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Summary 
During the last fifty years, the European capital markets have become 

increasingly integrated. In order to ensure public confidence, to prevent future 

financial crises and to reach economic efficiency on the market, it is of 

importance that there are harmonised prohibitions against market abuse. 

 

A common form of market abuse on the European market is trading with 

inside information, which can lead to large information asymmetries between 

issuers and investors. One way to balance the asymmetries is to establish an 

obligation for issuers to disclose inside information. This disclosure 

obligation will be extended on July 3rd 2016, when the Market Abuse 

Regulation (No 596/2014) enters into force, with a direct affect for all 

member states. The regulation has introduced a provision, which implies that 

even an intermediate step in a protracted process may constitute inside 

information and has to be disclosed as soon as possible.  This provision will 

have two consequences, which this thesis aims to investigate. First of all, the 

ability for issuers to determine at what point in the process the information 

becomes inside information, will be more important. Secondly, more issuers 

will be likely to use the opportunity of delaying the disclosure of inside 

information, especially when they are in a protracted process. Thus, it will be 

crucial for issuers to know under what conditions a delay of disclosure may 

take place. 

 

The conclusion of the study is that the conditions for delay of disclosure 

should be interpreted broadly. The conclusion of the study is that there is a 

need for clarification from the European Court regarding the disclosure 

obligations for inside information. Especially in cases when inside 

information, in protracted processes, has a significant price effect on a 

financial instrument, and how the criteria legitimacy and misleading for delay 

of disclosure should be interpreted. If no clarification is made in the near 

future, the public confidence for the capital market could be impeded. 
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Sammanfattning 
Under de senaste femtio åren har de europeiska kapitalmarknaderna blivit allt 

mer integrerade. För att garantera allmänhetens förtroende, för att förhindra 

framtida finanskriser och för att nå den ekonomiska effektiviteten på 

marknaden, är det viktigt att det finns harmoniserade förbud mot 

marknadsmissbruk. 

 

En vanlig form av marknadsmissbruk är handel med insiderinformation, som 

kan leda till stora informationsasymmetrier mellan emittenter respektive 

investerare på marknaden. Ett sätt att jämna ut asymmetrierna är att införa en 

skyldighet för emittenter att offentliggöra insiderinformationen som denne 

innehar. Detta offentlighetskrav kommer att utvidgas den 3 juli 2016, då den 

nya marknadsmissbruksförordningen (nr 596/2014) träder i kraft. 

Förordningen har nämligen infört bestämmelsen att även ett mellansteg i en 

pågående process kan utgöra insiderinformation. Bestämmelsen kommer att 

ge två konsekvenser, vilka uppsatsen har som syfte att utreda. För det första 

kommer det bli viktigare för emittenter att kunna avgöra vid vilken tidpunkt i 

processen informationen blir insiderinformation. För det andra kommer fler 

emittenter vilja använda sig av möjligheten att skjuta upp offentliggörandet 

av insiderinformationen, och kommer därför behöva veta under vilka 

förutsättningar ett uppskjutande får ske.  

 

Slutsatsen av utredningen är att kriterierna för uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation bör tolkas brett, men att det ändå starkt efterlyses 

klargörande från EU domstolen gällande framför allt när information har en 

väsentlig inverkan på priset i utdragna processer samt för hur kriterierna 

legitimitet och vilseledande för uppskjutande av offentliggörande bör tolkas. 

Om ett klargörande inte görs inom snar framtid kan säkerställandet av 

allmänhetens förtroende för marknaden komma att hämmas.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste femtio åren har EU:s värdepappersmarknad genomgått en 

markant förändring. Vid en tillbakablick på den historiska utvecklingen kan 

urskiljas att lagstiftare och oberoende experter tillsammans har arbetat för att 

uppnå en effektiv reglering med syftet att skapa en gemensam och fungerande 

värdepappersmarknad. År 1966 publicerades Segrérapporten1 som beskriver 

de brister och problem som uppstår i begränsade och illikvida marknader. Vid 

millenniumskiftet 2000 publicerades Lamfalussyrapporten2 för att skapa ett 

effektivare lagstiftningsförfarande, och 2009 kritiserade Larosiérerapporten3 

bristerna av enhetliga begrepp och tillsynssystemet på 

värdepappersmarknaden. Orsaken till varför dessa rapporter framtagits vid 

respektive tidpunkter anförs ofta vara att det varit de finansiella kriserna i 

tiden som krävt en ändring och anpassning av den då föreliggande regleringen 

på marknaden. 

 

I samband med att Lamfalussyrapporten publicerades valde EU att anta 

Marknadsmissbrukdirektivet4 (hädanefter MmD) med syftet att skapa en 

verklig inre marknad för finansiella tjänster. MmD fick aldrig den 

genomslagskraft som EU:s lagstiftare hade hoppats på. Direktivet blev 

särskilt kritiserat för att inte ha säkerställt enhetliga bestämmelser och tydliga 

begrepp.5 Den 3 juli 2016 träder därför Marknadsmissbruksförordningen6 

(hädanefter MmF) i kraft och ersätter direktivet. Till skillnad från direktivet 

har förordningen direkt effekt i alla medlemsstater.  Den nya förordningen 

innehåller bland annat nyheter avseende skyldigheten för emittenter att 

offentliggöra insiderinformation.  En ny bestämmelse har införts i 
                                                
1 Segrérapporten (1966). 
2 Lamfalussyrapporten (2001).  2 Lamfalussyrapporten (2001).  
3 Larosiérerapporten (2009).  
4 MmD. 
5 Se ingressen skäl (3), MmF. 
6 MmF. 
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förordningen som klargör att även ett mellanliggande steg i en pågående 

process kan utgöra insiderinformation.7 Eftersom all insiderinformation måste 

offentliggöras kommer med stor sannolikhet emittenter i framtiden vilja 

använda sig av möjligheten att skjuta upp offentliggörande av 

insiderinformation för att inte riskera att en pågående process äventyras på 

grund av ett för tidigt offentliggörande.8  

 

Emittenten har i den nya förordningen nu även en skyldighet att informera 

den behöriga nationella myndigheten om de specifika förutsättningarna som 

var orsaken till att emittenten behövde använda sig av möjligheten att skjuta 

upp offentliggörandet.9 Det kommer därför att bli en kritisk fråga hur 

kriterierna för ett uppskjutet offentliggörande ska tolkas, då det idag redan 

finns en stor skillnad i ländernas tolkning av det grundläggande begreppet 

insiderinformation.10  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Då skyldigheten att offentliggöra insiderinformation kommer att utvidgas 

med MmF kommer det med säkerhet bli av stor betydelse för emittenter att 

utreda huruvida det finns någon möjlighet att skjuta upp offentliggörande. 

Uppsatsens syfte är därför att utreda när och under vilka förutsättningar ett 

uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i en pågående process får 

göras. För att kunna tolka de kriterier som finns för både insiderinformation 

och uppskjutet offentliggörande, är det av vikt att läsaren förstår den 

ekonomiska bakgrunden till varför det finns en skyldighet för emittenter att 

offentliggöra insiderinformation. Det är även av stor betydelse att utreda vid 

vilken tidpunkt informationen som emittenten innehar får karaktären 

insiderinformation, eftersom det först är då frågan om uppskjutande kan 

uppstå. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar 

att utredas: 

                                                
7 MmF, artikel 7.3. 
8 Krause & Bellochs s. 13; ESMA/SMSG (2015) p. 24. 
9 MmF, artikel 17 p. 4 (c). 
10 Se avsnitt 4.1 nedan. 
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1. Varför finns det en skyldighet för emittenter på EU:s 

värdepappersmarknad att offentliggöra insiderinformation? 

 

2. Vid vilken tidpunkt blir information insiderinformation i en pågående 

process? 

 

3. Under vilka förutsättningar får ett uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation göras? 

 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen är skriven ur ett europarättsligt perspektiv, således kommer svensk 

rätt inte att beaktas. Det vore självfallet intressant att göra en jämförelse med 

svensk rätt, främst med hänsyn till att funktionen av begreppet 

insiderinformation är en annan i Sverige än vad begreppet är i den nya 

förordningen. För att uppnå syftet med uppsatsen, är det däremot inte 

nödvändigt att svensk rätt utreds.  

 

Vissa avsnitt i uppsatsen kommer att innehålla en komparativ bedömning och 

utblick i andra medlemsstaters implementering av 

marknadsmissbruksdirektivet. En fullgod studie kan dock utföras utan en 

djupgående komparation, dels med anledning av att direktivet kommer 

ersättas av en förordning inom snart framtid, dels med hänsyn till 

omfattningen av uppsatsen.  

 

Marknadsmissbruk på EU:s värdepappersmarknad kan ha andra former av 

missbruk än insiderhandel, såsom marknadsmanipulation och olagligt röjande 

av insiderinformation till andra marknadsaktörer.11 Uppsatsen kommer endast 

att beröra marknadsmissbruk i form av insiderhandel, då det inte finns någon 

anledning att utreda de andra formerna för att uppnå syftet med uppsatsen.  
                                                
11 Se MmF. 
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Vid bedömning av huruvida information får karaktären insiderinformation, 

kommer begreppen allmänt känd och finansiellt instrument inte djupare 

analyseras. Kriterierna är väl behandlade i doktrin och de föranleder inte  

några närmare tolkningssvårigheter. Med samma motivering kommer inte 

heller en utredning göras av vilka personer som omfattas av missbruksformen 

insiderhandel, då svar på detta är lättillgängligt i lagtext och doktrin och inte 

har betydelse för utredningen.  

 

För information som ej utgör insiderinformation föreläggs emittenter att 

offentliggöra information både periodiskt, exempelvis i årsredovisningar och i 

prospekt.12 Dessa former av offentliggöranden kommer inte att beaktas då 

uppsatsen rör offentliggörande av insiderinformation som sker ad hoc. 

 

Sanktionsbrott för offentlighetskravet för insiderinformation kommer inte att 

utredas då det till stor del en fråga om nationell rätt att avgöra.13 Det finns 

inga bestämmelser om skadeståndsansvar vilket gör att det således är upp till 

den nationella rätten att besluta om sanktioner. Med hänsyn till detta kommer 

sanktionsbrotten inte att utredas. 

