 1,8 % av röster 
och kapital i NetOnNet efter förvärven. Enligt utdrag från bolagsverket var 
Fabian Bengtsson och Martin Bengtsson styrelseledamöter i Waldir och 
firmatecknare i bolaget. Stockholmsbörsen bad i brev av den 25 juli 2006 
Waldirs styrelseordförande Bengt Bengtsson att redogöra för de 
överväganden som gjorts kring huruvida innehaven i NetOnNet skulle 
räknas samman eller ej och varför ett offentliggörande av innehavet inte 
gjordes i enlighet med NBK:s flaggningsregler då femprocentsgränsen 
passerades. I brev till Stockholmsbörsen av den 10 augusti 2006 
konstaterade Bengt Bengtsson att Martin Bengtssons och Fabian Bengtssons 
innehav, om flaggningsreglerna hade följts, skulle ha räknats samman med 
de aktier som innehades av Waldir och att ett offentliggörande av innehaven 
skulle ha skett tidigare än vad som blev fallet. Att så inte skedde var ett rent 
förbiseende. När Waldir sedermera förvärvade aktier av Martin Bengtsson 
och Fabian Bengtsson uppmärksammades misstaget och ett offentliggörande 
skedde så den 25 juli i enlighet med reglerna. Bengt Bengtsson beklagade 
det inträffade och upplyste att de administrativa rutinerna inom gruppen 
setts över i syfte att undvika en upprepning av det inträffade.  
 
Enligt NBK:s flaggningsregler gällde, liksom i den nu gällande lagen, att 
sammanräkning av aktieinnehav för närstående skall ske vid beräkning av 
flaggningsskyldighet. I uttalandet angavs att det i fallet var ostridigt att 
offentliggörande i enlighet med flaggningsreglerna borde ha skett vid det 
förvärv som innebar att Martin Bengtsson, Fabian Bengtsson och Waldir 
tillsammans kom att inneha mer än fem procent av aktierna i NetOnNet. 
Familjen beklagade det inträffade och skyllde på att flaggning uteblivit på 
grund av brister i de administrativa rutinerna. I fallet hänvisade 
Aktiemarknadsnämnden till uttalanden 1999:18 och 2005:39 och menade att 
enligt gällande praxis och regler på värdepappersmarknaden kunde nämnden 
inte undgå att ge Martin och Fabian Bengtsson kritik för det inträffade.  
 

5.1.4 AMN uttalnade 2007:13 
Aktiemarknadsnämnden har under 2007 uttalat sig i två fall gällande 
flaggning, AMN 2007:13 samt AMN 2007:30. Uttalande 2007:13 gällde för 
sent inlämnad rapport om flaggning. I februari 2007 inkom till 
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Aktiemarknadsnämnden en framställning från Stockholmsbörsen gällande 
flaggning vid försäljning av aktier i Fingerprint Cards AB (härefter 
Fingerprint). Till framställningen hade Stockholmsbörsen bifogat 
skriftväxling med Technoimagia Sweden AB (härefter TSAB). Det 
ifrågasatta beteendet från bolaget kan med fördel delas in i två avsnitt. 
 
För det första kan nämnas att TSAB den 22 december 2006 offentliggjorde 
att bolaget dagen innan hade sålt B-aktier i Fingerprint samt att bolaget efter 
aktieöverlåtelsen ägde 300 000 A-aktier och 980 000 B-aktier. Den 29 
december flaggade TSAB på nytt för att bolaget den 21 december hade sålt 
B-aktier i Fingerprint och det kvarvarande innehavet efter denna överlåtelse 
angavs då till (förutom 300 000 A-aktier) 1 898 000 B-aktier. Detta senare 
meddelande angav alltså ett avsevärt högre innehav av B-aktier för TSAB. 
För det andra kan nämnas att TSAB, den 29 december, flaggade för att 
bolaget den 27 december hade sålt 800 000 B-aktier och att dess resterande 
innehav av B-aktier var 1 098 000. 
 
Gällande den andra punkten kan konstateras att flaggningen den 29 
december var sen då den gällde avyttring av aktier som skett redan den 27 
december. Stockholmsbörsen fann vidare i sin granskning av flaggningen 
den 29 december 2006 att TSAB genom att kraftigt ändra det egna 
innehavet vilselett marknaden. I januari 2007 mottog Stockholmsbörsen 
förklaringar från företrädare för bolaget. Av dessa framgick att affären den 
27 december hade gjorts utanför börsen och med anledning härav visste inte 
företrädarna för bolaget den exakta tidpunkten när transaktionen 
genomförts. När information om försäljningen kommit dem tillhanda 
faxades omedelbart ett flaggningsmeddelande till Stockholmsbörsen. TSAB 
menade att de hade gjort sitt yttersta för att hålla sig till tidsgränserna för 
flaggning. 
 
Gällande den första punkten ovan, angående fel upplysning om flaggning av 
innehav av B-aktier, upplyste TSAB att bolaget deltagit i en 
företrädesemission i Fingerprint och först den 22 december 2006 mottagit 
bekräftelse på att bolaget hade erhållit de aktier som tilldelats bolaget. För 
att korrigera uppgiften om hur många aktier inklusive de nyemitterade som 
TSAB innehade efter överlåtelsen den 21 december offentliggjordes ett 
korrigeringsmeddelande till marknaden. Korrigeringsmeddelandet syftade 
till att motverka missförstånd. Stockholmsbörsen menade dock att bolaget, 
genom att underlåta att följa Näringslivets Börskommittés flaggningsregler, 
på ett negativt sätt hade påverkat kursen i Fingerprint och därmed skadat 
allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.  I det aktuella fallet 
konstaterade nämnden att det av Stockholmsbörsen påtalade 
flaggningsmeddelandet av den 29 december 2006 offentliggjordes senare än 
vad som föreskrevs i då gällande regler och att det korrigeringsmeddelande 
som TSAB lämnade samma dag visserligen i sak var korrekt men generellt 
var för svårbegripligt. Nämnden ansåg, med anledning av de förklaringar 
som getts från bolagets sida, dock inte att bolagets handlande var så 
klandervärt att det kunde sägas att TSAB handlat i strid med god sed på 
aktiemarknaden. 
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5.1.5 AMN uttalande 2007:30 
I Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:30 hade nämnden att utreda 
huruvida ett pressmeddelande från Borse Dubai stred mot god sed på 
aktiemarknaden. Till Aktiemarknadsnämnden inkom i augusti 2007 en 
framställning med anledning av att Borse Dubai den 9 augusti 2007 klockan 
08.59 utfärdat ett pressmeddelande som hade följande lydelse; ”Borse Dubai 
avser att inleda en så kallad book-building-process med vissa utvalda 
investerare i syfte att genomföra förvärv av aktier i OMX AB till ett pris om 
230 kronor samt att ingå optionsavtal avseende aktier i OMX AB till ett 
lösenpris om 230 kronor”120. I framställningen hade 
Aktiemarknadsnämnden att utreda huruvida pressmeddelandet med 
information om pågående book-building genom förvärv av aktier och 
ingående av optionsavtal stred mot god sed på värdepappersmarknaden då 
det inte innehöll tillräckligt med information om villkoren för optionerna 
samt huruvida det kunde ses som ett offentligt uppköpserbjudande. 
 
