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Summary 

The Market Abuse Regulation (MAR) came into force on 3 July 2016 and replaced the 

previous Market Abuse Directive (MAD). Among the obligations regulated by MAR, there is 

a duty for the issuer to publish inside information. According to article 17 (1) MAR, the 

issuer is obligated to inform the public concerning inside information directly affecting the 

issuer as soon as possible. The issuer must also ensure that the inside information is made 

public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of 

the information by the public.  

The purpose of the essay is to clarify the meaning of the criterion as soon as possible in 

article 17 (1) MAR. The essay refers in particular to a situation where information that 

constitutes inside information arise after the marketplace has closed. This study has proved to 

be problematic due to MAR´s general design and the limited amount of national and EU legal 

practice.  

Based on the available material, it can be stated that it is not feasible to establish a clear 

time frame for the criterion as soon as possible. The assessment of whether a publication has 

taken place as soon as possible must always be made on a case-by-case basis. In summary it 

can be stated that it is an urgent procedure that does not allow for delays beyond what is 

necessary for administration. The criterion does not impose the issuer to publish inside 

information immediately in all situations. However, time must be reduced so that the 

publication takes place as soon as the information provides an opportunity to make a 

complete and correct assessment.  

It is not excluded that a vague requirement is necessary due to the many events and 

circumstances that inside information may include. However, further legal guidance is 

needed to clarify the situation.  

  

 

�4



Sammanfattning 

Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde i kraft den 3 juli 2016 och ersatte det tidigare 

marknadsmissbruksdirektivet (MAD). MAR innehåller bland annat skyldigheten att 

offentliggöra insiderinformation. Enligt artikel 17 (1) MAR ska en emittent så snart som 

möjligt informera allmänheten om insiderinformation, som direkt berör denne. Emittenten 

ska vidare se till att insiderinformation offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten snabb 

tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid.  

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur rekvisitet så snart som möjligt i art 17(1) MAR 

ska förstås. Uppsatsen avser särskilt situationen då information, som utgör 

insiderinformation, uppkommer efter att marknadsplatsen stängt. En utredning av rekvisitets 

innebörd har visat sig vara problematisk på grund av MAR:s generella utformning och den 

begränsade mängden nationell och EU-rättslig praxis.  

Utifrån det material som finns att tillgå kan konstateras att det inte går att fastställa 

några tydliga tidsmässiga ramar för begreppet så snart som möjligt. Bedömningen om ett 

offentliggörande har skett så snart som möjligt ska alltid göras från fall till fall. 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att det rör sig om ett skyndsamt förfarande som 

inte tillåter dröjsmål utöver vad som är erforderligt för administration. Kravet ålägger inte 

emittenten att i alla lägen offentliggöra insiderinformation direkt när denna uppkommer. 

Tiden ska dock reduceras så offentliggörandet sker så fort informationen ger möjlighet till att 

göra en fullständig och korrekt bedömning.  

Det är inte uteslutet, till följd av de många omständigheter som insiderinformation kan 

innefatta, att det är nödvändigt med ett vagt formulerat krav. Det krävs dock ytterligare 

vägledning för att rättsläget ska klarna.  
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Förkortningar 
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Emittent    Se definitionen i artikel 3.1.21 MAR 

Emittentregelverket   Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter 1 januari   
   2019  

ESMA    European Securities and Market Authority [Europeiska  
   värdepappers och marknadsmyndigheten] 

EU    Europeiska unionen  

Finansiellt instrument   Se definitionen i artikel 4.1.15 MiFID II   
 

MAD    Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av  
   den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig   
   marknadspåverkan 

MAD II   Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU  
   av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för   
   marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektivet) 

MAR   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr   
   596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk  
   (marknadsmissbruksförordningen) och om upphävande  
   av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG  
   och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/  
   EG och 2004/72/EG  

MIFID II    Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av  
   den 15 maj 2014 om marknader för finansiella   
   instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och  
   av direktiv 2011/61/EU 

Prop.    Proposition 
    
VpmL    Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden   



1.Inledning  

1.1 Bakgrund  

Efter att 2003 års marknadsmissbruksdirektiv (MAD) varit i bruk ett antal år blev direktivet 

föremål för en genomgripande översyn. Översynen resulterade i att MAD ersattes av två nya 

rättsakter, en förordning (MAR) och ett nytt direktiv (MAD II). I MAR har de bestämmelser 

som tidigare återfanns i MAD förts över och justerats. MAD II innehåller straffrättsliga 

påföljder för marknadsmissbruk.   1

MAR innehåller bland annat bestämmelser om offentliggörande av insiderinformation. 

Artikel 17(1) MAR förelägger emittenter att så snart som möjligt informera allmänheten om 

insiderinformation som direkt berör emittenten. Emittenten ska vidare se till att 

insiderinformation offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till 

informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid. 

Ett skäl till införandet av MAR var att det fanns ett behov av en mer enhetlig reglering 

för att bevara marknadens integritet. Ytterligare skäl var att öka rättssäkerheten och förenkla 

för aktörer som agerar på marknaden.  Trots att MAR ska utgöra en enhetlig reglering och 2

öka rättssäkerheten har flera tolkningsfrågor uppstått i samband med dess införande. Vad som 

utgör insiderinformation samt när insiderinformation ska offentliggöras är inte helt klarlagt. 

Beträffande rekvisitet att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt finns 

relativt lite praxis att tillgå.  Fram till den 3 juli 2016 har en emittent med stöd av börsens 3

emittentregelverk kunnat offentliggöra en händelse som skedde efter börsens stängning i god 

tid innan börsens öppnande påföljande handelsdag.  Det finns inte längre uttryckligt stöd i 4

nuvarande emittentregelverk för detta förfarande, vilket komplicerar tillämpningen av 

rekvisitet så snart som möjligt.   Det är således av intresse att undersöka rekvisitet närmare.  5

 Se Ackebo, Anders (2018), s. 74. 1

 Se skäl 4 MAR.2

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 441; Sjöman, Erik (2019), s. 885. 3

 Jfr Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter (1 januari 2016), punkt 3.1.3; Nasdaq 4

Stockholm Regelverk för emittenter (3 juli 2016). 