1.4 Metod och material  

1.4.1 Val av metod 

En metod krävs för att kunna besvara frågeställningarna samt visa det 

verkliga syftet med uppsatsen. I de delar uppsatsen redogör för rättsläget 

lämpar sig den rättsdogmatiska metoden mycket bra. Lagtext, förarbeten och 

doktrin har som juridiska källor studerats för att redogöra och analysera 

gällande rätt.14  

                                                
12 Se Veil (2013), s. 220 och s.220 för vidare utredning. 
13 Enligt MmF artikel 30 (1) är det upp till medlemsstaterna att i enlighet med nationell rätt 
föreskriva behöriga myndigheter att vidta lämpliga administrativa sanktioner utan att det 
påverkar straffrättsliga påföljder. 
14 Peczenik (2005), s. 249.  
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För att rättsreglernas riktiga och fullständiga innebörd ska kunna fastställas 

krävs det däremot att fler rättskällor beaktas. Uppsatsen är skriven med 

utgångspunkt från EU-rättsliga källor och rättskälleläran kommer självfallet 

att tillämpas. Den EU-rättsliga metoden är omdiskuterad och används sällan 

ensam; i doktrin anförs det ofta att det inte finns en EU-rättslig metod som 

tillämpas genomgående.15 Uppsatsen kommer därför att innehålla delar av ett 

rättsekonomiskt perspektiv, komparativ metod och kritisk metod vid tolkning 

och tillämpning av EU-rättsliga källor. Den dominerande EU-rättsliga 

metoden vid tolkning kommer i huvudsak vara uppbyggd på en teleologisk 

tolkningsmetod. 16 Utgångspunkten enligt denna metod är att man inte bara 

ska beakta lydelsen av en unionsrättslig bestämmelse, utan även dess 

sammanhang och de syften som eftersträvas med den. Den teleologiska 

tolkningen används för att undvika ett resultat som framstår som orimligt, 

med hänsyn till unionsrätten i övrigt och i synnerhet dess grundläggande 

principer och bestämmelser. 17 

Den svenska regleringen för uppskjutet offentliggörande har diskuterats 

mycket lite i svensk doktrin eller praxis, därför krävs det att en utblick görs på 

det internationella området. Uppsatsen kommer även ha vissa komparativa 

inslag, mest för att det ska ges en förståelse för att det finns oenighet i 

tillämpningen av marknadsmissbruksregleringen inom EU men även för att 

utreda om det finns en gemensam nämnare i regleringarna. 

Som nämnts ovan använder uppsatsen även delar av ett ekonomiskt 

perspektiv. För att underlätta en tolkning av förbuden mot marknadsmissbruk 

krävs att man förstår varför förbuden finns, vilket går att hitta i ekonomiska 

teorier på ett bättre sätt än juridiska just när det gäller marknadsmissbruk.18 

Uppsatsen beskriver i vissa delar regleringen utifrån 

marknadsmissbruksdirektivet. Att ett EU-direktiv inte kan läggas till grund 

för prövning direkt innebär inte att direktivet skulle sakna relevans som 

                                                
15 Korling och Zamboni (2013), s. 109. 
16 Hettne och Otken, s. 168 (2011). 
17 dom Merck, C-292/82, EU:C:1983:335, p.12. 
18 Samuelsson (2005), s. 186. 
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tolkningsunderlag19. Uppsatsen är däremot i huvudsak gjort utifrån den nya 

marknadsförordningen, eftersom den kommer att träda i kraft strax efter att 

uppsatsen publiceras.20 Om man som läsare vill få en bra jämförelseöversikt 

mellan MmD och MmFs artiklar: se jämförelsetabellen i bilaga 2 i MmF. 

1.4.2 Val av material 
Av föregående stycke framgår att uppsatsen är grundad på EU-rättsliga källor, 

även om medlemsstaternas nationella lagstiftning och praxis i viss mån 

kommer att beaktas. Svensk doktrin har används i de fall den genomlyser den 

europeiska regleringen på området.  

 

Grunden för uppsatsen innehåll kommer vara det nu gällande MmD och den 

snart kommande MmF. För en förståelse insiderförbudets rättsekonomiska 

bakgrund samt av lagstiftningsprocessen har Samuelsson m.fl. (2005); Lagen 

om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet – En kommentar 

varit till stor hjälp. Verket European Capital Markets Law (Veil 2013) har 

varit avgörande för redogörelsen och överblicken av offentlighetsregleringen 

i marknadsmissbruksregleringen och den gällande statusen för regleringen i 

medlemsländerna. För att utreda funktionen av begreppet insiderinformation 

har vägledning hämtats från artikeln The MAD disclosure regime and the 

twofolded notion of inside information: the available solution skriven av Lau 

Hansen och Moalem (2009). För tolkning av situationer när 

insiderinformation kan anses vara specifik har följande artikel Insider 

trading, and the disclosure of inside information after Getl v Daimler – a 

comparative analysis of the ECJ decision in the Getl v Daimler Case with a 

view on the future European Market Abusive Regulation skriven av Krause 

och Brellochs (2013) används för vägledning. 

 

Utöver doktrin tillämpas riktlinjer skrivna av Europeiska värdepappers och 

marknadsmyndigheten (Esma). Esma inrättades 2011 och benämndes tidigare 

som Europeiska värdepapperstillsynskommittén CESR. Riktlinjerna som 

                                                
19 Korling och Zamboni (2013), s. 124 
20 MmF träder i kraft 3 juli 2016. 
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Esma (CESR) utfärdar utgör softlaw21 och i praktiken kan softlaw få normativ 

betydelse, särskilt om det saknas annat tolkningsmaterial.22 EU-domstolen har 

funnit att nationella myndigheter och domstolar kan vara skyldiga att använda 

softlaw som tolkningsunderlag, när de har till syfte att utfylla en bindande 

EU-rättslig bestämmelse.23 

1.5 Forskningsläge 

Inom svensk forskning är intresset för marknadsmissbruk förvånansvärt lågt, 

även om det efter finanskrisen har ökade något.  Marknadsmissbruk får ofta 

ett mindre utrymme, då det gärna behandlas i samband med det breda 

området börsrätt. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om 

anmälningsskyldighet: En kommentar, av Samuelsson m.fl (2005) redogör 

grundligt för den svenska regleringen och redogör även lagstiftningsgången 

för den internationella regleringen.  Även Catharina af Sandeberg skriver om 

insiderregleringen i verket Marknadsmissbruk – insiderbrott och 

kursmanipulation. I Sverige finns det ingen känd doktrin som diskuterar 

kriterierna för uppskjutet offentliggörande på en djupare nivå. Vad gäller 

forskningsläget bland studenter på Sveriges juridiska institutioner är 

regleringen för insiderbrott genomlyst, men en utredning av möjligheterna till 

uppskjutet offentliggörande av insiderinformation är ej existerande. Närmaste 

utredning går att finna i vårt grannland Finland, varvid Linda Hellstén vid 

University of Helsinki belyser området på ett genomgripande och utförligt 

sätt i sin uppsats Disclosure and delayed disclosure of inside information in 

the light of the EU Market Abuse Regulation publicerad 2015. Då 

studentuppsatser inte kan anses vara en tillförlitlig rättskälla har den ej 

använts vidare i uppsatsens utredning, mer än för att finna lämpliga rättskällor 

på området. 

 

                                                
21 Korling och Zamboni (2013), s.127: Softlaw räknas som icke-bindande dokument där EU-
organ tagit fram riktlinjer för att underlätta ett uniformt genomslag för EU-rätten. Diskussion 
om CESRs och Esmas icke-bindande karaktär går att finna även Veil (2013) s. 54. 
22 Korling och Zamboni (2013), s. 127. 
23 Korling och Zamboni (2013), s. 127. 
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På en EU-nivå finns det en diskussion, som ännu är mycket liten. De källor 

som diskuterar uppskjutet offentliggörande av insiderinformation är Veil 

(2013), ESME (2007), CESR (2006). Ledande forskare på uppsatsens område 

synes vara Jesper Lau Hansen som är ledamot i The Securities and Markets 

Stakeholder Group24 och som, utöver artikeln nämnd i avsnitt 1.4 ovan, 

publicerat en lägesrapport (ESMA/SMSG 2015) med förslag till Esma på 

tolkning av kriterierna för ett uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 redogör för uppsatsens syfte, avgränsningar, metod och 

forskningsläge. Kapitel två inleder uppsatsen med att förklara begreppen 

insiderinformation och offentliggörande, vilka är grundläggande kriterier för 

förståelsen för det rättsliga området som uppsatsen behandlar. Därefter i 

kapitel 3 förklaras bakgrunden till varför man infört en skyldighet för 

emittenter att offentliggöra insiderinformation med bakgrund i ekonomiska 

teorier, en bakgrund som senare har betydelse för uppsatsens analys. En kort 

redogörelse för lagstiftningsförfarandets tillvägagångsätt tas även upp i detta 

avsnitt för att läsaren ska se värdet av vissa institutioners roll, särskilt 

eftersom materialet i uppsatsen grundas på riktlinjer givna av dessa 

institutioner. I kapitel 4 utreds vid vilken tidpunkt insiderinformation får 

karaktären insiderinformation i en pågående process. Där kommer också 

redan utgivna tolkningsförslag att redogöras för. Kapitel 5 utreder och tolkar 

kriterierna för uppskjutande offentliggörande av insiderinformation, bland 

annat genom de riktlinjer Esma (CESR) publicerat. Slutligen analyserar 

kapitel 6 den nuvarande situationen och redogör för uppsatsens erhållna 

slutsatser. 

 

                                                
24 SMSG bidrar till att underlätta samråd mellan Esma, dess tillsynsstyrelse samt intressenter 
på Esmas ansvarsområden och ger teknisk rådgivning om sin policy-utveckling. 
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2 Begrepp 

2.1 Emittent 

I uppsatsen är begreppet emittent återkommande. Med emittent avses i 

MmF ”en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person som emitterar 

eller föreslår emission av finansiella instrument, där emittenten när det är 

fråga om depåbevis som motsvarar finansiella instrument, är den som 

emitterat de finansiella instrument som depåbeviset motsvarar”25. En emittent 

kan exempelvis vara en bank, ett företag eller investmentbolag som utvecklar, 

registrerar och säljer värdepapper för att finansiera sin verksamhet.26  

2.2 Offentliggörande  

Vid tolkning av begreppet offentliggörande i detta avsnitt avser begreppet 

offentliggörande av insiderinformation. Som nämnts i avsnitt 1.3 kommer 

offentlighetskrav som inte har karaktären insiderinformation ej att beröras i 

denna uppsats. Skyldigheten för emittenter att offentliggöra 

insiderinformation innebär att en emittent så snart som möjligt ska informera 

allmänheten om insiderinformationen som direkt berör emittenten.27 Vidare 

ska en emittent under en lämplig tidsperiod publicera all insiderinformation 

som de är skyldiga att offentliggöra på sina webbplatser under fem år.28   

 

Emittenters skyldighet att offentliggöras kan undantas i vissa fall, exempelvis 

i situationer där informationen måste överlämnas till utomstående part 

samband med fullgörande av tjänst. Även kan skyldighet undantas i fall då 

den behörige myndigheten i medlemsstaterna kan behöva vidta åtgärder som 

är nödvändiga för att säkerställa att allmänheten informeras på rätt sätt. 