Borse Dubai uppgav att syftet med pressmeddelandet inte var att lämna ett 
offentligt uppköpserbjudande, utan endast att informera marknaden om 
bolagets vidtagna åtgärder. Aktiemarknadsnämnden och Finansinspektionen 
menade dock att pressmeddelandet endast kunde tolkas som ett offentligt 
uppköpserbjudande. Vad gäller offentliggörande av offentliga 
uppköpserbjudanden finns vägledning i punkt II.3 i Takeoverreglerna 
angående vad ett pressmeddelande skall innefatta. Aktiemarknadsnämnden 
menade att det är uppenbart att det pressmeddelande som Borse Dubai 
lämnat inte uppfyllde de grundläggande krav som Takeoverrreglerna ställer 
upp. Genom att på olika sätt ta kontakt med flertalet aktörer och till dem 
lämna olika information, vilken inte angivits i offentligt pressmeddelande, 
ansåg nämnden att Borse Dubai handlat i strid mot god sed på 
aktiemarknaden. Även om pressmeddelandet kunde ses som en upplysning 
om en inledd book-buildingprocess, och inte ett offentligt 
uppköpserbjudande, får det därför anses ha stått i strid med god sed på 
aktiemarknaden.  
 
Aktiemarknadsnämnden påpekade dessutom att Borse Dubai i 
pressmeddelandet borde ha lämnat information om att optionsavtalen var 
direkt kopplade till ett offentligt uppköpserbjudande på så sätt att 
köpoptionerna skulle kunna utnyttjas endast för det fall att ett offentligt 
uppköpserbjudande lämnades samt att lösenpriset eventuellt kunde bli ett 
annat än det angivna. Nämnden menade i sitt uttalande att marknaden 
genom pressmeddelandet lämnades okunnig om optionsarrangemangets 
grundläggande konstruktion och därmed om vilka slags transaktioner som 
Borse Dubai egentligen hade genomfört. Samtidigt lämnades alltså 
fullständig information härom till ett stort antal utvalda marknadsaktörer, 
något som ej var rättvist och neutralt gentemot aktörerna på 
värdepappersmarknaden. Aktiemarknadsnämnden uttalade att det genom 
optionsvillkoren förmedlades den informationen att Borse Dubai den 9 

                                                 
120 AMN uttalande 2007:30, s. 1 
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augusti 2007 hade för avsikt att senare lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande avseende OMX. Kunskapen om vilka avsikter Borse 
Dubai hade samt insikten om det rätta optionspriset utgjorde hos de aktörer 
som Borse Dubai kontaktat insiderinformation. Aktiemarknadsnämnden 
ansåg att Borse Dubai på det sättet hade försett ett stort antal utvalda 
marknadsaktörer med insiderinformation och i anslutning därtill, genom 
vilseledande informationsgivning, under flera dagar underlåtit att utjämna 
dessa aktörers informationsöverläge i förhållande till marknaden i övrigt. 
Vidare menade Aktiemarknadsnämnden att det inte förelegat något hinder 
för Borse Dubai att informera marknaden om de rätta förhållandena samt 
avsikten att senare lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende 
samtliga aktier i OMX. 
 
Sammanfattningsvis menade Finansinspektionen att pressmeddelandet av 
den 9 augusti 2007 utgjorde ett offentligt erbjudande avseende aktier i OMX 
AB. Därigenom hade Borse Dubai överträtt 2 kap. 1 § första stycket 
LUA.121 En underlåtenhet att fullgöra en lagstadgad skyldighet beträffande 
ett offentligt uppköpserbjudande innebär direkt att bolaget gör ett brott mot 
god sed på aktiemarknaden. 
 

5.1.6 Vad blir effekten av oriktig flaggning?  
Vid utvärdering av de nya flaggningsreglerna bör också reflekteras kring 
vilka följderna skulle kunna bli av att aktieägare eller annan part flaggar 
utan regelrätt anledning. Frågan tas upp av Bengt Carlsson122 i en artikel 
Dagens Industri i november 2007.123 Carlsson spekulerar där kring 
möjligheter till så kallad falsk flaggning, det vill säga att någon hävdar att 
denne äger aktier trots att så ej är fallet. Carlsson menar att de flesta aktörer 
på aktiemarknaden litar på Finansinspektionens offentliggöranden av 
flaggningar. I normalfallet ses problemet och risken med flaggningsreglerna 
främst vara att de förbises eller helt enkelt inte följs. Vanligen önskar 
troligtvis en aktieägare inneha aktieinnehav så att detta hamnar under 
flaggningsgränserna för att inte i ett för tidigt skede låta andra parter få upp 
ögonen för att aktören i fråga försöker köpa upp företaget. En möjlighet 
finns dock även att utnyttja reglerna i motsatt syfte, det vill säga att utnyttja 
                                                 