 Se Nasdaq Stockholm, Issuer Rules Frequently Asked Questions (FAQ), punkt 1.22. 5
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att klargöra när ett offentliggörande av insiderinformation måste ske 

enligt MAR:s bestämmelser om informationsgivning för emittenter.  

För att uppnå syftet avser jag att besvara följande frågeställningar:  

• Vad innebär rekvisitet så snart som möjligt i artikel 17 (1) MAR?  

• Kan emittenten avvakta med att offentliggöra insiderinformation till nästa handelsdag om 

marknadsplatsen stängt vid tidpunkten för offentliggörandet?  

1.3 Metod 

Med anledning av att arbetet syftar till att utreda innebörden av rekvisitet så snart som 

möjligt i artikel 17 (1) MAR används i huvudsak en rättsdogmatisk metod. Tolkningen av 

rätten enligt den rättsdogmatiska metoden bygger på användandet av de allmänt accepterade 

rättskällorna. Det rör sig om tolkning av normer som tillhör rättskälleläran: lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.  Inom ramen för den rättsdogmatiska metoden finns 6

utrymme för en kritisk granskning av gällande rätt.  Arbetet skrivs ur ett EU-rättsligt 7

perspektiv då metoden innebär att relevanta rättskällor granskas för att utreda gällande rätt. 

Regleringen som rör informationsgivning på aktiemarknaden är dock omfattande och kräver i 

vissa delar ett mer vidsträckt material än vad som ges av den traditionella rättskälleläran. Ur 

ett strängt rättsdogmatiskt perspektiv är vissa av dessa källor, exempelvis Nasdaq 

disciplinnämnds avgöranden, inte erkända. För att möjliggöra besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar kommer dessa källor beaktas trots att de inte utryms i den traditionella 

rättskälleläran.  

 Se Kleineman, Jan (2018), s. 21. 6

 Se Kleineman, Jan (2018), s. 35-36. 7
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1.4 Material 

EU-rättens sekundärrättsliga källor bildar basen för denna uppsats.  Den huvudsakliga 8

sekundärrättsliga källan i denna uppsats är MAR. En korrekt tolkning av MAR styrs av 

rättskällor och tolkningsunderlag som har en auktoritativ ställning inom EU-rätten. Dessa 

källor är EU-domstolens praxis, EU:s allmänna rättsprinciper, EU-rättsliga förarbeten och 

relevant soft law.  Soft law utgörs av icke bindande dokument i form av vägledningar, 9

riktlinjer och liknande. Trots sin icke bindande karaktär har soft law inte sällan en påtaglig 

normerande verkan.  Även preambeln till rättsakten kan innehålla värdefull 10

tolkningsinformation.  Det finns knapphändig EU-rättslig praxis rörande uppsatsens 11

frågeställningar.  Det finns emellertid i viss mån vägledning att hämta i soft law.  12

Även nationella tolkningskällor kan vara användbara, men innehållet i dessa källor är 

inte avgörande för att fastställa en EU-rättslig regels innehåll utan har snarare en deskriptiv 

funktion.  De nationella rättskällorna som använts består av författningar, förarbeten, doktrin 13

och tillsynsmyndighetens förordningar, riktlinjer och allmänna råd. 

Den svenska aktiemarknaden är starkt präglad av självreglering.  Flera aktörer med 14

olika uppgifter och mandat ansvarar för att upprätthålla denna självreglering. 

Emittentregelverket och praxis från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har tillämpats i den 

utsträckning det bidrar till besvarandet av uppsatsens frågeställningar. De beslut som är av 

störst relevans har valts ut, vilka kan bidra till en ökad förståelse av rekvisitet så snart som 

möjligt. Enbart beslut som hänför sig till tiden efter MAR:s ikraftträdande kommer att 

refereras. Vissa beslut som hänför sig till tiden innan MAR trädde i kraft kommer att 

kommenteras. Besluten organiseras i kronologisk ordning utifrån dess datum. 

 Med sekundärrättsliga källor avses lagstiftning och rättskällor som härleds ur 8

institutionernas lagstiftningskompetens, som följer av EU-fördragen. Se vidare Bernitz, Ulf & 
Kjellgren, Anders, s. 56-57. 

 Se Reichel, Jane (2018), s. 125. 9

 Se Reichel, Jane (2018), s. 128. 10

 Se Reichel, Jane (2018), s. 125. 11

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 441 12

 Se Reichel, Jane (2018), s. 125-126. 13

 Se Beckman, Mats & Lycke, Johan & Svensson, Alf-Peter (2008), s. 17. 14
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1.5 Perspektiv  

Denna uppsats skrivs utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Det finns ingen entydig definition 

av begreppet rättssäkerhet.  I uppsatsen kommer Aleksander Peczeniks, tidigare professor i 15

allmän rättslära vid Lunds universitet, uppfattning om begreppet bilda utgångspunkt.  

Peczenik är förespråkare för en uppdelning i formell och materiell rättssäkerhet.  Den 16

formella rättssäkerheten medför förutsägbarhet i omfattande mening och kräver viss stabilitet, 

offentlighet, tillförlitlighet och effektivitet. Trots att den formella rättssäkerheten är den mest 

vedertagna idén inom juridiken är den inte tillräcklig, enligt Peczenik.  Den formella 17

rättssäkerheten kräver materiell rättssäkerhet för att vara legitim, en avvägning mot etiska 

aspekter.  Den materiella rättssäkerheten syftar till att skydda individer mot orättvisor som 18

kan följa av en för strikt lagtillämpning.  De formella rättssäkerhetsaspekterna är av störst 19

relevans för uppsatsen.  

1.6 Avgränsningar  

En central utmaning vid tillämpningen av MAR är att fastställa vad som utgör 

insiderinformation. Härvid är rättsläget oklart och rättskällorna få. Att informationen är 

klassificerad som insiderinformation enligt artikel 7 MAR är emellertid avgörande för 

tillämpningen av artikel 17 (1) MAR.  I denna uppsats görs dock inget genomgripande 20

försök att utreda vad som utgör insiderinformation enligt artikel 7 MAR. 