                                                
25 MmF, artikel 3.1 p.21. 
26 Investopedia, (hämtad 2016-05-23). 
27 MmF, artikel 17.1 1 st. 
28 MmF, artikel 17.1 2 st. 
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Slutligen kan offentliggörandet skjutas upp under vissa omständigheter.29 

2.3 Insiderinformation 

För att förstå bakgrunden till regleringen av insiderinformation är det viktigt 

att förstå vad insiderinformation är. Begreppet insiderinformation utgör en 

viktig del i bestämmelserna på värdepappersmarknaden, särskilt när det gäller 

vilken information emittenten är skyldig att offentliggöra. Begreppet 

Insiderinformation består av fyra grundläggande kriterier, vilka alla framgår 

av artikel 7.1 (a) i MmF30. För att information ska anses vara 

insiderinformation måste den (i) vara icke-offentliggjord, (ii) av specifik 

natur, (iii) direkt eller indirekt hänföra sig till en eller flera finansiella 

instrument eller dess emittenter och (iv) vid ett offentliggörande ha en 

väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument. De två viktigaste 

elementen är (ii) och (iv), det vill säga specifik natur och väsentlig inverkan 

på priset, vilka även är de två mest svårtolkade.    

 

Informationen kan alltså endast vara insiderinformation om den inte blivit 

offentliggjord eller är allmänt känd. Informationen har karaktären av 

insiderinformation så länge endast ett fåtal personer tar del av den, så snart 

informationen är publicerad i media, tidning eller marknadsplats räknas den 

inte längre som insiderinformation. Handel är således tillämpligt så snart en 

information är offentliggjord eller allmänt känd. Därför är tidpunkten för när 

informationen uppstod och när den blev offentlig (eller allmänt känd) viktiga 

uppgifter i en insiderutredning.31 

 

Ett ytterligare kriterium för att information ska anses vara insiderinformation 

är att den är av specifik natur. Informationen anses vara av specifik natur om 

den anger att en omständighet föreligger eller rimligtvis kan komma att 

                                                
29 Omständigheterna för uppskjut redogörs för i avsnitt 5.2 nedan.  
30 ”Information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en 
eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den 
offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella 
instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.“, MmF artikel 7.1. a). 
31 af Sandeberg (2002), s. 24. 
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föreligga eller en händelse som inträffat eller rimligtvis kan förväntas att 

inträffa, och är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser 

om omständigheternas eller händelsernas potentiella effekt på priset på 

finansiella instrument eller relaterade derivatinstrument. Det måste alltså 

finnas en omständighet eller händelse som står i beroende till priset.32 

 

För kriteriet väsentlig inverkan på priset på ett finansiellt instrument finns det 

olika bedömningsgrunder att använda sig av. Däremot ska en bedömning ske 

med utgångspunkt i det finansiella instrumentet och inte utifrån egenskaper 

på marknaden.33 Ett sätt är att göra en bedömning är att se om kursen har 

ändrats på det finansiella instrumentet. I äldre förarbeten ansåg man en 

kursförändring kring 10 % som väsentlig, vilket är en bedömningsgrund man 

idag betonar endast kan användas som en del i en bedömning av 

väsentlighetskravet.34 En bedömning av väsentlighetskravet kan även göras 

utifrån artikel 7.4 i MmF som föreskriver att information med väsentlig 

inverkan på priset kan avse informationen som en förnuftig investerare 

sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut. Se 

avsnitt 4.3 för djupare genomgång av denna bedömning. 

2.4 Sammanfattning av kapitlet 

Begreppen ovan kan kort sammanfattas som följande. En emittent är juridisk 

person som emitterar eller föreslår emission av finansiella instrument. Ett 

offentliggörande av insiderinformation innebär att information ska 

offentliggöras så snart som möjligt. Insiderinformation innebär att 

informationen som är icke-offentliggjord av specifik natur som direkt eller 

indirekt hänför sig till en eller flera finansiella instrument och som vid ett 

offentliggörande har en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella 

instrument. 

                                                
32 Samuelsson m.fl. (2005), s. 186 f. 
33 Samuelsson m.fl. (2005), s. 191. 
34 Jmf prop. 1984/85:157, s. 89 och prop. 2004/05:142, s. 56. 
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3 Regleringen av 

insiderinformation 

 

3.1 Rättsekonomiska motiv till reglering 

Syftet med att reglera värdepappersmarknaden är att skapa en verklig inre 

marknad för finansiella tjänster, marknadsintegritet och ett allmänt förtroende 

för marknaden.35 Den argumentationen som fördes före regleringen av 

insiderhandel var av teleologiskt perspektiv och baserades ofta på 

rättvisekravet för aktieägare i företag gentemot företagets insiders, en 

argumentation som idag inte används. Detta med anledning av att Henry 

Manne 1966 publicerade boken Insider Trading and the Stock Market och 

förändrade perspektivet på diskussionen. Frågan sågs nu ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv, där insiderhandelsregleringen istället bedöms 

utifrån om effektiviteten med insiderhandel representerar ett effektivt 

beteende eller inte.36 

3.1.1 Det marknadsorienterade perspektivet 
Det finns många olika ekonomiska teorier till varför man bör reglera 

värdepappersmarknaden. Det man kan börja med att utgå ifrån är att priset på 

handlade värdepapper styrs av utbud och efterfrågan. För att ett pris ska vara 

rättvist så måste all relevant information om ett bolag vara känd för de aktörer 

som finns på marknaden. Är informationen felaktig ökar risken för att 

aktörerna får ett lägre förtroende för marknaden och även risken för att 

aktörerna kan utsättas för ekonomisk skada. Därför är det viktigt att 

informationen inte missbrukas utan att den istället offentliggörs så att 

aktörerna på marknaden får samma relevanta information.37 Relationen 

                                                
35 MmD, skäl 1 och 2 i ingressen. 
36 Samuelsson, s. 143. 
37 se af Sandeberg (2002), s. 26. 
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mellan offentlighet och värdepappersmarknaden brukar utvärderas som nämnt 

genom riktmärket effektivitet. Man brukar tala om att reglering på 

värdepappersmarknaden kan ha tre former av effekter (i) institutionell 

effektivitet, (ii) operativ effektivitet och (iii) allokerings effektivitet38. 

 

Institutionell effektivitet utgör effektiviteten i de delar som behövs för att 

värdepappersmarknaden ska fungera som en marknad; fritt tillträde för 

investerare och handlare, ett produktutbud och slutligen ett finansiellt kapital 

på marknaden. Institutionell effektivitet mäts i likviditet och volatilitet.  

Offentlighet kan påverkas både positivt och negativt för aktörerna på 

marknaden och har därför en direkt inverkan på likviditeten.  Om en aktör är 

osäker på riktigheten i den offentliga informationen kan detta hindra 

emittenten från att delta på marknaden, vilket ger en minskning av 

likviditeten på marknaden. Om den offentliga informationen istället är pålitlig 

och standardiserad påverkas likviditeten istället positivt.  

 

Ekonomer har även utvecklat ”Teorin om effektiva marknader” [eng. 

Efficient Capital Market Hypothesis] som är en av orsakerna till att den 

institutionella effektiviteten påverkas. Teorin går ut på att i en öppen, 

utvecklad aktiemarknad avgörs priset på ett bolags aktier av all den 

tillgängliga väsentliga informationen som rör bolaget och dess verksamhet.39 

I fallet då aktörerna på marknaden inte litar på informationen som finns 

tillgänglig, kan det ofta leda till att deras investeringar blir mindre riskfyllda 

vilket innebär att aktörerna söker sig till mer säkra marknader än 

värdepappersmarknaden. Värdepappersmarknaden får då färre investerare 

vilket leder till mindre likviditet på marknaden och att kostnaderna för 

förtagen ökar eftersom det inte finns någon som investerar i dem – vilket 

påverkar samhället och marknaden negativt.40  

 

Även om ett opålitligt offentliggörande inte nödvändigtvis behöver leda till 

en sämre marknad, kan det fortfarande leda till högre kostnader för en 
                                                
38 Veil (2013), s. 211 ff. 
39 Fama (1991), s. 1575. 
40 af Sandeberg (2002), s. 27. 
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investerare för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Spridning av 

information blir högre desto lägre kostnaderna för informationsspridningen 

är.  Den Operativ effektiviteten innebär därför att offentliggörande av 

insiderinformation kan få en minskande effekt på transaktionskostnader. Det 

uppnås dels genom att minska emittentens kostnader till följd av 

börsintroduktionen41 (inträdesavgifter och liknande) och efterföljande 

offentliggöranden, dels beror operativ effektivitet på investerarnas kostnader 

för värdepapper. Nämnda kostnader kan därför minskas genom att införa 

(regelbundna och ad hoc) informationskrav för emittenten, vilket ofta är det 

billigaste sättet att undvika kostnader. 42 

 

Den tredje formen av effektivitet är s.k. Allokeringseffektivitet. 

Allokeringseffektivitet innebär att matcha de mest angelägna 

investeringsmöjligheter med investerat kapital i syfte att uppnå högsta 

möjliga avkastning samtidigt som en tillräcklig säkerhet för investeraren är 

tillgänglig. För att denna matchning ska kunna ske transparens och krav på 

offentliggörande. Akerlofs citronteori är ett bra exempel på 

allokeringseffektivitet 43 . Teorin förespråkar en mer offentlig hållning till 

företags utelämnande av information. Kort kan den sammanfattas enligt 

följande: Alla potentiella köpare av en vara vill veta en varas beskaffenhet 

innan ett köp. I de fall där informationsasymmetrier finns är det svårt för 

köparen att bedöma kvalitén på varorna som är till försäljning. Det är därför 

inte motiverat för en säljare att erbjuda varor med hög kvalitet, eftersom 

köparen ändå inte kan se någon skillnad på de varor som är av hög, respektive 

låg kvalitet. Köparen värdesätter därför i det fallet varan på en genomsnittlig 

nivå. Varorna med sämre kvalitet blir på så sätt övervärderade, medan de med 

bättre kvalitet blir undervärderade. Detta ger följden att det bara finns varor 

av sämre kvalitet på marknaden. Varorna av sämre kvalitet kallas för 

lemons44 och leder till att köparens förtroende för varorna på marknaden 

försämras. Akerlovs teori visar att marknaden har ett behov av information 

                                                
41 Börsintroduktion kallas IPO vilket står för ”An initial public offering”.  
42 Veil (2013), s 213 f. 
43 Akerlof, (1970), s. 488. 
44 af Sandeberg (2002), s. 29. 
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för att kunna fungera.  Akerlovs citron-teori visar också att 

informationsasymmetrier kan leda till en betydande ineffektivitet. 45 

 

I litteraturen brukar man ofta nämna tre olika sätt där man kan jämna ut 

asymmetrierna. För det första kan det ske genom en informationsplikt. Parten 

som innehar informationen har då en skyldighet att offentliggöra 

informationen för de parter som har ett informationsunderskott. För det andra 

kan man förbjuda själva utnyttjandet av informationen. I det fallet får inte 

parten som innehar informationen ett informationsövertag. För det tredje kan 

man välja att förbjuda sådan information som kan anses vara vilseledande 

information.46 De nämnda asymmetriutjämningarna återspeglas klart i dagens 

marknadsmissbruksreglering. 