121 I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 
kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den 
börs eller auktoriserade marknadsplats där målbolagets aktier är noterade har åtagit sig att 
följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det 
innebär, beträffande ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på OMX Nordic 
Exchange Stockholm AB att Takeoverreglerna skall följas. 
122 Bengt Carlsson är ekonomijournalist och verksam för Dagens Industri. Carlsson fick år 
2007 högst poäng i årets ranking av ekonomijournalister, en undersökning utförd av 
Hallvarsson & Halvarsson (härefter H&H). H&H är ledande konsulter inom finansiell 
kommunikation. Rankingen, som avser affärsmedia och ekonomijournalister, baseras på 
198 svar från finansanalytiker, investerare, företagsledare, och informationschefer. 
Undersökningen genomfördes för elfte året, av H&H tillsammans med Svensk Image . 
Carlsson vann också priset 2004 och 2005.  
123 Carlsson, Bengt; Fritt fram att fejka aktieinnehav, artikel publicerad på Dagens Industris 
hemsida 2007-11-23 
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flaggning för att påvisa aktieinnehav som egentligen inte finns. Att framstå 
som storägare kan ha betydelse, framför allt i slutet av ett år. I detta skede 
genomförs arbetet i valberedningarna med att ta fram förslag till 
styrelseledamöter inför vårens årsstämmor. Ett relativt effektivt sätt att då 
komma i fråga för styrelseplats är att vara stor aktieägare. Denna fördel 
skulle nog kunna nås även då aktören flaggat falsk och på så sätt synes vara 
stor aktieägare. Även ur andra aspekter kan det vara fördelaktigt att framstå 
som storägare. En ägare med betydande aktieinnehav kan exempelvis, 
offentligt eller via andra vägar, framföra åsikter och påverka andras beslut. 
Att köpa aktier så att en betydande ägarandel i företaget uppnås kan således 
vara resultatgivande. Det är så här så kallade aktieaktivister arbetar. Företag 
likt Cevian arbetar för att få med aktieägare med så mycket aktier som 
möjligt i samma bolag för att kunna påverka. I många situationer på börsen 
gäller det att förmedla en bild av att man är stor och stark. Detta skulle 
kunna uppmuntra till falsk flaggning. Carlsson anger något direkt exempel 
där det blivit känt att en aktör använt sig av falsk flaggning, men han menar 
att det är känt att till exempel hedgefonder lånat och registrerat aktier i 
samband med bolagsstämmor för att öka inflytande, både för att visa sig 
stora samt för att få mer röstmakt. Detta förfarande lär till exempel ha 
använts av Cevian i Skandia i samband med Old Mutuals bud på bolaget. 
Aktierna lånas då ut av stora institutioner, som får en mindre avgift för 
denna utlåning och därmed kan bättra på sin avkastning. 
 
Frågan kan då avrundas med huruvida möjligheten att kunna flagga falskt 
verkligen betyder något i praktiken? Carlsson menar att om möjligheten 
finns så kommer den troligtvis att utnyttjas i något fall. Han menar också att 
så kanske faktiskt redan har skett. I mindre bolag blir det inte förrän efter 
årsskiftet som det blir känt hur det VPC-registrerade ägandet ser ut. Redan 
innan årets slut kan det dock i vissa företag vara avgjort vem som skall 
nomineras till styrelsen, något som i vissa fall således skulle kunna slå 
missvisande.124

 

                                                 
124 Carlsson, Bengt; Fritt fram att fejka aktieinnehav, artikel publicerad på Dagens industris 
hemsida, 2007-11-23 
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6 Analys 

6.1 Regelöversikt 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för de nya reglerna på 
värdepappersmarknaden samt att förmedla min åsikt kring hur dessa regler 
verkar effektivt. Inledningsvis konstaterade jag att regelverket för 
värdepappersmarknaden måste representera en god avvägning mellan 
investerarskydd och marknadseffektivitet. För att avgöra om så är fallet med 
de nya reglerna kommer jag i min analys diskutera, utvärdera och 
återanknyta till resultatet av min studie.  
 
Först bör problematiken kring vilket grundkrav som skall gälla för plikt om 
offentliggörande av information på aktiemarknaden beröras. I avsnitt 2.1.3 
ovan diskuteras huruvida det är möjligt att ändra kravet i generalklausulen 
avseende informationsgivning från att informationsplikt skall inträda för 
händelser som är väsentligen påverkande till för händelser som i icke 
väsentlig grad är påverkande. En sådan ändring skulle medföra att färre 
händelser blir pliktade att offentliggöras. En informationsplikt som inträder 
vid en händelse eller beslut som har en väsentlig kurspåverkan har en högre 
tröskel än en händelse som i icke oväsentlig grad påverkar bilden av 
bolaget. Anledningen till Börsens förslag är troligtvis att Börsen är mån om 
att informationsreglerna inte är för betungande för värdepappersmarknadens 
aktörer. Finansinspektionen får dock sägas förespråka ett motstridigt 
intresse i det att inspektionen vill upprätthålla strikta regler för ökad 
transparens och tillhandahållande av korrekt information på börsen. Även 
om detta förslag från Börsen ej godtogs av Finansinspektionen tror jag att vi 
i framtiden kommer att få se en tendens av att investerarskyddet ökar. Med 
dagens tekniska utveckling och den snabba omsättningen på börsen är det 
relevant att, som Börsen här gjort, ställa sig något kritisk till alltför 
ambitiösa informationskrav. Samtidigt bör det hållas i minnet att korrekt och 
pålitlig information verkar som grundbult för att effektiva investeringsbeslut 
skall kunna fattas. 
 

6.2 Informationsgivning i viktiga 
situationer 

För att få en väl fungerande värdepappersmarknad är det angeläget att 
handskas med de situationer där det är ytterst väsentligt att information når 
ut till marknadens aktörer. Ovan har redogjorts för situationer som är 
centrala att undersöka för att utröna hur marknaden handskas med dessa 
karakteristiska situationer. Den första situation som redogjorts för ovan 
avser börsintroduceringen av bolag. Jag anser att det är viktigt att det i dessa 
situationer ställs stränga krav på de företag som skall börsintroduceras. Om 
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börsen skulle godkänna företag som inte uppfyller kraven på ingivande av 
information skulle detta medföra problem vid senare skede. Marknaden 
måste kunna lita på att det finns adekvata regler som gör att de kan förlita 
sig på att de företag som är börsnoterade faktisk är seriösa. Vidare anser jag 
att den svenska regleringen av värdepappersmarknaden har fått en 
välarbetad struktur genom att VpmL infördes den 1 november 2007. Som 
nämnts ovan kräver en börsintroducering att bolaget undertecknar det 
noteringsavtal som gäller för den börs som bolaget noteras på. Vad jag i 
nuläget ställer mig frågande till är huruvida noteringsavtal verkligen behövs. 
Kanske skulle dessa helt kunna avskaffas. I min mening är VpmL 
tillräckligt detaljerad för att tillse en god reglerig på 
värdepappersmarknaden. Jag skulle av denna anledning våga drista mig till 
att säga att noteringsavtal i framtiden inte kommer att ha den betydelse de 
har idag. 
 