En emittent får under vissa förutsättningar besluta om ett uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation enligt artikel 17 (4) MAR. På grund av utrymmesskäl kommer inte en 

redogörelse av ett sådant förfarande ges i uppsatsen. 

Med begreppet emittent avses i denna uppsats enbart emittenter vars aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad. MAR gäller även i vissa delar för emittenter vars aktier är 

 Se Nationalencyklopedin, Rättssäkerhet. 15

 Se Peczenik, Aleksander (1995), s. 11-14. 16

 Se Peczenik, Aleksander (1995), s. 11 och s. 14. 17

 Se Peczenik, Aleksander (1995), s. 12. 18

 Se Peczenik, Aleksander (1995), s. 14. 19

 Se Sjöman, Erik (2019), s. 885. 20
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upptagna på mindre reglerade marknader såsom MTF:er eller OTF:er.  De särregleringar 21

som gäller för dessa plattformar tas inte upp i uppsatsen. 

1.7 Disposition 

Detta inledande kapitel följs av kapitel 2 vari de motiv som ligger till grund för emittenters 

informationsgivning översiktligt presenteras, särskilt i förhållande till skyldigheten att 

offentliggöra insiderinformation i MAR. I kapitel 3 redogörs för regelstrukturen på området. I 

kapitel 4 lämnas en övergripande redogörelse för innebörden av begreppet insiderinformation 

i artikel 7 MAR. I kapitel 5 och 6 ligger fokus på offentliggörande av insiderinformation. I 

kapitel 5 undersöks inledningsvis när insiderinformation ska offentliggörs genom att 

redogöra för rekvisitet så snart som möjligt i artikel 17(1) MAR. I kapitlet undersöks även 

rekvisitet i förhållande till den händelse att handelsplatsen stängt för dagen när 

insiderinformationen uppkommer. I kapitel 6 referens och analyseras en del av Nasdaq 

disciplinnämnds praxis rörande tolkningen av rekvisitet så snart som möjligt. I kapitel 7 

besvaras frågeställningarna som presenterats i uppsatsens inledning.  

 Definitionerna för Multilateral Trading Facility (MTF) respektive Organised Trading Facility 21

(OTF) återfinns i artikel 4.1.22–23 MiFID II. 
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2. Motiven bakom en reglering av 
emittenters informationsgivning  

I de inledande skälen till MAR framhålls att en väl fungerande värdepappersmarknad, som 

har allmänhetens förtroende, är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och 

välstånd inom EU.  Informationsgivning från aktiebolag är en avgörande faktor för en väl 22

fungerande värdepappersmarknad. Information om aktiebolag skyddar inte bara investerare, 

utan innebär även minskade transaktionskostnader  på värdepappersmarknaden.  23 24

Transaktionskostnaderna blir typiskt sett lägre då informationsgivning från bolag minskar 

informationsasymmetrier mellan investerare och bolag.  25

Regleringen av bolags informationsgivning på värdepappersmarknaden motiveras ofta 

utifrån ett marknads-eller makroperspektiv. En stor del av den globala ekonomin utgörs av 

verksamhet som bedrivs i aktiebolag. Det är således viktigt att emittenters 

informationsgivning är rättvisande och tillräckligt genomgripande. I avsaknad av regler om 

informationsgivning blir det svårt att korrekt värdera ett bolag. Det innebär även svårigheter 

att allokera investeringar mellan de bolag som kan skapa mervärde i samhället.  26

Informationsregler används i syfte att öka mängden information och stävja den asymmetri i 

tillgången till information som förmodas prägla aktiemarknaden.  27

En ökad informationsgivning torde även minska bolagsledningens egenintresse. När 

information lämnas till bolagets olika intressenter, kan övervakning av bolagsledning ske. För 

det fall att bolagets ledning inte agerat i bolagets intresse blir det lättare att upptäcka. 

Kännedomen om att det är svårt att undanhålla information från aktieägare och andra 

 Se skäl 1-2 MAR. 22

 Med transaktionskostnader avses sådana kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt 23

utbyte. Det kan exempelvis röra sig om kostnader som uppstår när investerare ska göra ett 
urval av lämpliga investeringsobjekt samt vid förvärv och avyttring av värdepapper. 
Transaktionskostnader kan även bestå av kostnaden för att införskaffa och bearbeta 
information. Se vidare Härkonen, Elif (2013), s. 76. 

 Se Härkonen, Elif (2013), s. 17. 24

 Se Härkonen, Elif (2013), s. 77. 25

 Se Härkonen, Elif (2013), s. 18. 26

 Se Samuelsson, Per (1991), s. 82. 27
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intressenter verkar preventivt och minskar risken för opportunt handlande.  Regleringen av 28

emittenters informationsgivning har likväl betydelse i ett företags- eller mikroperspektiv. 

Bolag lägger ner betydande resurser i form av tid och pengar på informationsgivning.  29

Ändamålet med informationsreglerna är att all relevant information ska vara samtidigt 

åtkomligt för alla parter på marknaden.  Ett offentliggörande av information i MAR avser att 30

motverka insiderhandel och skydda investerare från att vilseledas.  Insiderhandel hindrar 31

fullständig öppenhet på marknaden, vilket är en förutsättning för handel för alla ekonomiska 

aktörer.  Emittenter ska därför, enligt MAR, åläggas att så snart som möjligt informera 32

marknaden om insiderinformation.  33

 Se Härkonen, Elif (2013), s. 20. 28

 Se Härkonen, Elif (2013), s. 18-19. 29

 Se Samuelsson, Per (1991), s. 82. 30

 Se skäl 49 MAR. 31

 Se skäl 7 MAR. 32

 Se skäl 49 MAR. 33
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3.  Regelstruktur inom området   

3.1 Unionsrättens reglering  

3.1.1 MAR  

MAR trädde i kraft den 3 juli 2016.  Förordningen syftar till att fastställa ett gemensamt 34

regelverk om insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmissbruk. 