 

3.1.2 Det agentorienterade perspektivet 
Ett annat motiv till reglering av insiderinformation är det agentorienterade 

perspektivet. Problemet med informationsasymmetrier är att det ofta innebär 

att en part har ett informationsövertag gentemot en annan part och utnyttjar 

denna information i sitt eget intresse. Det är lätt hänt att information 

missbrukas på detta sätt inom företag mellan företags höga befattningshavare 

respektive aktieägare, ett problem som brukar kallas för agent-principal 

problemet.  

 

Agentproblem uppstår i situationer där välfärden av en part, principalen, 

beror på handlingar tagna av en annan part, agenten. Problemet ligger i att 

motivera agenten att agera i principalens intresse istället för i sitt eget.47 

Svårigheten ligger i att principalen inte själv på ett lätt sätt kan försäkra sig 

om att agentens handling är exakt vad denne har lovat vilket ger effekten att 

värdet av agentens handlingar till principalen minskar. För att försäkra 

kvalitén på agentens handling, måste principalen bedriva kostsam 

övervakning över agenten, s.k. agent-kostnader. Lagar för företag kan ha en 
                                                
45 af Sandeberg (2002), s. 31. 
46 af Sandeberg (2002), s. 31. 
47 Kraakman m.fl (2009), s. 35 f.  
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stor inverkan i att reducera dessa typer av agentkostnader, vilket gynnar båda 

parterna eftersom en principal är mer villig att ge en större kompensation till 

agenten när principalen är försäkrad om att handlingen är ärlig och av god 

kvalitet. 48  Det agentorienterade perspektivet tas inte upp lika frekvent längre 

i litteraturen då det ansetts inte vara lika relevant att använda sig av i 

diskussionen om reglering av insiderförbud jämfört med det 

marknadsorienterade perspektivet.49 

3.1.3 Argument mot en reglering 
Det vanligaste argumentet mot en reglering av värdepappersmarknaden, som 

även Henry Manne nämner, är att insiderhandel effektiviserar prisbildningen 

eftersom priset snabbare rör sig i ”rätt” riktning, vilket säkerställer den rätta 

prissättningen av värdepappret. Insiderhandel leder således till en mer 

rättvisande aktiekurs och en effektivare marknad. 50 Ett annat argument mot 

en reglering är att insiderhandel på ett effektivt sätt belönar ledande 

befattningshavare eftersom de får ett starkare incitament att producera bra 

information för företagen. 51  Ytterligare argument är att när en investerare 

som köper eller säljer värdepapper till en insider, lider denne i allmänhet inte 

någon skada eftersom investeraren oavsett skulle ha utfört transaktionen. 

Slutligen argumenteras en reglering innebära kontrollsvårigheter. Det krävs 

ofta höga beviskrav, särskilt i länder där insiderlagstiftningen är straffrättslig. 

Många subjektiva rekvisit för insiderhandel kan även vara mycket svåra att 

bevisa.52 

 

Argumenten mot en reglering fick slutligen inget gehör och kan betraktas som 

en del av det historiska arvet. 53 Men det är viktigt att veta hur 

argumentationen sett ut, eftersom många av de lagbestämmelser som idag tas 

fram i lagstiftningsförfarandet är en konsekvens av de ovan redogjorda 

ekonomiska perspektivet.  

                                                
48 Kraakman m.fl (2009), s. 35 f.  
49 Samuelsson, s. 144. 
50 Samuelsson, s. 143; af Sandeberg (2002), s. 43 ff. 
51 Samuelsson, s. 143. 
52 af Sandeberg (2002), s. 43 ff. 
53 af Sandeberg (2002), s. 43 ff. 
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3.2 Lagstiftningsförfarandet idag 

Den lagstiftning som sker på värdepappersmarknaden kan idag antas både på 

nationell och på europeisk nivå. Den europeiska lagstiftningen är begränsad 

till reglerade marknader, och påverkar därför inte öppna marknader. I MmF 

inkluderas däremot finansiella instrument som handlas på andra marknader 

och plattformar, exempelvis MTF-plattformar, OTF-plattformar och OTC-

plattformar.54  

 

Trenden under de senaste åren har gått mot en mer harmoniserad europeisk 

lagstiftning. 55 1999 skapade EU-kommissionen the Financial services action 

plan (FSAP) för att sammanföra de tidigare existerade regleringarna. Bland 

annat sammanfördes Insiderdirektivet, vilket reglerade insiderhandel, med 

Offentliggörandedirektivet, som reglerade kontinuerligt offentliggörande56. 

Regleringarna sammanfördes till MmD som togs fram enligt den s.k. 

Lamfalussymodellen57.  Denna modell skapades för att möjliggöra ett 

snabbare lagstiftningsförfarande och en mer flexibel lagstiftning och kommer 

även att tillämpas på MmF. Modellen delar in lagstiftningen i fyra nivåer, 

vilka kort kan sammanfattas enligt följande:58  

 

Nivå 1 Här fastställs allmänna principer i Europaparlamentet. 

Nivå 2 Här antas genomförandebestämmelser av kommissionen för att 

fylla ut de allmänna principerna som Europaparlamentet 

kommit fram till. Kommissionen biträds i detta skede av Esma. 

Nivå 3  Här vägleder Esma kommissionen i arbetet med 

genomförandeåtgärderna.  

Nivå 4 Här säkerställer kommissionen att lagstiftningen genomförs i 

medlemsstaterna.  

 

                                                
54 MmF, skäl 8 i ingressen. 
55 Lau Hansen och Moalem (2009), s. 323. 
56 Insiderdirektivet och Offentliggörandedirektivet. 
57 Rapporten återfinns på kommissionens hemsida. Modellen gäller även för MmF. 
58 Prop. 2004/05: 142, s. 37 f.  
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Den interinstitutionella övervakningsgruppen (IIMG) övervakar sedan och 

utvärderar de framsteg som görs vid genomförandet av lagstiftningen och 

identifierar de problem som kan sätta stopp för processen.59  

 

3.3 Sammanfattning av kapitlet 

Bakgrunden till regleringen av offentlighet på värdepappersmarknaden 

grundas ur ett rättsekonomiskt perspektiv. På grund av institutionella, 

operativa och allokerande effekter har det ansetts motiverat med en reglering 

då aktörers förtroende för marknaden påverkar likviditet, produktutbud samt 

aktörers deltagande på marknaden. Nackdelarna med en reglering är att det 

bidrar till kontrollsvårigheter, höga kostnader samt att insiderhandel 

nödvändigtvis inte behöver skada aktörerna. Argument grundade på 

ekonomiska teorier har lett fram till att insiderhandel och offentliggörande av 

information har reglerats. Idag sker lagstiftningsprocessen genom den s.k. 

Lamfalussyprocessen, där syftet är att effektivisera regleringen på 

värdepappersmarknaden så att den kan anpassa sig marknadens konstanta 

behov av uppdatering. Regleringen är en kombination av olika 

insiderregleringar vilket är bra att komma ihåg eftersom det i kapitlet nedan 

motiveras vara en anledning till att begreppet insiderinformation fyller olika 

funktioner i medlemsländerna.    

 

 

                                                
59 Prop. 2004/05: 142, s. 38  
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4 Offentliggörande av 
insiderinformation i en 
pågående process 
 

4.1 Den dubbla funktionen av begreppet 
insiderinformation 

En av de mest betydande förändringarna med MmD var att anta en gemensam 

definition av begreppet insiderinformation. Trots detta är definitionen av 

begreppet insiderinformation ett bra exempel på olikheterna i genomförandet 

av MmD bland medlemsstaterna.  

 

Lydelsen i begreppet kan nämligen vara densamma i två olika regleringar, 

men ändå ha olika funktion. Anledningen är att information av karaktären 

insiderinformation för det första inte får missbrukas för en persons egen eller 

andras räkning, det s.k. insiderhandelsförbudet och för det andra att 

insiderinformationen är information som en emittent är skyldig att 

offentliggöra, det s.k. offentlighetskravet.60 Som tidigare nämnts fanns det 

olika regleringar för förbudet mot insiderhandel och för 

offentlighetsregleringen vilket har angetts vara en kompletterande orsak till 

att begreppet insiderinformation har tolkats så olika bland medlemsstaterna.61 

 

De olika funktionerna av begreppet kan delas in i två olika modeller. Enstegs 

modellen och tvåstegsmodellen.62  

I enstegsmodellen utlöser insiderinformation både handelsförbudet och 

offentlighetskravet på en gång. Tidpunkten då information är att anse som 

insiderinformation är därför avgörande för när handelsförbudet och 

offentlighetskravet inträder. I situationer där emittenten är i en pågående 

                                                
60 MmF, artikel 8 och 17 (MmD artikel 2.1 och 6). 
61 Jmf Lau Hansen och Moalem (2009), s. 123. 
62 Lau Hansen och Moalem, s. 124; Veil (2013) s. 272. 
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process och informationen den besitter är insiderinformation, måste 

emittenten således offentliggöra informationen (så snart som möjligt). 

 

Länder i Europa som idag tillämpar enstegsmodellen är bland annat Tyskland, 

Nederländerna och Frankrike. 63 Intressant är att definitionen 

insiderinformation i MmD har funktionen av en enstegsmodell. Trots detta 

finns det länder i Europa som istället tillämpat tvåstegsmodellen.   

 

I tvåstegsmodellen utlöser begreppet insiderinformation först handelsförbudet 

och sedan offentlighetskravet. Varje begrepp har olika förutsättningar som 

måste vara uppfyllda vilket ger resultatet att det i en pågående process både 

finns ett tidigare, och ett senare utlösande. Det är därför mindre viktigt att 

använda sig av möjligheterna att skjuta upp ett offentliggörande av 

insiderinformation, eftersom offentlighetskravet i sig inte triggas samtidigt 

som handelsförbudet. 