En annan typisk situation som redogjorts för ovan gäller fortlöpande 
ingivning av finansiell information. Trots att regelbunden finansiell 
information kan vara svår att klassificera som en specifik kritisk situation 
menar jag att det finns information som det regelbundet är av stor vikt för 
allmänheten att få ta del av. Ovan har redogjorts för ett förslag där Börsen 
ville ta bort kravet om inlämnande av kvartalsrapporter. Anledningen till 
detta torde vara att Börsen anser att arbetsbördan för de noterade bolagen är 
för stor och att en för rigorös bestämmelse över ingivande av information 
endast blir en börda för företagen, vilket i längden innebär högre 
transaktionskostnader och bidrar till en mindre effektiv handel på 
värdepappersmarknaden. Finansinspektionen avfärdade dock detta förslag 
och jag instämmer i inspektionens åsikt. Eftersom Öppenhetsdirektivet 
föreskriver att kvartalsrapporter, eller delårsredogörelser, skall ges in ser jag 
inte hur ett sådant krav skulle kunna tas bort i Sverige. Öppenhetsdirektivet 
är ett minimidirektiv där hårdare nationella krav är godtagbart, men så är 
dock inte fallet med mindre ingripande regler. Dessutom har, för mindre än 
ett år sedan, införts regler om kvartalsrapporter i VpmL, vilket torde vara ett 
tecken på att regeringen inte anser att mindre ingripande informationsregler 
skall tillämpas. Vad gäller tiden för inlämnande av redovisning kan därtill 
nämnas att den svenska regeringen har tillämpat en kortare tidsfrist än vad 
som föreskrivs i Öppenhetsdirektivet. I VpmL anges att redovisning skall 
vara inlämnad inom fyra månader, jämfört med sju månader enligt 
direktivet. Detta tyder på att det i svensk rätt inte kommer att göras avkall på 
reglerna om ingivande av information. Jag anser att det är befogat att 
Sverige har infört kortare tidsfrist än vad direktivet föreskriver. Trots att 
detta krav kan upplevas som tungt för bolagen så torde det i längden 
underlätta att redogöra för en händelse som ligger relativt nära i tid, något 
som också därigenom torde vara till gagn för aktiemarknaden. 
 
Även om information vid börsintroduktion och regelbunden 
informationsgivning är klart viktigt så kan hävdas att det är vid ingivande av 
information vid köp och försäljning av finansiella instrument som det är 
extra väsentligt med effektiv och tillförlitlig information. Det är på detta 
område som svängningarna är extremt snabba och kan påverkan marknaden 
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avsevärt. Hur kapital placeras i företag avgör direkt vilka bolag som lyckas 
på aktiemarknaden. Dock kan sägas att en sådan framgång på börsen 
troligtvis även hänger nära samman med redogörelse av regelbunden 
finansiell information. Då investerare funderar på att placera kapital i visst 
bolag granskar de sannolikt bolagets årsredovisning, kvartalsrapporter samt 
dylika informationsdokument. Ett samspel mellan dessa kritiska situationer 
för informationsgivning är därför av yttersta relevans. 
 
I fråga om flaggningsreglerna bör sägas något om de nya regler som införts. 
Först kan nämnas något om de nya gränsvärden som förts in i LHF. De nya 
gränsvärdena som gäller för anmälan av aktieinnehav är färre till antal än de 
som gällde enligt den tidigare regleringen. Gränsvärdena är numera 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 samt 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i 
bolaget. Aktieinnehav som ändras mellan 30 och 90 procent är idag i ett 
färre antal fall anmälningspliktiga. Detta kan tyckas som mindre betungande 
för den anmälningspliktige, men det skall då påpekas att de nya reglerna är 
mer omfattande i andra aspekter för den enskilde. De nya bestämmelserna 
lägger ett större ansvar på varje enskild aktieägare att vara uppmärksam på 
vad som sker med det aktieinnehav denne har. Detta torde medföra ett 
betungande ansvar för den aktieägare som har en diversifierad aktieportfölj 
och därmed måste ha kontroll på händelser och skeenden inom flertalet 
bolag. Vad Finansinspektionen och lagstiftaren önskar medföra med ett 
sådant ansvar på aktieägaren kan jag ställa mig frågande till. Å andra sidan 
kan sägas att för att komma upp i ägande om fem procent i börsnoterat 
bolag så krävs det väsentligt kapital och en snäv reglering torde därför inte 
slå särskilt hårt mot småspararna.  
 