För att säkerställa den finansiella marknadens integritet i unionen och för att förbättra 

investerares skydd på marknaden, ges vissa åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk.  35

MAR är, i ställning som EU-förordning, direkt tillämplig i samtliga EU-länder. Då 

unionsrätten har företräde framför nationell rätt står förordningen i högre rang än svensk lag i 

normhierarkin. En EU-förordning får inte omvandlas till nationell rätt.  Den unionsrättsliga 36

principen om tilldelade befogenheter kan dock innebära att vissa delar inte kan regleras på 

EU-nivå.  En tillämpning av MAR förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas, däribland 37

gäller krav på att utse bestämmelser om lämpliga administrativa sanktioner och åtgärder för 

överträdelser av förordningens bestämmelser, samt behörig myndighet för detta.  38

3.1.2 ESMA  

ESMA är en av EU:s tillsynsmyndigheter inom den finansiella sektorn.  Enligt MAR ska 39

ESMA utfärda riktlinjer som hjälper emittenter att fullgöra skyldigheten att offentliggöra 

insiderinformation utan att göra avkall på skyddet för investerare.  I arbetet med MAR har 40

ESMA således en central roll. ESMA tar bland annat fram utkast till tekniska standarder, 

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 9. 34

 Se artikel 1 MAR. 35

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 19. 36

 Principen om tilldelade befogenheter är kodifierad i artikel 5.2 FEU och innebär att 37

unionen endast ska handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat 
denna i fördragen för att uppnå de mål som fastställts där. Se vidare Reichel, Jane (2018), s. 
133. 

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 19. 38

 Se Ackebo, Anders (2018), s. 37. 39

 Se skäl 55 MAR. 40
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Q&A-dokument och riktlinjer för tillämpningen av förordningen.  Riktlinjerna binder inte 41

medlemsstaterna formellt, men måste i praktiken ändå följas av berörda företag och 

nationella tillsynsmyndigheter.  42

ESMA har framställt tekniska standarder för ett flertal artiklar i MAR.  Det finns  43

exempelvis utarbetade riktlinjer för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 

enligt artikel 17(4) MAR.  Det finns dock ingen utarbetad riktlinje för vad som utgör 44

insiderinformation och när denna ska offentliggöras.  

3.2 Nationell reglering 

3.2.1 Författningar  

Regleringen på värdepappersmarknaden är omfattande. Förutom lagar och föreskrifter 

regleras marknaden genom interna marknadsplatsregler, allmänna avtalsvillkor, 

myndighetsföreskrifter och olika branschorgans rekommendationer.  I nationell svensk rätt 45

gäller VpmL avseende aktiebolagens informationsgivning. VpmL kan beskrivas som en 

ramlag med åtskilliga detaljregler. Den är en ramlag i bemärkelsen att den för sin tillämpning 

kräver ytterligare lagstiftning eller självreglering, exempelvis börsregleringen.   46

3.2.2 Finansinspektionen  

Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige vad gäller tillsyn, tillståndsprövning och 

regelgivning för finansiella marknader och finansiella företag.  Finansinspektionens syfte är 47

att bidra till ett stabilt och välfungerande finansiellt system. Finansinspektionen ska vidare 

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 289. 41

 Se Ackebo, Anders (2018), s. 37. 42

 Se exempelvis ESMA, Riktlinjer om MAR: personer som mottar marknadssonderingar; 43

ESMA, Riktlinjer om MAR: uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade 
spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat. 

 Se ESMA, Riktlinjer om MAR: uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. 44

 Se prop. 2006/07:115 s. 247. 45

 Se Söderström, Rebecca (2019), s. 45. 46

 Se Örtengren, Torsten (2018), s. 32. 47
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medverka till en effektiv reglering av den finansiella tillsynen inom EU. Detta genom arbetet 

i de europeiska myndigheter för finansmarknaden, där ESMA ingår.   48

3.3 Emittentregelverket och Nasdaqs 
disciplinnämnd 

Enligt 15 kap. 1 § VpmL ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för upptagande 

av finansiella instrument på en reglerad marknad. Nasdaq har mot bakgrund av detta tagit 

fram emittentregelverket. Punkt 3.1 i emittentregelverket stadgar att en emittent ska 

offentliggöra insiderinformation i enlighet med artikel 17 MAR.  

Enligt 13 kap. 14 § VmpL ska en börs ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga 

ärenden om deltagares och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid en marknad 

som drivs av börsen. Enligt 13 kap. 15 § VmpL får det i disciplinnämnden inte ingå personer 

som har en anställning i börsen eller i ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen. 

Härvid är disciplinnämnden oberoende av börsen. Nasdaqs disciplinnämnd prövar 

överträdelser av emittentregelverket och har avgjort ett flertal mål avseende emittenters 

informationsgivning. De avgöranden som kommer från disciplinnämnden utgör direkta källor 

för tolkning av regelverket. Det är endast möjligt att göra antaganden gällande vilken status 

avgöranden från nämnden har. Det finns ingen klar grund för att påstå att avgörandena är 

rättsbildande eller att disciplinnämnden skulle tillämpa prejudikatslära. Rimligen finns det 

dock anledning att anta att någon form av praxis bildats från avgörandena.  49

 Se Finansinspektionen, Verksamhet. 48

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 421-422.  49
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4. Insiderinformation  

4.1 Introduktion  

Enligt artikel 7(1)(a) MAR definieras insiderinformation enligt följande:  

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 dessa finansiella instrument 
eller på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella 
derivatinstrument.  

Insiderinformation är således information som är av specifik natur, inte är offentlig, rör en 

emittent eller ett finansiellt instrument och sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på ett 

finansiellt instrument om den offentliggjordes. De olika elementen i definitionen av 

insiderinformation utgör minimivillkor som är oberoende av varandra. Samtliga villkor måste 

vara uppfyllda för att informationen ska kunna kvalificeras som insiderinformation i den 

mening som avses i bestämmelsen.  Viktiga begrepp i sammanhanget är specifik natur och 50

väsentlig inverkan på priset.  51

4.2 Information av specifik natur  

I artikel 7(2) MAR definieras vad som avses med specifik natur enligt förordningens lydelse. 