 

Sverige, Storbritannien och Italien är exempel på länder i Europa som 

fortfarande tillämpar tvåstegsmodellen. Tillämpningen av tvåstegsmodellen i 

länderna skiljer sig även ifrån varandra. Exempelvis tillämpar Storbritannien 

ett annat koncept.64 Här utlöser insiderinformation först handelsförbudet 

under förutsättning att informationen är icke-offentlig ”relevant information”, 

men det utlöser inte kravet för emittenter att offentliggöra sådan information. 

Ett offentliggörande utlöses endast i den mån informationen är att anse som 

insiderinformation enligt definitionen i MmD. Även Italien har en 

tvåstegsmodell i praktiken, trots att landet har genomfört enstegsmodellen i 

MmD. Den italienska finansinspektionen65 har istället infört tvåstegsmodellen 

indirekt genom att tolka begreppet insiderinformation olika beroende på om 

det rör insiderhandel eller om det rör skyldigheten att offentliggöra. Vidare 

uppstår informationsskyldighet först efter att omständigheten eller 

händelserna har inträffat. Framtida förhållanden eller händelser som 

                                                
63 Lau Hansen och Moalem (2009); CESR (2006), avsnitt 2. 
64 det s.k. RINGA-konceptet (Relevant information not generally available). 
65 CONSOB. 
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eventuellt kan inträffa behöver därför inte offentliggöras.66 Det finns i Italien 

därför ingen anledning att skjuta upp ett offentliggörande i en pågående 

process, eftersom offentliggörande inte behöver göras förrän processen är 

slutförd. Italien har således ett rättsläge som kommer att behöva ändras då 

MmF träder i kraft.  

 

I en enstegsmodell är det är uppenbart att ett omedelbart offentliggörande kan 

äventyra en hel process varför det är av betydelse att det finns en möjlighet att 

göra ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. 

 

4.2 När ett mellansteg i en beslutsprocess 

utgör specifik information 

Handelsförbudet och offentlighetskravet kan bli svåra att tillämpa i utdragna 

beslutsprocesser då tidpunkten när informationen får karaktären 

insiderinformation kan vara en utmaning att avgöra. Det är lätt hänt att 

beslutsprocesser blir utdragna, särskilt då det kan krävas många interna 

förberedelser inom en emittent före beslutsfattandet. Utdragna 

beslutsprocesser innehåller ofta flera steg av olika händelser som tillsammans 

leder till det slutgiltiga beslutet. Om ett för tidigt offentliggörande sker, kan 

det äventyra hela den planerade beslutsprocessen. Samtidigt är det uppenbart 

att inblandade personer i en process inte bör handla i emittentens 

värdepapper, särskilt i fall där informationen är att anse som 

insiderinformation.  

 

Frågan om vid vilken tidpunkt emittenten är skyldig att offentliggöra 

insiderinformationen är därför av väsentlig betydelse att utreda. En del av 

svaret går att finna i fallet Geltl vs. Daimler67. I fallet ombads domstolen att 

                                                
66  Krause och Bellochs (2013), s. 15. 
67 Fallet handlar om Herr Schrempps uppsägning av sin post som VD för DaimlerChrysler 
AG. Schrempps beslutade att avgå före utgången av sitt uppdrag (2008). Beslutet pågick 
under flera veckors tid och bestod av en rad olika händelser. Den grundläggande frågan i 
målet var om händelserna som ledde till Schrempps avgång i någon mån kunde betraktas som 
insiderinformation före offentliggörandet av avgången. Såvida inte möjligheterna för ett 
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bedöma när en summa eller serie av händelser, i en beslutsprocess, är att 

betrakta som ”specifik information”. EU domstolen kom i målet fram till att 

ett mellansteg i en pågående process som har som syfte att skapa en framtida 

händelse kan betraktas som specifik information.  

 

Först konstaterade domstolen att varje mellansteg i en pågående process kan 

ses som historisk fakta och i sig utgöra specifik information. I fall där ett 

mellansteg i en pågående process betraktas som specifik information kommer 

informationen därför att utgöra insiderinformation om de andra tre kriterierna 

för begreppet insiderinformation, nämnda i avsnitt 2.3 ovan, är uppfyllda.68 

 

Vidare kom domstolen fram till att om informationen har som syfte att skapa 

en framtida händelse kan den betraktas som specifik. En framtida händelse 

kan rimligen förväntas uppstå om det vid den aktuella tidpunkten, finns en 

realistisk möjlighet att händelsen kommer att inträffa.69 En framtida händelse 

anses således endast vara ”specifik” om det är rimligt sannolikt att den 

kommer att inträffa. Krause och Brellochs är av uppfattningen att rimligt 

sannolikt i detta hänseende innebär att det är mer sannolikt än osannolikt att 

händelsen kommer att inträffa.70 Geltl vs Daimler är inkorporerat i artikel 7 

(3) MmF och lyder: 

  

”Ett mellanliggande steg i en övertiden pågående process ska anses vara insider 

information om den i sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som avses i 

denna artikel.” 

 

I ingressen till MmF ges även vägledning för vilken information som avser en 

händelse eller omständighet som utgör ett mellansteg. Informationen kan 

exempelvis information om exempelvis läget i avtalsförhandlingar, 

provisoriskt godkända villkor i avtalsförhandlingar, placeringsmöjligheter av 

                                                                                                                          
uppskjutet offentliggörande förelåg, hävdade Gltl att DaimlerChrysler AG hade haft en 
skyldighet att offentliggöra informationen om Schrempps avgång, se C-19/11, Markus Geltl 
mot Daimler AG, EU:C:2012:397. 
68 Geltl mot Daimler, EU:C:2012:397, p. 56. 
69 Geltl mot Daimler, EU:C:2012:397, p. 56. 
70 Krause och Brellochs (2013), s. 7. 
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finansiella instrument, marknadsföringsvillkor av finansiella instrument, 

provisoriska villkor för placeringen av finansiella instrument, eller 

överväganden om att införa eller utesluta ett finansiellt instrument i ett större 

index.”71 

 

Däremot ger domstolen ingen fulländad vägledning i vid vilken tidpunkt i den 

utdragna processen som mellansteget blir insiderinformation då domstolen 

aldrig tolkade det andra viktiga kriteriet ”väsentlig påverkan på priset”. Detta 

av anledningen att domstolen aldrig ombads att göra det i 

förhandsavgörandet. Utredning för vägledning för tolkning av väsentlig 

påverkan på priset kommer därför att göras i nästkommande avsnitt. 

Vägledning hämtas här från det s.k. förnuftiginvesterartestet som stadgas i 

genomförandedirektiv 1. 

4.3 När ett mellansteg i en beslutsprocess 

har en väsentlig inverkan på priset 

Av föregående kapitel kan det således konstateras att i fallet där (i) ett 

mellansteg i en pågående process tas som ett historiskt faktum (ii) 

informationen är specifik information, och (iii) det är mer sannolikt än 

osannolikt att händelsen kommer att inträffa utgör informationen specifik 

information.   Frågan blir därefter att utreda det andra viktiga kriteriet, vid 

vilken tidpunkt information har en väsentlig inverkan på priset. 

 

Enligt art. 7.4 MmF är detta fallet när en förnuftig investerare sannolikt skulle 

utnyttja informationen som en del av grunden för sitt investeringsbeslut. 

Svaret på vid vilken tidpunkt ett mellansteg sannolikt har en väsentlig 

inverkan på priset beror därför på tolkningen av det s.k. 

förnuftiginvesterartestet. Förnuftiginvesterartestet utreder vilken typ av 

information som uppfyller kriteriet ”väsentlig inverkan på priset”. 

                                                
71 MmF, skäl 17 i ingressen. 
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Enligt förordningen grundar en förnuftig investerare sina beslut på 

information som finns tillgängliga för dem vid beslutet. För att avgöra om en 

investerare skulle kunna förväntas att beakta en viss typ av information måste 

en bedömning göras av informationens förväntade effekter. Dessa måste i sin 

tur bedömas mot bakgrund av emittentens totala verksamhet, informationens 

tillförlitlighet och andra marknadsvariabler som har en påverkan på det 

finansiella instrumentet som informationen rör.72  

 

Förnuftiginvesterartestet har av aktörer på värdepappersmarknaden ansetts 

vara svårtolkat vilken gett resultatet att CESR har gett ut riktlinjer för 

vägledning i tillämpandet av testet. CESR exemplifierar två situationer när en 

information anses vara specifik nog för att tillåta slutsatser om informationens 

väsentliga påverkan på priset. För det försa anses informationen specifik nog 

(i) i situationen där informationen är så specifik så att en förnuftig investerare 

kan grunda ett investeringsbeslut på informationen med en mycket liten eller 

utan någon risk alls, (ii) i fall när informationen är så sannolikt att den skulle 

kunna utnyttjas direkt på marknaden.73  

 

Vidare konstaterar CESR att en investerare som har potentiell 

insiderinformation måste göra ex ante, d.v.s. i förhand, baserade bedömningar 

för att se om informationen skulle kunna ha en väsentlig inverkan på priset. 

Det är fråga om att utreda själva graden av sannolikhet – informationen ska 

vara sannolik att inträffa. För att utreda graden av sannolikhet anser 

kommittén att följande faktorer ska beaktas: (i) Den förväntade storleken på 

beslutet eller händelsen i förhållande till bolagets totala verksamhet, (ii) 

informationens relevans för de faktorer som påverkar priset på det finansiella 

instrumentet, (iii) källans tillförlitlighet och (iv) alla marknadsvariabler74 som 

påverkar det finansiella instrumentet. 75 Faktorerna är snarlika de som stadgas 

i skäl 14 i ingressen till MmF 

 
                                                
72 MmF, skäl 14 i ingressen. 
73 CESR (2006), § 1.8. 
74 Dessa variabler kan vara priset, returer, volatilitet, likviditet, prisrelationer mellan de 
finansiella instrumenten, volym, utbud, efterfrågan, etc. 
75 CESR (2006), § 1.13. 
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Vidare exemplifieras användbara indikatorer76 för om informationen troligtvis 

skulle ha en väsentlig inverkan på priset. För det första kan en indikator vara i 

fall när informationstypen som föreligger tidigare haft en väsentlig inverkan 

på priset. För det andra kan det finnas fall när redan existerande 

analysrapporter, forskningsrapporter och åsikter tyder på att 

informationstypen är priskänslig. Slutligen kan en indikator vara att 

emittenten själv tidigare har behandlat liknande informationstyper som 

insiderinformation.77 

 

Väsentligheten för priset kan även variera mycket från emittent till emittent 

beroende på andra faktorer, så som emittentens storlek, utveckling den 

senaste tiden samt ställningen på marknaden där denne verkar. Även 

emittentens tillgångsslag av det finansiella instrumentet spelar in; information 

som kan vara kurspåverkande för en emittent med aktier behöver inte 

nödvändigtvis vara kurspåverkande för en emittent med skuldebrev.78 

 