De nya bestämmelserna medför att även en passiv aktieägare, det vill säga 
en aktieägare som inte aktivt förvärvat eller avyttrat aktier, kan omfattas av 
anmälningsplikten. Dessa regler lägger ett större ansvar på aktieägaren. Att 
aktieägare kan bli flaggningsskyldig när denne själv vidtar aktiva åtgärder i 
form av exempelvis köp- eller försäljning av aktier är givet, men numera bör 
den passive aktieägare alltså även vara uppmärksam på om bolaget, i vilket 
denne äger aktier, vidtar åtgärd vilken medför att hans aktieinnehav passerar 
någon av flaggningsgränserna. Därför föreskrivs genom de nya reglerna att 
om ett noterat aktiebolag ökar eller minskar det totala antalet aktier eller 
röster i bolaget så skall bolaget, den sista handelsdagen i den kalendermånad 
då ökningen eller minskningen har skett, offentliggöra uppgifter om 
ändringen. En aktieägare kan därför bli flaggningsskyldig till exempel om 
dennes röstandel går ned under fem procent på grund av att det totala antalet 
röster i bolaget ökat genom en nyemission i vilken aktieägaren inte deltagit. 
Denna ändring, som anger att aktieinnehav nu skall räknas utifrån det totala 
antalet aktier i bolaget är enligt min mening berättigad och försvarbar. 
Visserligen är kravet hårdare än öppenhetsdirektivets föreskrifter, men 
eftersom även NBK:s flaggningsregler förespråkade denna regel så medför 
kravet ingen reell förändring för de anmälningspliktiga på den svenska 
värdepappersmarknaden. Eftersom svensk självreglering och lag inte angav 
samma regler tycker jag det är lämpigt att en anpassning nu skett. Vad jag 
dock skulle kunna räkna som en nackdel med den nya lagregleringen om 
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informationskrav i noterade bolag är att reglerna tillför större ansvar för den 
enskilde aktieägaren. Detta är betungande för aktieägare generellt och 
skapar undersökningskostnader vilka ej är gynnsamma ur ett 
samhällsperspektiv. En fördel med de nya reglerna skulle dock kunna vara 
att varje aktieägare faktiskt i större utsträckning övervakar sitt aktieinnehav, 
något som torde medföra effektivitet på marknaden och mer 
vinstgenererande kapitalplaceringar för aktieägarna. 
 
I fråga om bestämmelserna om sammanräkning av aktieinnehav, angivna i 
fjärde kapitlet LHF, anser jag att det är skäligt att Sverige, trots att 
Öppenhetsdirektivet så inte föreskriver, har infört regler som omfattar 
närstående. Utan en sådan bestämmelse anser jag att det skulle lämnas 
möjlighet till kringgående av flaggningsskyldigheten. Den svenska 
bestämmelsen kvalificerar närstående genom att parterna skall ha bott ihop 
minst ett år i gemensamt hushåll. Detta torde i princip främst innefatta äkta 
makar, vilka faktiskt redan troligtvis har gemensam ekonomi. Vid eventuellt 
dödsfall skulle efterlevande make därtill ha fri förfoganderätt över makes 
arv (såvida ej testamente säger annat), vilket i min mening motiverar att 
deras aktieinnehav bör slås samman vid en beräkning av 
anmälningsskyldighet.  
 
Ovan har redogjorts för hur offentliggörandet av flaggningsmeddelande i 
och med de nya reglerna skall ske via Finansinspektionens hemsida. Jag ser 
främst fördelar med en sådan ordning. Ett sådant system skapar enhet och 
underlättar för aktörerna på värdepappersmarknaden. Dessutom instämmer 
jag i regeringens resonemang att noterade företag inte bör åläggas fler 
administrativa plikter. Det är mer kostnadseffektivt och fördelaktigt för 
marknaden i stort om företagen fokuserar på sin egentliga verksamhet. Av 
denna anledning är det därför fördelaktigt att Finansinspektionen ansvarar 
för offentliggörandet av flaggningen.  
 
Efter närmare granskning och utvärdering av de tidsfrister för 
informationsgivning på värdepappersmarknaden som införts i svensk lag har 
kommit till följande slutsats. Jag instämmer i regeringens resonemang att en 
tidsfrist för flaggningsanmälan som sträcker sig till och med klockan 12.00 
följande handelsdag är lämpligt. Det kan tyckas att denna tidsfrist skulle 
innebära en försämring från förut gällande självregleringen, då anmälan 
skulle vara gjord klockan 09.00 morgonen efter aktionen. Så torde dock 
enligt min mening ej vara fallet. Eftersom Öppenhetsdirektivet föreskriver 
en tidsfrist om fyra handelsdagar måste en handelsdag anses tillräckligt 
snävt. Jag ställer mig istället kritiskt till att Öppenhetsdirektivet inte ställer 
upp kortare tidsfrist. Med en lång tidsfrist ökar risken för ryktesspridning 
och missvisande effekter på värdepappersmarknaden. Vidare instämmer jag 
även i regeringens åsikt att eftersom de nya flaggningsreglerna nu gäller för 
fler grupper, det vill säga även innefattar fysiska personer, så kan denna 
tidsfrist vara nog så betungande. Eftersom finansinspektionen har som 
ambition att offentliggöra inkommet flaggningsmeddelande omgående så 
kommer den tidsfrist inom vilket förvärvet kommer till marknadens 
kännedom ändå inte bli lång.  
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I och med att NBK:s flaggningsrekommendationer upphävts har 
Finansinspektionen fått ett expanderat ansvar. I min mening ger det en 
trygghet och överskådlighet som är fördelaktig för marknaden att 
finansinspektionen har fått detta utökade ansvar i fråga om tillsyn av 
flaggning. Enhetlig hantering av flaggningsärenden torde gynna 
informationsgivningen och transparensen på värdepappersmarknaden. 
Därtill är det en trygghet att myndigheten i varje medlemsstat, eller den det 
av regeringen delegerats till, handhar tillsynen av informationsgivning. Ett 
samarbete mellan medlemsländernas tillsynsmyndigheter förespråkar 
harmonisering och tydlighet på värdepappersmarknader. Enligt min mening 
torde ett gränsöverskridande samarbete vara lättare att få till stånd mellan 
myndigheter än jämfört med självreglerande intresseorganisationer.  
 
Något bör i sammanhanget sägas om den straffavgift som kan tas ut för 
klandervärt beteende på värdepappersmarknaden. Då företaget får en 
anmärkning, eller en varning, kan företaget bli tvunget att betala en 
straffavgift om mellan 5 000 kronor och 50 miljoner kronor. Detta spann 
gäller för brott mot första paragrafen i 25 kapitalet i VpmL vilken skall 
tillämpas om noterade företag har åsidosatt sina skyligheter enligt VpmL 
eller andra författningar som reglerar företagets verksamhet. Jag anser att 
taket för denna avgift är relativt högt ställt. Till denna bestämmelse finns 
dock en regel som markerar att avgiften inte får överstiga tio procent av 
företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Denna spärr anser 
jag vara väl motiverad och den torde ge en rättrådig tillämpning. Samtidigt 
anser jag därtill att ett högt tak är lämpligt då det visar att reglerna skall 
följas och tas på allvar. 
 