Väsentligen bedöms information vara av specifik natur om den rör ett förhållande som har 

inträffat eller sannolikt kommer att inträffa och om det går att dra slutsatser om dess 

betydelse för prisbildningen på finansiella instrument eller derivat av dem. Definitionen 

specificerar inte vilken grad av sannolikhet som krävs för att informationen ska innefattas i 

regleringen.   52

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 83; EU-domstolens dom av den 28 juni 2012 i mål 50

C-19/11, Geltl, p. 52-53.  

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 448. 51

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 449. 52
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Även om det inte går att dra några slutsatser om kurseffektens riktning, kan rekvisitet 

specifik natur vara uppfyllt.  EU-domstolen har i målet Geltl konstaterat att det måste finnas 53

faktiska utsikter för att en kommande händelse ska inträffa för att informationen ska kunna 

uppfylla specificitetsrekvisitet.  54

4.3 Ej offentliggjord information  

För att information ska beaktas som insiderinformation får den inte vara offentliggjord. Med 

offentliggjord avses information som har blivit allmänt tillgänglig med det förfarande som 

föreskrivs i artikel 17 MAR. Fördelen som insiders besitter följer av ett informationsövertag. 

Detta övertag har sin grund i att informationen inte har offentliggjorts på ett sätt som givit 

allmänheten en snabb tillgång till informationen samt möjlighet till en fullständig och korrekt 

bedömning i rätt tid. Att informationen inte har offentliggjorts är ett objektivt rekvisit som 

ska bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  55

4.4 Anknytning till emittenter eller finansiella 
instrument  

Insiderinformation ska direkt eller indirekt röra en eller flera emittenter eller flera finansiella 

instrument. Det måste således finnas ett samband mellan det aktuella finansiella instrumentet 

och den aktuella informationen. Exempelvis kan det röra sig om en vinstvarning inför en svag 

rapport eller ett avtal som förhandlats fram av ett företag. Information om emittentens 

finansiella ställning samt om emittentens driftsförhållanden, såsom produktionsstörningar och 

produktionskapacitet, kan utgöra insiderinformation. Det är tillräckligt att informationen har 

en indirekt koppling till det aktuella finansiella instrumentet. Tolkningen av vad som är en 

tillräcklig anknytning ska således inte göras alltför snäv. Exempel på information som ligger 

närmare ett indirekt samband är nya skatteregler, det allmänna ränteläget och kunskap om en 

aktieägares planerade affärer.  56

 Se EU-domstolens dom av den 11 mars 2015 i mål C-628/13, Lafonta, p. 34. 53

 Se EU-domstolens dom av den 28 juni 2012 i mål C-19/11, Geltl, p. 56. 54

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 83. 55

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 84; prop. 1990/91:42 s. 82. 56
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4.5 Väsentlig påverkan på priset  

I artikel 7(4) MAR definieras rekvisitet väsentlig påverkan på priset. Härvid avses 

information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på priset 

på finansiella instrument eller finansiella derivatinstrument. Definitionen anknyter till 

information som en rationell investerare skulle använda för att fatta ett investeringsbeslut. 

Hänvisningen till prispåverkan behöver inte innebära att informationen leder till omedelbara 

prisförändringar, även om den effekten är plausibel.   57

 Se Eklund, Karin & Stattin, Daniel (2021), s. 450. 57
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5. Offentliggörande av 
insiderinformation  

5.1 Introduktion  

Enligt art 17(1) MAR ska en emittent:  

Så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den 
emittenten. Emittenten ska se till att att insiderinformation offentliggörs på ett sätt som ger 
allmänheten en snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt 
bedömning i rätt tid […].Emittenten ska inte kombinera ett offentliggörande av 
insiderinformation för allmänheten med marknadsföring av sin verksamhet. Emittenten ska 
under en period på minst fem år på sin webbplats lägga ut och låta vara tillgänglig all 
insiderinformation den är skyldig att offentliggöra. 

En emittent ska så snart som möjligt se till att insiderinformation offentliggörs. 

Informationen ska offentliggöras på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till 

informationen samt en möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid. Dessa 

krav måste balanseras mot varandra. En avvägning måste göras mellan å ena sidan MAR:s 

krav på att informationen ska lämnas skyndsamt och å andra sidan MAR:s krav på att 

informationen ska ge möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid. I denna del  

finns det brist på EU-rättsliga källor.  

När insiderinformation ska offentliggöras är en fråga som många emittenter uppfattar 

som viktig, men svårbedömd. Frågan kan påverka företags vilja att börsnoteras eller förbli 

noterade.  Swedish Investment Fund Association har uppmärksammat problemet i ett 58

svarsbrev till ESMA. Föreningen har uttryckt att de finner det problematiskt att det för 

närvarande inte finns någon EU-gemensam tolkning av rekvisitet så snart som möjligt. Detta 

bidrar till oförutsägbara bedömningar för börsnoterade bolag när de myndigheter som 

ombesörjer den finansiella tillsynen i länder har varierande syn på rekvisitets innebörd.  59

 Lau Hansen, Jesper (2016), s. 3. 58

 Se ESMA, Reply form for the Consultation Paper on MAR review report, Swedish 59

Investment Fund Association, s. 8. 
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För att att möjliggöra en utredning av rekvisitet så snart som möjligt kommer 

vägledning hämtas från ESMA, Nasdaq, finansinspektionen samt doktrin.   

5.2 Rekvisitet så snart som möjligt  

I MAR ges ingen vägledning avseende tolkningen av rekvisitet så snart som möjligt. ESMA 

menar att en kort fördröjning av ett offentliggörande kan vara acceptabel i det fall en emittent 

ställs inför oväntade händelser. I dessa fall kan en emittent behöva extra tid för att förstå och 

utreda händelserna.  60

I emittentregelverket ges viss vägledning. Informationen som offentliggörs av 

emittenten ska vara relevant, tydlig och korrekt. Informationen måste vara tillräckligt utförlig 

för att möjliggöra en bedömning om informationens relevans för emittenten och dess 

finansiella instrument. Emittentens informationsgivning kan bli missvisande och felaktig om 

viss information utelämnas. Det är inte tillåtet att lämna insiderinformation exempelvis vid ett 

möte med en analytiker eller på en bolagsstämma om inte ett offentliggörande av 

informationen sker samtidigt. Om emittenten planerar att lämna insiderinformation under ett 

möte eller en stämma måste emittenten samtidigt offentliggöra informationen.  61

Nasdaq Stockholm har anfört att kravet på offentliggörande så snart som möjligt 

innebär att det finns viss acceptans mot att ett offentliggörande kan ta tid att administrera. 