Problemet i dagens läge är att förnuftiginvesterartestet tolkas olika bland 

medlemsländerna. Lau Hansen har i egenskap av ledamot i SMSG påpekat 

problemet i en rapport79 med syfte att ge råd till Esma. Han anför att senare 

års praxis visar på att nationella domstolar och tillsynsmyndigheter har olika 

uppfattning om vad en ”förnuftig investerare” är och dess funktion. Vissa 

jurisdiktioner menar att en förnuftig investerare bör ta hänsyn till 

massbeteende medan andra anser att väsentlighetskravet påverkas av om en 

förnuftig investerare har kortsiktiga intressen. I rapporten framför Lau 

Hansen att Esma bör ge vägledning i tolkningen av testet och att Esma ska 

klargöra att en förnuftig investerare grundar investeringsbeslut i samband 

med finansiella instrument för att maximera sitt ekonomiska egenintresse. Det 

tillskrivna kriteriet motiveras med att både FCA Handbook och BaFin har 

med kriterier i deras förnuftig investerar test. 80 

                                                
76 Indikatorerna bör inte behandlas som definitiva. 
77 CESR (2006), § 1.14. 
78 CESR (2006), § 1.14. 
79 ESMA/SMSG (2015), § 34. 
80 ESMA/SMSG (2015), § 34. 
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4.4 Sammanfattning av kapitlet 

Det finns en dubbelfunktion av begreppet insiderinformation som har sin 

grund i att handelsförbudet och offentlighetskravet tidigare reglerades i olika 

akter. I MmD, som tillämpar enstegsmodellen, utlöser information av 

karaktären insiderinformation både handelsförbudet och skyldigheten att 

offentliggöra information samtidigt. I länder som tillämpar tvåstegsmodellen 

utlöser insiderinformation handelsförbudet respektive offentlighetskravet vid 

olika tidpunkter och under olika förutsättningar. När MmF träder i kraft måste 

alla medlemsstater tillämpa enstegsmodellen vilket kommer att påverka de 

länder som tidigare tillämpat enstegsmodellen. Offentlighetskravet blir 

utvidgat för dessa länder, vilket kommer att innebära möjligheten till att 

skjuta upp offentliggörandet kommer att användas allt mer. 

 

Frågan om och när information kan anses tillräckligt specifik i en pågående 

process har bedömts av EU-domstolen. EU-domstolen kom i målet fram till 

att ett mellansteg i en pågående process som har som syfte att skapa en 

framtida händelse kan betraktas som specifik information. Förutsättningarna 

är att mellansteget tas som ett historiskt faktum, att och att det är mer 

sannolikt än osannolikt att händelsen kommer att inträffa. 

 

Frågan om när information kan anses ha en väsentlig inverkan bedömdes ej 

av EU-domstolen, utan tolkas istället genom det s.k. förnuftiginvesterartestet: 

Information har en väsentlig inverkan på priset om en förnuftig investerare 

sannolikt skulle lägga informationen som grund i sitt investeringsbeslut. För 

att avgöra vilken typ av information det kan vara kan faktorer som storleken 

på beslutet, informationens relevans samt informationens tillförlitlighet 

relevanta att beakta vid tolkning av testet. 
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5 Uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation 

5.1 Utvidgat offentlighetskrav som orsak 

Undantaget att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation har blivit 

ett allt viktigare verktyg för emittenter på grund av EU-domstolens tolkning 

av begreppet insiderinformation i fallet Geltl vs. Daimler. Fallet har lett till en 

bestämmelse i MmF som ger konsekvensen att information kan få karaktären 

insiderinformation redan som ett mellansteg i en pågående process. Det är 

uppenbart att information som måste offentliggöras mitt i en process kan få 

allvarliga konsekvenser och äventyra hela processen. För att ett 

offentliggörande av insiderinformation inte ska ge allt för stora konsekvenser 

finns det därför en möjlighet för emittenter att skjuta upp offentliggörandet.81 

Förutom att offentlighetskravet har utvidgats i den nya förordningen, genom 

dess tillämpning även i en pågående process, har dessutom en bestämmelse 

förts in i förordningen som föreskriver att när ett en emittent har skjutit upp 

ett offentliggörande ska den behöriga myndigheten82 i medlemsstater 

informeras. Emittenten måste efter offentliggörandet avge en skriftlig 

förklaring till hur villkoren för uppskjutandet blivit uppfyllt till den behörige 

myndigheten. 83 Förklaringen innebär att det kommer bli viktigt för emittenter 

att själva tolka villkoren för ett uppskjutande. 

 

                                                
81 MmF, artikel 17.4. 
82 För att läsaren ska kunna förstå vad en behörig myndighet kan vara, är den behörige 
myndigheten i Sverige finansinspektionen. 
83 Medlemsstaterna föreskrivs en valmöjlighet att införa bestämmelser som innebär att en 
förklaring endast krävs om myndigheterna begär det. Dock gäller denna valmöjlighet endast 
för emittenter omfattade av artikel 17.4 i förordningen. I fall som rör Kreditinstitut eller andra 
finansiella institut finns inte en sådan möjlighet. 
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5.2 Kriterier för uppskjutet 

offentliggörande  

Enligt förordningen får en emittent på eget ansvar skjuta upp ett 

offentliggörande av insiderinformation förutsatt att följande kumulativa 

villkor är uppfyllda84: 

(i) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för 

emittenten eller deltagaren på marknaden.  

 

(ii) Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder 

allmänheten.  

 

(iii)  Emittenten eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter kan 

säkerställa att informationen förblir konfidentiell.  

5.2.1 Offentliggörande skadar legitima intressen 

En emittent får således skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation 

om ett omedelbart offentliggörande sannolikt skadar emittentens legitima 

intressen. Det är svårt att avgöra vad som egentligen räknas som ett legitimt 

intresse, därför förtydligar förordningen begreppet ytterligare genom att i 

ingressen ge exempel på omständigheter som särskilt utgör legitimt intresse.85 

För det första så kan pågående förhandlingar anses utgöra ett legitimt intresse 

om resultatet eller det normala handlingsmönstret påverkas av 

offentliggörandet. Särskilt om situationen skulle vara sådan att emittentens 

finansiella bärkraft är allvarligt hotad, även om emittenten inte är föremål för 

insolvenslagstiftning. I detta fall kan offentliggörandet skjutas upp om ett 

offentliggörande skulle utgöra en allvarlig risk för befintliga och potentiella 

aktieägares intressen genom att underminera utgången av förhandlingarna. 

                                                
84 MmF, artikel 17.4. 
85 MmF, se skäl 50 i ingressen. 
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Syftet med uppskjutandet i detta fall är att säkerställa emittentens finansiella 

långsiktiga återhämtning. 86 

För det andra kan ett legitimt intresse vara i situationen då beslut eller avtal 

som slutits av emittentens ledningsorgan kräver godkännande av ett av 

emittentens annat ledningsorgan för att träda i kraft. Förutsättningarna i detta 

fall är att ett offentliggörande före godkännandet, tillsammans med ett 

meddelande om att emittenten avvaktar ett godkännande, skulle medföra 

risker för allmänheten att inte bedöma informationen korrekt. 

Sammanfattningsvis är situationen sådan att man dels kan skjuta upp ett 

offentliggörande under pågående förhandlingar där resultatet av 

förhandlingen kan påverkas av offentliggörandet, dels när beslut av ett bolags 

ledningsorgan kräver godkännande av en annan emittent. Förordningen gör 

klart att ingressens exemplifiering inte är uttömmande.87 Så länge 

förutsättningarna för ett uppskjutande föreligger kan det ändå finnas exempel 

där ett uppskjutande inte får ske. Ytterligare exemplifiering för vad som utgör 

pågående förhandlingar har bland annat gjorts av CESR88. En pågående 

förhandling kan exempelvis vara i situationer där det föreligger 

(i) sekretessbegränsningar som hänför sig till konkurrenssituationer, 

exempelvis när ett kontrakt förhandlas men inte avslutats och ett 

offentliggörande skulle äventyra att kontraktet ingås.  

(ii) produktutveckling, patent eller uppfinningar etc. som emittenten 

måste skydda för att de inte ska äventyras av ett för tidigt 

offentliggörande. 

(iii) en situation där en emittent beslutar att sälja större innehav i en annan 

emittent, och ett förtidigt offentliggörande skulle leda till att affären 

misslyckas. 

(iv) en hotad utveckling som skulle kunna äventyras av ett för tidigt 

offentliggörande.  

                                                
86 MmF, se skäl 50 i ingressen. 
87 Artikel 3.1 MmF. 
88 CESR (2006), § 2.8. 
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CESR har i sina riktlinjer valt att inte exemplifiera legitima intressen i 

situationen då ledningsbeslut kräver godkännande av en emittentens annat 

ledningsorgan med argumentet att uppskjutet offentliggörande är ett undantag 

som bara ska tillämpas i undantagsfall.89 En kommentar av denna handling 

kommer senare att göras i avsnitt 5.3. 

5.2.2 Uppskjutandet vilseleder allmänheten 
 

I diskussioner kring kriteriet att uppskjutande inte får vilseleda allmänheten 

inträffar det ibland att kriteriet ifrågasätts i sin helhet med argumentet att ett 

uppskjutet offentliggörande är ju vilseledande i sig! Argumentet går ut på att i 

situationer då ett uppskjutande sker återspeglas inte den relevanta 

informationen som finns på marknaden. Kurspåverkande information är en 

avgörande faktor i begreppet insiderinformation och därför borde ett 

uppskjutande i sig leda till skyldigheten för emittenten att offentliggöra 

insiderinformationen. CESR har i sina riktlinjer valt att avslå detta argument 

med motiveringen att ett sådant argument inte skulle var korrekt, eftersom det 

då inte skulle finnas någon mening i att överhuvudtaget ta med en 

bestämmelse om att tillåta ett uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation. Kriterierna för uppskjutande skulle i ett sådant fall aldrig 

kunna uppnås, eftersom de är kumulativa.90 Någon exemplifiering av 

situationer som kan anses vara vilseledande görs inte. 

 

Vilseledande i form av rykten är även ett ämne som diskuteras just nu inom 

Esma.91 Om ett rykte uttryckligen hänför sig till insiderinformation vars 

offentliggörande har skjutits upp, i enlighet med kriterierna för uppskjutande, 

och detta rykte tydligt påvisar att informationen inte längre är att betrakta som 

konfidentiell kan det bli problem.  