6.3 Medias roll som informationsspridare 
på värdepappersmarknaden 

Syftet med denna uppsats är att i viss mån att undersöka huruvida de nya 
regler för ingivning av information som nyligen införts i svensk rätt är väl 
fungerande. En följd av de nya reglerna är att media fått en betydligt mindre 
roll som spridare av information på aktiemarknaden. I de förut gällande 
reglerna föreskrevs att offentliggörandet av flaggning skulle ske genom två 
nyhetsbyråer och tre rikstäckande dagstidningar. Detta system har avskaffats 
och idag är det istället Finansinspektionen som offentliggör 
flaggningsmeddelanden. 
 
Av mitt arbete kan jag dra slutsatsen att dagens regler för 
informationsspridning lämnar visst utrymme för risk att en 
anmälningspliktig händelse offentliggörs i två omgångar. Med detta menar 
jag att det är möjligt för en anmälningspliktig att offentliggöra 
informationen på egen hand, samtidigt som flaggning görs hos 
Finansinspektionen. Detta skulle kunna ske då en anmälningspliktig berättat 
om den anmälningspliktiga händelsen i media. Dock måste det här hållas i 
åtanke att om anmälningspliktig info kommer ut först så kan detta räknas 
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som röjande av insiderinformation. Om anmälningspliktig aktör lämnar 
informationen till en icke rikstäckande tidning, eller till en journalist, skulle 
detta kunna ses som röjande till mindre krets och därmed stå i strid med 
marknadens regler för offentliggörande. Exempel på detta kan sägas vara 
AIK-fallet som redogjorts för ovan. Detta fall visar att aktieägares uttalande 
i media kan vara vanskliga och ge oanade följder. I detta fall hade 
aktieägaren visserligen inte begått något brott om röjande av information 
eftersom det i princip inte fanns någon grundad information att röja. Dock 
var aktieägarens beteende klandervärt i det att han genom sina uttalanden i 
media skapade oro och förvirring på marknaden och således också för andra 
aktieägare i bolaget AIK. Detta visar, enligt min mening, att det är lämpligt 
att reglerna om offentliggörande via vissa medier helt har avskaffats och 
numera endast tillåter offentliggörande av flaggning på Finansinspektionens 
hemsida. Fallet visar även att uttalanden i media om finansiell information 
bör ske med stor försiktighet.  
 
Enligt min uppfattning har media idag intagit, eller är åtminstone på väg att 
inta, en ny roll på aktiemarknaden. Media har, enligt min åsikt, övergått från 
att vara en kanal där offentliggörande av flaggning görs, till ett slags 
inspekterande organ. Idag övervakar media och rapporterar kontinuerligt 
fakta från aktiemarknaden, vilket gör att börsbolagen i viss mening står 
under medias inspektion. Ett exempel på att denna sorts övervakning kan ha 
effekter är Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:39. Fallet gällde en 
journalist som undersökte aktieinnehavet för en viss ägare i ett börsbolag 
och därtill efterforskade huruvida flaggning rapporterats. Samma dag som 
journalisten började nysta i ägandet rapporterades flaggningsmeddelande i 
bolaget i fråga, vilket tyder på att företrädarna för bolaget var rädda att det 
skulle uppdagas att de undvikit flaggningsskyligheten. Med anledning av 
detta vill jag hävda att medias roll idag ändrats till att vara mer av en slags 
”tillsynsenhet” med granskning av marknadens aktörer. 
 
Vid hantering av finansiell information är det viktigt att känna till något om 
sekretessen som omger denna. Ovan har jag kort redogjort för vad som 
gäller för sekretess på värdepappersmarknaden. I min mening är det 
passande att Finansinspektionen svarar för offentliggörande av 
flaggningsmeddelanden. Jag tror att allmänheten innehar större förtroende 
för myndighet än för annan branschorganisation. Det faktum att 
Finansinspektionen innehar information från tidpunkten då den ges in dit 
och fram tills dess att inspektionen offentliggör den på hemsidan torde ej ge 
upphov till problem.  Röjande av informationen borde ej hinna ske under 
denna process. Därtill torde det, enligt min åsikt, vara säkrare att myndighet 
svarar för att offentliggöra denna information än att större tidning så ges för 
publicering. 
 

6.4 Undersökning - flaggning i praktiken 
Praxis som återgetts i denna uppsats behandlar de flaggningsregler som 
gällde före ändringarna 2007. Anledningen till detta är självfallet att de nu 
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gällande reglerna är så pass nya att någon praxis ej går att inhämta än. Trots 
detta faktum kan slutsatser från dessa fall vara av värde än idag. Många av 
de regler som idag finns inskrivna i lag gällde nämligen även förut genom 
självreglering. Aktiemarknadsnämndens uttalande 1999:18 visar vad god 
sed på aktiemarknaden är. Detta fall anger att det är extra viktigt att flagga 
på rätt sätt om det finns utsikter för ett offentligtuppköpserbjudande i 
framtiden. Fallet visar även att också rådgivare och ombud har ett ansvar att 
förvissa sig om att tillämpliga regler följs. 
 
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:39 gäller i korthet misstanke om 
att bolaget East Capital köpte aktier ”i smyg” för att öka sitt innehav i 
konkurrenten HQ Fonder och på så sätt sätta stopp för fusionen mellan HQ 
Fonder och Hagströmer och Qviberg. Att bolaget inte flaggade förklarade 
bolaget med att det hade blivit missförstånd i de administrativa 
handhavandena på grund av att de ej hade utarbetade rutiner för flaggning. 
Nämnden menade att detta ej är en godtagbar ursäkt. Med de rigorösa regler 
för information som nu infört i svensk lag kan jag heller ej se hur en ursäkt, 
likt den bolaget här gjorde, i framtiden skulle kunna vara godtagbar. Det är 
därtill min mening att Finansinspektionen bör ge kritik till företag som 
ursäktar sitt beteende med att de har ej utarbetade rutiner för rapportering av 
flaggning. 
 