Emittenten har viss tidsmarginal för att förbereda och vidta nödvändiga åtgärder för att se till 

att informationen offentliggörs. I de fall emittenten varit medveten om att en händelse ska 

inträffa är, eftersom det funnits tid för emittenten att förbereda offentliggörandet, den tillåtna 

fördröjningen mindre. Det ska följaktligen ske en individuell bedömning där hänsyn tas till 

såväl informationens slag som de administrativa procedurerna som bedöms nödvändiga. I det 

fall informationen är av särskilt viktigt slag kan emittenten omedelbart behöva offentliggöra 

insiderinformation, utan att ta hänsyn till de procedurer som denne normalt tillämpar för ett 

offentliggörande.  62

 Se ESMA, Consultation Paper: Draft guidelines on the Market Abuse Regulation, s. 22. 60

 Se Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter av den 1 januari 2019, s. 29. 61

 Se Schuman (2018), s. 198; Nasdaq Stockholm, Issuer Rules Frequently Asked 62

Questions (FAQ), punkt 1.21. 
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Finansinspektion har angivit fyra icke uttömmande exempel på när de anser att en 

emittent inte har offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt. Inledningsvis anges 

exemplet när en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation när marknaden är 

stängd och avvaktar med offentliggörande enbart på grund av detta. Ett andra exempel som 

anges är när en emittent har fått kännedom om insiderinformation under helgen och väljer att 

avvakta med ett offentliggörande enbart på grundval av att det gängse publiceringsförfarandet 

inte är möjligt. Ett tredje exempel är när insiderinformation har uppstått, men emittenten då 

väljer att avvakta med ett offentliggörande i syfte att få tillgång till fler detaljer. Det sista 

exemplet som anges är då emittentens interna organisation för offentliggörande av 

insiderinformation leder till ett försenat offentliggörande.  63

Lau Hansen är av uppfattningen att det är accepterat att offentliggörande kan ta viss tid, 

då bolag inte är skyldiga att offentliggöra insiderinformation omedelbart. Rekvisitet torde 

dock innebära, enligt Lau Hansen, att tiden från det att bolaget förfogar över 

insiderinformation tills ett offentliggörande sker ska reduceras i så hög grad som möjligt.  64

5.3 Offentliggörande av insiderinformation när 
marknadsplatsen är stängd 

MAR ger ingen specifik vägledning avseende hur ett offentliggörande, när handelsplatsen 

stängt för dagen, ska hanteras. ESMA ger inte heller några riktlinjer avseende den aktuella 

situationen.  

Enligt Nasdaq Stockholm är huvudregeln att insiderinformation ska offentliggöras så 

snart som möjligt. Den tidigare marknadspraxis som accepterat ett offentliggörande 

påföljande handelsdag, behandlas inte specifikt i MAR. Enligt Nasdaq Stockholms mening 

bör emittenter således iaktta stor försiktighet i denna fråga och inte förutsätta att tidigare 

praxis gäller.  65

Schmauch anser att kravet på att ett offentliggörande ska ske så snart som möjligt 

innebär att det inte tillåtet att invänta nästa handelsdag innan insiderinformationen 

 Se Finansinspektionen, Frågor och svar om insiderinformation, punkt 4.1. 63

 Lau Hansen, Jesper (2017), s. 30. 64

 Se Nasdaq Stockholm, Issuer Rules Frequently Asked Questions (FAQ), punkt 1.22. 65
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offentliggörs. I ett scenario där insiderinformation uppkommer en fredag eftermiddag är det 

alltför lång tid att vänta tills handels återupptagande efter helgen.  66

 Se Schmauch, Magnus (2018), s. 198. 66
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6. Disciplinnämndens beslut  

6.1 Nasdaqs Disciplinnämnds beslut  

6.1.1 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot MaxFastigheter Stockholm AB 

I disciplinnämndens beslut 2019:02 åläggs bolaget MaxFastigheter AB att betala vite till 

börsen.  Ett fastighetsförvärv som MaxFastigheter AB gjort, offentliggjordes på samma dag 67

respektive dagen efter att köpeavtalen undertecknats av parterna. Nämnden är av 

uppfattningen att fastighetsförvärven inte har offentliggjorts så snart som möjligt. Nämnden 

konstaterar, utifrån tillgänglig information, att det inte går att avgöra exakt vid vilken 

tidpunkt informationen angående fastighetsförvärven kom att utgöra insiderinformation. 

Nämndens bedömning är likafullt att insiderinformation i vart fall måste anses ha uppstått vid 

en tidigare tidpunkt än dagen då avtalen om fastighetsförvärven undertecknades.  68

6.1.2 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot C-RAD AB 

I beslut 2019:06 ålägger disciplinnämnden C-RAD AB att betala ett vite till börsen. Den 30 

december 2016 offentliggjorde Elekta ett pressmeddelande med information om att Elekta, 

Region Stockholm och Nya Karolinska Solna ingått ett samarbetsavtal vars ordervärde 

uppgick till 350 miljoner kronor. Den 3 augusti 2017 offentliggjordes att C-RAD ingått ett 

avtal att som underleverantör tillhandahålla produkter till Elekta. Avtalet uppgavs innehålla 

en order på cirka 21 miljoner kronor.  

Den 12 december 2017 klockan 13.00 publicerades ett pressmeddelande rörande en 

förändring av avtalet som offentliggjordes den 30 december 2016 mellan Elekta AB och 

Region Stockholm. Avtalsförändringen innebar att ordervärdet minskat avsevärt. Den 13 

december 2017 klockan 08.30 kommenterade C-RAD avtalsförändringen i ett 

pressmeddelande. I pressmeddelandet skrev C-RAD att deras mål var att leverera i enlighet 

med den ursprungliga överenskommelsen och att Region Stockholm specifikt efterfrågat C-

RAD:s produkter.  

Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:02, s.1. 67

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:02, s. 3-4. 68
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C-RAD har anfört att det, efter att Elekta offentliggjort pressmeddelandet klockan 

13.00 den 12 december 2017, inte var uppenbart vilken effekt avtalsförändringen skulle ha på 

C-RAD:s ställning som underleverantör. C-RAD gjorde bedömningen att informationen 

utgjorde insiderinformation klockan 15.33 och fortsatte därefter att analysera informationen 

och förbereda ett pressmeddelande. Pressmeddelandet var färdigt klockan 23.00 och laddades 

upp i börsens system för offentliggörande av pressmeddelanden. C-RAD satte tidpunkten för 

offentliggörande till klockan 08.30 påföljande dag, i enlighet med den praxis som tillämpades 

innan ikraftträdandet av MAR.  

Disciplinnämndens bedömning är att C-RAD inte har offentliggjort den aktuella 

insiderinformationen så snart som möjligt. Informationen om avtalsförändringen publicerades 

redan under tidig eftermiddag den 12 december och C-RAD öppnade loggbok avseende den 

aktuella insiderinformationen klockan 15.33. Det pressmeddelande som C-RAD dagen därpå 

offentliggjorde innehöll vidare inte komplex information. Disciplinnämnden konstaterar att 

inte är möjligt att avgöra den exakta tidpunkten då aktuell insiderinformation borde 

offentliggjorts, men att offentliggörandet inte skett så snart som möjligt.  69

6.1.3 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot Bayn Europe AB  

I disciplinnämndens beslut 2020:01 åläggs Bayn Europe AB att betala vite till börsen.  70

Fredagen den 1 mars 2019 uppmärksammades att bolagets orderingång för februari månad 

nådde ett nytt rekord. På måndagen den 4 mars 2019 verifierades ordervolymen och ett 

pressmeddelande offentliggjordes klockan 15.40 med information om den rekordstora 

orderingången.  

Disciplinnämnden konstaterar att den aktuella informationen utgjorde insiderinformation. 

Bayn Europe har anfört att informationen behövde verifieras, varför denna publicerades först 

påföljande måndag eftermiddag. Disciplinnämnden anser att, mot bakgrund av att bolagets 

omsättning var mycket liten och att de varje månad hade ett förhållandevis litet antal order, 

det inte är trovärdigt att Bayn Europe behövt så långt tid för att verifiera informationen. 

Informationen har således inte offentliggjorts så snart som möjligt.  71

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:06, s. 1-4. 69

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:01, s. 1. 70

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:01, s. 3-5. 71
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6.1.4 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot Endomines AB 

I disciplinnämndens beslut 2020:02 åläggs Endomines AB att betala vite till börsen. Den 1 

oktober 2018 fick bolaget information om att produktionsvolymen av guld från en av 

bolagets gruvor var större än vad som prognostiserats. En prognosrevidering upprättades och 

lämnades till Endomines styrelse för godkännande den 2 oktober omkring klockan 15.30. 

Den 3 oktober klockan 11.00 offentliggjordes ett pressmeddelande rörande 

prognosrevideringen. 

Disciplinnämnden konstaterar att det inte är möjligt att avgöra vid vilken exakt tidpunkt 

den aktuella insiderinformationen borde ha offentliggjorts. Sett till att Endomines ledning 

innan klockan 15.30 den 2 oktober kommit till slutsatsen att en prognosrevidering var 

nödvändig samt att denna utgjorde insiderinformation, måste Endomines i vart fall vid denna 

tidpunkt varit skyldig att offentliggöra informationen så snart som möjligt. Att Endomines 

ledning ansåg sig behöva inhämta styrelsens godkännande för att revidera 

produktionsprognosen påverkar inte bedömningen att ett offentliggörande inte skett i rätt 

tid.   72

6.1.5 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot Mavschack AB  

I disciplinnämndens beslut 2020:11 åläggs Mavschack AB att betala vite till börsen. Den 3 

juni 2020 klockan 10.00 hölls en extra bolagsstämma i bolaget. Den 4 juni 2020 klockan 

11.24 offentliggjorde bolaget en kommuniké från den extra bolagsstämman.  

Disciplinnämnden konstaterar att Mavshack offentliggjort den aktuella 

bolagsstämmokommunikén för sent. Mavshack menar att överträdelsen inte ska föranleda 

någon påföljd beroende på att styrelseledamöter i Filippinerna saknade internetuppkoppling 

vid aktuell tidpunkt. Förseningen låg således utanför bolagets kontroll, anser Mavschack. 

Disciplinnämnden konstaterar att förseningen inte kan ursäktas på grund av hur bolaget lagt 

upp sin interna organisation för informationsgivning. Offentliggörandet av 

bolagsstämmokommunikén har således inte skett så snart som möjligt.  73

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:02, s. 1-3. 72

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:11, s. 1-2. 73
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6.1.6 Nasdaq disciplinnämnds beslut mot Westpay AB 

I disciplinnämndens beslut 2020:12 åläggs Westpay AB att betala vite till börsen. Den 19 

november 2019 kom det till bolagets kännedom att ett av Westpays pressmeddelanden, 

innehållande insiderinformation om ett med Rusta AB ingånget avtal, blivit felaktigt 

publicerat. Pressmeddelandet som offentliggjordes den 8 november 2019 distribuerades 

enbart till 110 av Westpays nyhetsprenumeranter samt publicerades på Westpays hemsida. 

Senare samma dag offentliggjorde Westpay pressmeddelandet igen, denna gång på ett korrekt 

sätt.  