I allmänhet är emittenter inte skyldiga, förutom i undantagsfall, att svara på 

spekulationer och rykten som inte har någon substans. Emittenter har i dessa 

                                                
89 CESR (2006) § 2.5. 
90 ESMA/SMSG (2015) § 29; CESR (2006) § 2.12. 
91 CESR (2009) § 5.4; Lau Hansen och Moalem (2009), s. 326. 
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fall en möjlighet att utnyttja en s.k. no comment policy och således inte ge 

några kommentarer på ryktena. Däremot måste emittenten offentliggöra så 

snart som möjligt så fort inte alla tre kriterier för uppskjutande är uppfyllda. 

Om ett rykte därför kan hänföras till insiderinformation inom emittenten och 

om man inte längre kan säkerställa den konfidentiella informationen, så kan 

emittenten inte längre använde sig av en no comment eftersom informationen 

inte är konfidentiell. Informationen måste då offentliggöras omedelbart.92 

5.2.3 Säkerställandet av konfidentialitet 
 
När ett uppskjutande har skett, men det inte längre kan säkerställas att 

insiderinformationen längre är konfidentiell, så ska emittenten så fort som 

möjligt offentliggöra insiderinformationen.93  

Efter att ett beslut om uppskjutet offentliggörande har gjorts, måste 

emittenten upprätta se till att informationen är begränsad till de personer som 

behöver ha tillgång till informationen har det, och personerna är medvetna om 

att informationen är konfidentiell och förstår de rättsliga skyldigheterna i 

samband med detta. Om emittenten trots detta skulle upptäcka att det skett en 

läcka av den konfidentiella informationen ska ett offentliggörande av 

informationen ske så snart som möjligt. 94 Viktigt är även att emittenten 

övervakar så att inte uppskjutandet i någon mån inte är vilseledande. Om så 

skulle vara fallet, måste denne offentliggöra informationen så snart som 

möjligt.95 

 

 

 

 

                                                
92 CESR (2009) § 62;Veil, s.269 (2015). 
93 MmF, Artikel 17 (7). 
94 Genomförandedirektiv 1, artikel 4.2. MmF specificerar varken vad begreppet konfidentiell 
innebär eller kraven emittenten för att säkerställa att informationen är konfidentiell.  
95 CESR (2009) § 54. 
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5.3 Pågående diskussion för nya riktlinjer 

I skrivande stund har Esma gett ut ett diskussionsförslag på tolkning av 

förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande.96 Medlemsländerna 

skickade in sina åsikter på förslaget senast den 31 mars och i höst kommer 

Esma att publicera färdiga riktlinjer på området. Nedan nämnda 

exemplifiering är således i dagens läge inte av rekommendation att använda 

som underlag, då de inte är fastställda och med största sannolikhet kan 

komma att ändras. Däremot kan det vara intressant att kort nämna de största 

nyheterna för att läsaren ska få en förståelse för hur den pågående 

diskussionen ser ut just nu. Förslaget är mycket likt de riktlinjer som CESR 

har publicerat, men nya exemplifieringar har däremot gjorts av kriterierna 

legitimt intresse och vilseledande av allmänheten på områden som kommittén 

tidigare valt att inte ge vägledning för. 

 

För det första har Esma gjort en exemplifiering av kriterierna för legitimt 

intresse för fall då beslut kräver godkännande av ett av emittentens annat 

ledningsorgan. Denna exemplifiering gjorde aldrig CESR. Ett legitimt 

intresse kan i dessa fall inträda: 97 

(i) Om ett meddelande, som förklarar att godkännandet av ett av emittentens annat 

organ fortfarande avvaktas, skulle äventyra att allmänheten gör en korrekt 

bedömning av uppgifterna 

(ii) Om ett meddelande, som förklarar att ett godkännande fortfarande pågår, skulle 

äventyra friheten för det andra organet att ta beslut. 

(iii) Om emittenten gör det möjligt att, inom samma dag, arrangera att emittentens organ 

istället för emittenten annat organ, blir ansvarig för ett sådant godkännande, och; 

(iv) Om beslutet, av det organ som ansvarar för ett sådant godkännande, väntats vara i 

linje med det beslut som styrelsen fattat. Som till exempel i fall när två organ utgörs 

av samma aktieägare i ledningsorganet eller i fall när ett sådant organ konsekvent 

tidigare har godkänt ledningsorganets beslut i liknande frågor. 

                                                
96 ESMA consultation paper (2016). 
97 ESMA consultation paper (2016) § 78. 
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Esma har även publicerat en exemplifiering på situationer där uppskjutet 

offentliggörande av insiderinformation är ägnad att vilseleda allmänheten98: 

a. insiderinformation, vars offentlighet emittenten vill skjuta upp, är väsentligt annorlunda än 

tidigare offentliggörande gjorda av emittenten i frågan som insiderinformation avser; 

b. insiderinformation vars offentlighet emittenten vill skjuta upp, gäller det faktum att 

emittentens finansiella mål inte är sannolikt att uppfyllas, när sådana mål tidigare 

offentliggjorts; 

c. insiderinformation vars offentlighet emittenten vill skjuta upp, står i kontrast med 

marknadens förväntningar, där sådana förväntningar är baserade på signaler som emittenten 

tidigare har fastställt. 

5.4 Sammanfattning av kapitlet 

Möjligheten att skjuta upp ett offentliggörande har blivit ett allt viktigare 

område, i samband med införandet av MmF. uppskjutet offentliggörande får 

användas ifall då ett omedelbart offentliggörande skulle kunna skada 

emittentens legitima intressen, vilseleda allmänheten samt om emittenten kan 

säkerställa att informationen förblir konfidentiell. Rekvisiten är kumulativa, 

alla måste vara uppfyllda. Ett legitimt intresse kan exempelvis vara att 

emittenten är i en pågående förhandling eller att emittentens ledningsorgan 

kräver ett godkännande av en av emittentens annat organ. Huruvida rykten 

kan anses uppfylla kriteriet ”vilseledande” av allmänheten har även 

diskuterats och i dessa fall bör bolag använda sig av s.k. ”no comment” 

policy. Men om ryktena leder så långt så att man inte kan säkerställa att 

informationen förblir konfidentiell så måste offentlighet av information göra 

omedelbart. Esma har utfärdat förslag på nya riktlinjer där ytterligare 

exemplifiering görs på områden som tidigare inte ansetts tillräckligt 

motiverade att ge riktlinjer för med argumentet att uppskjutet 

offentliggörande är ett undantag.  

                                                
98 ESMA consultation paper (2016), § 99. 
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6 Analys 

 

6.1 Varför finns det en skyldighet för 

emittenter att offentliggöra 

insiderinformation? 

Skyldigheten för emittenter att offentliggöra insiderinformation är väl 

motiverat ur ett rättsekonomiskt perspektiv. En reglering av insiderhandel, 

och således indirekt skyldigheten att offentliggöra insiderinformation, skapar 

ekonomisk effektivitet och ökar investerares förtroende för 

värdepappersmarknaden. I en reglering där insiderinformation inte 

offentliggörs uppkommer däremot informationsasymmetrier mellan aktörerna 

på marknaden.  

 

Informationsasymmetrier leder till att investerare inte kan vara säkra på att 

den information den innehar verkligen motsvarar det rätta priset på ett 

finansiellt instrument. I detta fall kan investeraren välja att söka sig till andra, 

mer säkra marknader, vilket påverkar både aktörer, produktutbud och 

likviditeten på marknaden negativt. Informationsasymmetrier kan vidare leda 

till att investeraren inte kan avgöra om det finansiella instrumentet den ska 

investera i är av bra eller dålig kvalitét. För att investeraren ska vara på säkra 

sidan kommer denna istället att göra en genomsnittlig värdering av 

instrumentet, vilket kan leda till att det finansiella instrumentet blir fel 

värderat. Slutligen leder en offentlighetsreglering för insiderinformation till 

att transaktionskostnader minskas på värdepappersmarknaden.  

 

Även om offentlighetsregleringen är väl motiverad kan man ställa sig frågan 

varför offentlighetskrav kan inträda mitt i pågående processer. Varför inte 

vänta tills den pågående processen är slutförd och investerarna då med hundra 
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procents säkerhet vet att informationen stämmer? Anledningen är att 

processer mellan emittenter i många fall är mycket utdragna och kan ta flera 

år att slutföra. För att investeraren ska få tillgång till rättvis information måste 

det därför finnas möjligheter att offentliggöra informationen även i en 

process. Självklart måste en avvägning göras mellan investerarens rätt till 

information om emittenten och emittentens rätt att skydda sina processer.   

 

Med en möjlig skyldighet för emittenter att offentliggöra insiderinformation i 

pågående processer kommer även risker. Om ett offentliggörande av 

insiderinformation sker i en pågående process, och denna information visar 

sig vara felaktig, kan detta leda till att investerare vilseleds i sina 

investeringar. Priset på det finansiella instrumentet kan då inte bedömas på 

rätt sätt, vilket i sin tur innebär att den institutionella och allokerande 

effektiviteten påverkas negativt. Vi är då återigen i en situation där 

investeraren inte kan avgöra informationens rätta värde. De operativa 

effekterna kan även komma att påverkas av att insiderinformation 

offentliggörs mitt i pågående processer, eftersom kostsamma 

övervakningsåtgärder kommer att behöva införas för att säkerställa 

riktigheten i den offentliggjorda informationen. Det kan därför ifrågasättas 

om de utvidgade offentlighetskravet ur ett rättsekonomiskt perspektiv 

kommer att leda till en positiv ekonomisk effektivitet.  

 

6.2 Vid vilken tidpunkt blir information 

insiderinformation i en pågående process? 

Tidpunkten för när information får karaktären insiderinformation kan enkelt 

besvaras genom att sägas vara tidpunkten när informationen (i) ej är offentlig 

eller allmänt känd, (ii) är av specifik natur och (iii) har en väsentlig inverkan 

på ett finansiellt instrument. Tidpunkten då alla nämnda förutsättningar 

föreligger är tidpunkten då informationen får karaktären insiderinformation.  

Men alla svar är inte alltid enkla. Utmaningen ligger i att bedöma när följande 

kriterier föreligger i en pågående process.  
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För det första så har begreppet insiderinformation i den nya regleringen en 

funktion som innebär att vid tidpunkten då information får karaktären 

insiderinformation triggas både insiderhandelsförbudet och skyldigheten för 

emittenterna offentliggöra informationen samtidigt. I Sverige, liksom andra 

länder i Europa, är detta inte fallet då insiderinformation triggar 

handelsförbudet och därefter skyldigheten att offentliggöra vid olika 

tidpunkter och under olika förutsättningar. Det innebär att många länder i 

Europa, inklusive Sverige, kommer att behöva ändra sin reglering till den 

förstnämnda funktionen när den nya förordningen träder i kraft. Länderna 

kommer få ett högre krav på sig att offentliggöra information i ett tidigare 

skede. 