De nya flaggningsreglerna skall tillse att närstående aktieägares innehav 
räknas samman vid bedömning om anmälningsplikt föreligger. Med 
anledning av att aktörerna annars skulle ha möjlighet att sprida sitt 
aktieinnehav på personer inom familjen och på så sätt undvika flaggning 
och i smyg köpa upp bolag anser jag att denna regel är välgrundad. 
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:19 gällde ett bolag där 
flaggningsplikt förelåg på grund av att närståendes aktieinnehav skulle slås 
samman. Bolaget skyllde den utebliven flaggning på fel i de administrativa 
rutinerna. Enligt min mening bör detta dock inte vara en godtagbar ursäkt, 
utan bolaget i fråga bör få kritik för sitt beteende. 
 
Praxis från 2007 behandlar flaggning i två fall. Aktiemarknadsnämndens 
uttalande i 2007:13 gäller tidsfrister och för sen anmälan av flaggning. 
Fallet visar att händelser där aktier nyemitterats även kan skapa 
anmälningspliktiga flaggningar. Aktiemarknadens uttalande 2007:30 gäller 
tolkning av från bolaget avgivet pressmeddelande. I fallet angavs i beslutet 
att det pressmeddelande som bolaget gått ut med utgjorde ett offentligt 
erbjudande avseende aktier i OMX AB samt att Borse Dubai när 
pressmeddelandet offentliggjordes inte hade åtagit sig att följa de regler och 
underkasta sig de sanktioner som OMX Nordic Exchange Stockholm AB 
har fastställt för sådana erbjudanden enligt LUA. Detta skapade förvirring, 
vilket ej var gynnsamt för aktiemarknaden i sort. 
 
I mitt arbete har jag undersökt de undantag som tillåts göras från 
flaggningsskyldigheten samt försökt utröna huruvida dessa lämnar möjlighet 
till kringgående av lagen. Av min studie kan jag dra slutsatsen att de 
undantag som tillåts är väl motiverade och lämnar litet eller inget utrymme 
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för kringgående. De undantag som lagen uppställer kan sägas motiveras av 
att förvärven görs i annat syfte än att få ett ägarinflytande över bolaget i 
fråga. Exempelvis kan nämnas att undantaget gällande förvaltare för annans 
aktieinnehav är väl motiverat då förvaltaren ej har eget ägarintresse eller 
vinstintresse i gjorda transaktioner. 
 
I femte kapitlet ovan har diskuterats vilka effekter som så kallad falsk 
flaggning skulle kunna ge. I avsnittet återges Carlssons spekulationer kring 
möjligheter till falsk flaggning, med vilket han menar att en aktieägare 
hävdar att denne äger aktier i viss omfattning trots att så inte är fallet. Jag 
medger att Carlsson kan ha en poäng med denna artikel, men ställer mig 
ändå kritisk till att falsk flaggning skulle kunna göras utan att det skulle 
uppdagas. Vad jag avser då jag skriver att Carlsson faktiskt kan ha en poäng 
med sin artikel är främst att Finansinspektionens tillsyn inte är heltäckande 
på så sätt att den fångar in vart fall av oriktig flaggning. I de nya 
flaggningsreglerna anges att Finansinspektionens tillsyn inte kräver att 
Finansinspektionen skall göra någon kontroll i sak av uppgifterna i en 
flaggningsanmälan, utan att inspektionen endast gör en granskning av att 
anmälan är komplett innan den offentliggörs. En inspektion av varje 
flaggning i sak skulle vara alltför krävande för tillsynsmyndigheten. Istället 
görs därför vad som skulle kunna kallas stickprovstest av inlämnade 
flaggningsmeddelanden. Vad jag här ställer mig frågande till är hur 
aktörerna på värdepappersmarknaden skall kunna lita på att de flaggningar 
som offentliggörs är riktiga. Kanske räcker det inte med risken att fastna i 
ett stickprov som incitament att ej ”fuska” med flaggningen. Vidare menar 
Carlsson att effekter av falsk flaggning skulle kunna bli att de som fuskat 
med sitt innehav kan tros vara stora aktieägare och på så sätt vara attraktiva 
att välja in i bolagsstyrelser. Carlsson menar att i vissa företag kan 
styrelsenomineringar vara avgjorda redan innan årets slut. Detta skulle i så 
fall kunna slå missvisande om nomineringarna grundar sig på aktieinnehav 
som i början på det nya året visar sig vara felaktiga. Jag ställer mig kritisk 
och något frågande till detta resonemang. Då styrelseledamöter utses borde 
väl företaget i fråga kontrollera att de som väljs till styrelseledamöter 
faktiskt besitter visst aktieinnehav. En sådan procedur anser jag vara 
nödvändig och jag ställer mig kritiskt till huruvida det scenario som 
Carlssons målar upp skulle kunna få verkningar i praktiken. Dock anser jag 
att varje öppning för felanvändning av reglerna bör ses över. Även om jag 
har svårt att se att problematiken kring falsk flaggning skulle bli ett problem 
i stora bolag med god insyn och effektiv kontroll skulle det i undantagsfall 
kunna utnyttjas i mindre eller medelsmå bolag. Lagstiftaren och marknaden 
bör därför, enligt min mening, i vart fall beakta de konsekvenser som falsk 
flaggning skulle kunna ge och utvärdera huruvida möjligheten till sådan kan 
skapa problem på värdepappersmarknaden i praktiken. 
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6.5 Sammanfattande kommentarer 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för de nya informationskrav för 
noterade företag som infördes i svensk lag i juli 2007. Sammanfattningsvis 
kan återanknytas till ett av mina inledande stycken avseende huruvida vad 
som är att föredra, självreglering eller lag för värdepappersmarknaden. 
Ämnet kan därför ställas på sin spets genom att jämföra de gamla reglerna 
med de nya. Frågan blir då i princip; Vad är att föredra, självreglering eller 
lag? Efter min undersökning är jag av den åsikten att jag föredrar lag. 
Visserligen har självregleringen hitintills fungerat väl, men åtanke på att det 
krävs att EU:s medlemsländer harmoniserar sin lagstiftning så måste även 
de svenska värdepappersmarknadsreglerna anpassas och vid sådant 
samordnande är lagreglering att föredra. Vad som skulle tala för en 
självreglering är att lagstiftningsprocessen är långsam och inte kan hålla 
jämna steg med marknadens skiftningar och behov av snabb tillkomst av 
nya regler. Frågan är om lagstiftning någonsin kommer ifatt utvecklingen? 
Kanske är den nya lagstiftning på området snarare ett sätt för myndigheterna 
att försöka vinna tillbaka en trovärdighet med hjälp av att skapa etiska 
formaliteter och förfaranden som inte riktigt går till kärnan av problemet. 
Jag tror dock inte att så är fallet, utan menar snarare att harmoniseringen 
inom EU har fått den svenske lagstiftaren att inse att självreglering på 
området i längden ej är hållbart. Varför jag är något kritisk till självreglering 
på området är bland annat av den anledning att jag anser att självreglering 
fungerar bäst på en relativt begränsad marknad. Självreglering bygger i stort 
på det sociala straffet och med dagens globalisering och kravet om fri 
rörlighet inom EU anser jag marknaden blivit för stor för en verkningsfull 
självreglering. En fördel med lag jämfört med självreglering är att genom 
lag kan införas myndighetstillsyn och därmed möjlighet till sanktioner om 
lagen inte följs. Jag tror att aktiemarknaden har att vinna på ett tydligt 
regelverk där lagstiftaren bestämt anger vad som är rätt och fel.  
 