 

För det andra innebär den nya regleringen att även en del av information i en 

pågående process kommer utgöra insiderinformation, vilket tidigare inte var 

helt självklart. Exempelvis pågår M & A processer ofta under en mycket lång 

tid, vilket innebär att information redan uppnår kriterierna för 

insiderinformation innan processen är slutförd. EU-domstolen och den nya 

bestämmelsen i artikel 17 (3) i förordningen har preciserat att även en del av 

information i en pågående process kan anses vara så specifik att den utgör 

insiderinformation. Även i denna del har offentlighetskravet utvidgats, och 

emittenter måste således vara uppmärksamma på att den information den 

besitter måste offentliggöras, såvida inte något undantag till offentliggörande 

föreligger.  

 

För det tredje är de två viktigaste förutsättningarna vid bedömningen av om 

information utgör insiderinformation om informationen är av specifik natur 

och när informationen har en väsentlig inverkan på ett finansiellt instrument 

mycket svårtolkade. EU-domstolen kommit fram till att informationen är av 

specifik natur om det är rimligt sannolikt att händelsen kommer att inträffa. I 

doktrin har ”rimligt sannolikt” tolkats som att det mer sannolikt än osannolikt 

att den framtida händelsen kommer att inträffa. Det torde i så fall innebära, 

för att exemplifiera, att en framtida M & A endast behöver vara 51 % 
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sannolikt att inträffa för att utgöra specifik information. Det är ett mycket 

svårt och riskabelt krav att tolka, särskilt eftersom ett offentliggörande av en 

händelse till ett framtida beslut som i slutändan inte inträffar, kan vara mycket 

vilseledande.  

 

En anledning till att väsentlighetskravet även är svårtolkat är att EU-

domstolen ännu inte haft tillfälle att tolka detta krav. MmF ger vägledning i 

ingressen genom att föreskriva att information har en väsentlig inverkan på 

priset om informationen sannolikt skulle användas av en förnuftig investerare. 

Vägledning i förnuftig investerartestet kan endast hämtas i CESR riktlinjer, 

som i sig inte är bindande. I riktlinjerna ges exempel på faktorer som kan 

ligga till grund för denna typ av information. Faktorer som påverkar 

väsentlighetskravet är storleken på beslutet i förhållande till emittentens 

verksamhet, informationens relevans för påverkan på priset och 

informationens tillförlitlighet men även andra marknadsvariabler som kan 

påverka det finansiella instrumentet.   

 

De uppradade faktorerna indikerar att väsentlighetskravet uppenbarligen är en 

fråga från fall till fall. Så som regleringen ser ut idag kommer det vara mycket 

svårt för en domstol att kunna dra en generell linje över vad som normalt 

väsentligen har en inverkan priset på ett finansiellt instrument. Svaret för att 

besvara frågan vid vilken tidpunkt ett offentliggörande av insiderinformation 

måste ske i en pågående process kommer därför att bli mycket varierande 

beroende på vilken emittent informationen rör. Tidpunkten blir då alla fyra 

rekvisiten för insiderinformation är uppfyllda. Därför kommer det aldrig att 

gå att säga en generell tidpunkt för när i en process en information blivit 

tillräckligt kvalificerad för att utgöra insiderinformation.  

 

Slutsatsen jag drar av ovanstående är att det kommer bli mycket lätt för 

information att få karaktären insiderinformation och ett offentliggörande av 

informationen kommer hamna mycket tidigare i processen än vad den behövt 

göra tidigare. Tidigare har det lagts mycket energi på att se om information 

utgör insiderinformation. Men med den mer utvidgare 
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offentlighetsregleringen kommer information till en större grad behöva 

offentliggöras.  Det kommer därför bli mycket mer intressant för emittenter 

att se under vilka förutsättningar ett uppskjutet av offentliggörande av 

insiderinformation kan göras. 

 

6.3 När får ett uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation göras? 

Hittills har uppsatsen visat att det nu är uppenbart att många emittenter 

kommer att påverkas av det utvidgade offentlighetskravet och fler 

uppskjutande av offentliggöranden kommer att krävas. Diskussionen har 

hittills varit större i länder som tillämpar en modell där insiderinformation 

utlöser både insiderhandelsförbudet och skyldigheten för emittenter att 

offentliggöra insiderinformation samtidigt. Även om offentlighetskravet 

skjuts upp kommer handelsförbudet ändå finnas kvar vilket ger konsekvenser 

mer lik de vid en tvåstegsmodell i stället för en enstegsmodell.  

 

För att rätten till ett uppskjutet offentliggörande ska inträda för en emittent 

måste (i) ett omedelbart offentliggörande sannolikt skada legitima intressen 

för emittenten (ii) det inte vara sannolikt att ett uppskjutande vilseleder 

allmänheten (iii) emittenten måste säkerställa att informationen förblir 

konfidentiell.  

Kraven är kumulativa; vid tidpunkten då något av kraven inte föreligger 

längre måste således informationen offentliggöras omedelbart. Den stora och 

viktigaste frågan kommer i framtiden att bli hur legitimt intresse kommer att 

tolkas i utdragna processer. I ingressen till MmF stadgas att pågående 

förhandlingar som riskerar att äventyras är ett exempel på ett legitimt intresse. 

Detta kriterium kommer därför bli centralt i tolkningen för uppskjutet 

offentliggörande av insiderinformation i utdragna processer. Frågan och 

exempel på riktlinjer om tolkning av legitimitetskriteriet och 

vilseledandekriteriet har redan ställts av den nuvarande 
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värdepappersmarknadskommittén till medlemsstaterna för diskussion om de 

framtida riktlinjerna. Diskussionen och de framtida riktlinjerna kommer att 

publiceras i oktober 2016. 

 

De slutsatser man redan nu kan dra av tolkningen av kraven är följande: De 

faktorer som omfattas vid tolkningen av legitimt intresse vid pågående 

förhandlingar är om det normala förhandlingsmönstret kan förväntas påverkas 

av ett offentliggörande, särskilt om emittentens finansiella bärkraft är 

allvarligt hotad (eftersom särskilda förhandlingar kan ha till syfte att 

säkerställa en finansiell återhämtning). Lagtexten nämner däremot ingenting 

om andra situationer som kan omfattas av legitimitetskravet.  Däremot har 

den dåvarande värdepapperskommittén gjort riktlinjer för bedömningen för 

situationer som kan anses legitima. Legitima situationer kan exempelvis vara 

om föreligger sekretess i samband med konkurrenssituationer, om det 

föreligger en produktutveckling, om patent eller uppfinning måste skyddas, 

samt i situationer där en emittent säljer större innehav i en annan emittent. 

Slutligen även i fallet när det finns en hotande utveckling i en process som 

skulle kunna äventyras av ett för tidigt offentliggörande. Den nuvarande 

värdepapperskommitténs förslag på riktlinjer för tolkning av legitimt intresse 

ligger i linje med vad CESR anfört. 

 

Det jag kan konstatera vid en jämförelse av de nu diskuterade riktlinjerna och 

CESR:s tidigare riktlinjer är att CESR medvetet har avstått från att ge ut 

några riktlinjer vad gäller vilseledandekriteriet med motiveringen att ett 

uppskjutet offentliggörande är ett undantag och inte en huvudregel. Esma har 

däremot föreslagit att ett vilseledande av allmänheten omfattar situationer 

såsom (i) där insiderinformationen är väsentligt annorlunda än tidigare 

offentliggöranden av emittenten som informationen avser, (ii) om emittentens 

finansiella mål inte sannolikt uppfylls om ett för tidigt offentliggörande av 

informationen sker och slutligen (iii) om insiderinformationen står i kontrast 

med marknadens förväntningar när förväntningarna är grundade på tidigare 

signaler som emittenten tidigare fastställt.  
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Slutsatsen man kan dra av detta är att den nuvarande värdepapperskommittén 

faktiskt valt att diskutera en djupare exemplifiering för vad som utgör legitimt 

intresse och att de även valt att inte blunda för en tolkning av vad som kan 

utgöra vilseledande information. Det tyder på att även ESMA förstår att det 

kommer finnas en framtida problematik i att tolka kriterierna. 
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7 SLUTSATS 

Det övergripande syftet med värdepappersmarknadsregleringen är att 

investerare ska ha ett förtroende för marknaden. Offentlighetsregleringen som 

idag är ett direktiv med utrymme för tolkning kommer om några veckor att 

ersättas av en förordning och bli direkt tillämplig i alla medlemsländer. 

Uppsatsen har visat att förordningen kommer att leda till att många 

medlemsländer kommer att få ett utvidgat offentlighetskrav vilket kommer att 

ge resultatet att fler kommer att behöva tillämpa undantaget att skjuta upp 

offentliggörandet av insiderinformation. Frågan är hur detta kommer att 

påverka investerarnas förtroende för marknaden. Det ökade 

informationsflödet kommer att bli svårt att kontrollera. Det är viktigt att 

informationen inte offentliggörs för tidigt, eftersom felaktig information 

istället kommer att leda till att investerare vilseleds. Det låga 

sannolikhetskravet i bedömningen om insiderinformation kan anses vara 

specifik, kan leda till att vilseledande information offentliggörs i ett för tidigt 

skede. Att undantaget kommer att börja användas mer flitigt är uppenbart, 

vilket även här medför risker. Vid ett uppskjutet offentliggörande är det lätt 

hänt att rykten sprids och det kan även vara en utmaning för emittenter att 

hålla informationen konfidentiell. Nackdelarna med en offentlighetsreglering 

tycks väga allt tyngre; den nya regleringen kan bidra till kontrollsvårigheter, 

höga kostnader och ett allt för stort informationsflöde som kan både leda till 

att felaktig information ges ut till investerare, men även äventyra emittenter 

planerade beslut.  

 

Något som starkt saknats under utredningen av arbetet är praxis från EU-

domstolen. Det krävs att domstolen tolkar, tillämpar och ge vägledning för 

kriterierna för att aktörer på värdepappersmarknaden ska veta hur de ska 

agera. Framför allt när information har en väsentlig inverkan på priset i 

utdragna processer samt för hur kriterierna legitimitet och vilseledande för 

uppskjutande av offentliggörande bör tolkas. Om ett klargörande inte görs 
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inom snar framtid kan säkerställandet av allmänhetens förtroende för 

marknaden komma att hämmas.    

 

Mot bakgrund av ovan gjorda utredning drar jag själv slutsatsen att kriterierna 

för uppskjutet offentliggörande bör tolkas brett. En för snäv tolkning av 

kriterierna kan komma att skada både emittenter och investerares förtroende 

för marknaden och påverka likviditet, produktutbud och deltagande på 

marknaden negativt.   
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