I propositionen 2006/07:65 diskuterades huruvida Sverige skulle fortsätta 
tillämpa ett system med lag i kombination med självreglering för 
värdepappersmarknaden. Regeringen ansåg dock att det är fördelaktigt om 
aktörerna endast har ett samlat regelverk att följa. Då öppenhetsdirektivet 
inte föreskriver lika stränga regler som NBK:s flaggningsregler skulle ett 
införlivande av Öppenhetsdirektivet och en upphävning av NBK:s regler 
innebära en betydande standardsänkning i förhållande till vad som gällde 
enligt de förut gällande reglerna. För att undvika detta infördes i svensk rätt 
i relativt stor utsträckning vid införlivandet av Öppenhetsdirektivet snävare 
bestämmelser än de minimikrav som direktivet föreskriver. Detta är något 
som jag, vid genomgång av de svenska införda reglerna i jämförelse med 
Öppenhetsdirektivets lydelse, anser är bra. I många fall anser jag att Sverige 
genom NBK:s flaggningsregler haft väl fungerande bestämmelser och några 
av direktivets bestämmelser borde enligt min åsikt varit snävare hållna. 
Exempelvis kan nämnas det krav om fyra dagar som tidsfrist för 
flaggningsanmälan som direktivet ställer upp, jämfört med endast en dag i 
svensk rätt. Jag anser att direktivets tidsfrist är alldeles för långt. Med 
beaktande av att en lång tidsfrist skapar oro och risk för felaktig spridning 
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av information på marknaden anser jag att den svenska bestämmelsen är 
mer väl avvägd.  
 
Medias roll för informationsgivning på värdepappersmarknaden idag får 
sägas vara avsevärt mindre betydelsefull än tidigare. Möjligen skulle kunna 
sägas att media kan verka som en granskande oberoende part, vilken tillser 
att allmänheten får information om eventuella snedsteg eller klandervärt 
beteende som bolag gjort sig skyldiga till på marknaden. I denna aspekt 
skulle kunna hävdas att media har en viss roll för spridande av information 
avseende värdepappersmarknaden. Aktiemarknadsnämndens uttalanden om 
god sed på aktiemarknaden kan sägas vara en annan aspekt av hur de företag 
som missköter sig på marknaden får stå till svars för sitt klandervärda 
beteende inför allmänheten.  
 
Inledningsvis uppgav jag att tillgången till information på 
värdepappersmarknaden är nära förknippad med prisbildningen på 
marknaden. Därmed är adekvat information om börsbolagen en 
förutsättning för att investeringskapital skall kunna allokeras på ett effektivt 
sätt. Börsnoterade bolag har därför ålagts en utvidgad 
informationsskyldighet jämfört med andra bolag. Reglerna om 
informationsspridning syftar till att skydda investerare genom en säker och 
rättvis tillgång till information om de företag vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad. Syftet med regleringen är att garantera 
öppenhet mot investerare. Lagstiftningen skall jämna ut och motverka det 
informationsövertag som börsbolagen har gentemot allmänheten så att de 
inte offentliggör selektiv eller tillrättalagd information. På så sätt kan 
investerarskyddet även ses som en del av konsumentskyddet, vilket är ett av 
huvudmotiven för att reglera finansiell verksamhet. 
 
Regleringen på värdepappersmarknadsområdet har även till syfte att trygga 
marknadens effektivitet. Öppna och integrerade värdepappersmarknader ger 
en förbättrad fördelning av investeringskapital, samtidigt som kostnaderna 
reduceras. Adekvat information om emittenter ger ett bestående förtroende 
hos investerarna och förbättrar marknadens effektivitet. Vad som dock 
måste påpekas är att det finns en risk att reglerna blir så omfångsrika och 
detaljerade att värdepappersmarknadens funktion påverkas negativt. För 
omfattande eller invecklad reglering riskerar istället få till följd att färre 
företag vänder sig till värdepappersmarknaden för sin kapitalanskaffning. 
En sådan negativ utveckling skulle i förlängningen medföra följder för 
kapitalmarknadens funktion som motor i samhällsekonomin. Lagar som är 
för rigorösa kan således leda till att aktiviteten på kapitalmarknaderna 
minskar och på så sätt motverkas själva syftet. 
 
Hur regelverket kommer att se ut i framtiden är inte lät att uttala sig om. En 
ständig utveckling kommer säkerligen att ske för anpassning av 
bestämmelserna efter skiftningarna på marknaden. Kanske kommer andra 
länder inom EU i viss mån att ta efter Sveriges lagar för 
värdepappersmarknaden. Arbetet med att ta fram nya regler för 
värdepappersmarknaden samt att behålla en kritisk hållning till det regelverk 
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som tillämpas är därtill ständigt aktuellt. Efter en närmare granskning och 
en djupare analys av de nya informationskrav som gäller för noterade bolag 
i svensk rätt är min mening att regelverket för värdepappersmarknaden idag 
motsvarar en god avvägning mellan investerarskydd och 
marknadseffektivitet. 
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