Disciplinnämnden konstaterar att det är otvistigt att Westpay inte har offentliggjort den 

aktuella informationen på ett korrekt sätt. Att Westpay själv uppmärksammat och korrigerat 

felet kan inte frita bolaget från ansvar. Felet har inneburit att insiderinformation inte funnits 

tillgänglig för allmänheten på ett korrekt sätt under elva dagar. Offentliggörandet således inte 

har skett så snart som möjligt.  74

6.1.7 Disciplinnämndens beslut vid Nasdaq Helsingfors mot Pihlajalinna 
Plc  

I disciplinnämndens beslut den 3 december åläggs Pihlajalinna att betala vite till börsen. 

Måndagen den 3 juni 2019 klockan 08.00 offentliggjorde Pihlajalinna Plc information som 

hade uppkommit föregående fredag vid klockan 19.00. Pihlajalinna Plc ansåg att ett tidigare 

offentliggörande  inte var nödvändigt då handeln var stängd vid den aktuella tidpunkten. 

Disciplinnämnden konstaterar att rekvisitet så snart som möjligt ska tolkas som att 

tiden mellan informationens uppkomst och offentliggörandet inte får vara längre än vad som 

krävs för att sprida och sammanställa information. Mycket kort tid får förflyta mellan 

uppkomsten av insiderinformation och offentliggörandet till marknaden. Fördröjandet av 

offentliggörandet var inte nödvändigt för att sammanställa eller sprida informationen och det 

fanns således ingen tillämplig godtagbar ursäkt. Att börsen inte är öppen under helgen är inte 

heller en godtagbar ursäkt. Detta härrör särskilt från det faktum att aktier och andra 

finansiella instrument i ett börsnoterat bolag kan handlas på marknadsplatser med andra 

tidszoner.  75

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:12, s. 1-2. 74

 Se Disciplinnämndens vid Nasdaq Helsingfors beslut mot Pihlajalinna Plc, s. 1-2. 75
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6.2 Analys av Nasdaqs disciplinnämnds beslut 

6.2.1 Hur tillämpas rekvisitet så snart som möjligt i disciplinnämndens 
beslut? 

Vad gäller disciplinnämndens tolkning av rekvisitet så snart som möjligt kan ett antal 

observationer göras. I beslut 2020:02 konstaterade disciplinnämnden att det företag som 

ansett sig behöva inhämta styrelsens godkännande innan offentliggörandet av 

insiderinformation inte uppfyllt rekvisitet så snart som möjligt.  Att ett bolag själv 76

uppmärksammat och korrigerat ett felaktigt offentliggörande fritar inte bolaget från ansvar, 

enligt beslut 2020:12.  I beslut 2020:11 är disciplinnämnden av uppfattningen att bolagets 77

interna organisation för informationsgivning inte kan användas för att ursäkta ett 

offentliggörande som inte skett i rätt tid.   78

I Helsingfors disciplinnämnds avgörande den 3 december 2019 konstateras att tiden för 

ett offentliggörande inte får vara längre än vad som är nödvändigt för att sammanställa och 

sprida insiderinformation.  Detta beslut torde gälla även för svenskt vidkommande. Vilken 79

tidsram som är nödvändig för denna sammanställning och spridning av information är 

beroende av informationens komplexitet. Detta synsätt bekräftas i beslut 2020:01 där 

disciplinnämnden konstaterade att Bayn Europe AB, på grund av bolagets låga omsättning 

och fåtal order, inte behövde så lång tid på sig att verifiera information gällande en rekordstor 

orderingång.  Att disciplinnämnden fäster avseende vid informationens art bekräftas även i 80

beslut 2019:06 mot C-RAD. I beslutet anser disciplinnämnden att insiderinformation, som 

bestod i en avtalsförändring, hade kunnat offentliggöras tidigare eftersom loggbok förts flera 

timmar innan offentliggörandet. Disciplinnämnden uttryckte vidare att informationen inte var 

av komplex natur.  Det verkar således, inom ramen för disciplinnämndens prövning, finnas 81

utrymme för att beakta informationens grad av förutsägbarhet och komplexitet vid en 

tillämpning av rekvisitet så snart som möjligt.  

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:02, s. 3. 76

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:12, s. 2. 77

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:11, s. 2. 78

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Helsingfors avgörande den 3 december 2019, s. 1. 79

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:01 , s. 4-5. 80

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:06, s. 3-4. 81
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Utifrån Nasdaq disciplinnämnds praxis kan konstateras att det är svårt att fastställa 

några exakta tidsramar som ett offentliggörande måste ske inom och vilken typ av 

insiderinformation som kan medföra att längre tidsperioder accepteras. Att dra exakta 

slutsatser utifrån nämndens beslut är komplicerat eftersom förhållandena i det enskilda fallet 

får betydelse för prövningen. Ett tidsintervalls förenlighet med rekvisitet så snart som möjligt 

måste undergå enskild prövning. Disciplinnämnden framhåller därtill i flera av sina 

avgöranden att det inte är möjligt att fastställa vid vilken exakt tidpunkt den, i målet aktuella 

insiderinformationen, borde ha offentliggjorts.  Det är dock möjligt att konstatera att 82

nämnden generellt inte accepterar tidsintervall som är längre än enstaka timmar. 

6.2.2 Beaktar disciplinnämnden börsens öppningstider?  

Innan MAR:s ikraftträdande accepterade disciplinnämnden att insiderinformation 

offentliggjordes påföljande handelsdag om marknadsplatsen hade stängt för dagen.  I beslut 83

2019:06 mot C-RAD var ett pressmeddelande färdigt klockan 23.00 och laddades upp i 

börsens system för offentliggörande klockan 08.30 påföljande morgon i enlighet med tidigare 

rådande praxis. Disciplinnämndens bedömning var att C-RAD inte offentliggjort den aktuella 

insiderinformationen så snart som möjligt.  I beslut 2020:01 mot Bayn Europe uppkom 84

insiderinformation på en fredag. Insiderinformationen verifierades och publicerades i ett 

pressmeddelande påföljande måndag eftermiddag. Disciplinnämnden konstaterade att 

informationen inte offentliggjorts så snart som möjligt.  Nasdaq Helsingfors disciplinnämnd 85

har uttryckligen uttalat att den omständighet att börsen är stängd inte är en godtagbar ursäkt 

för att fördröja ett offentliggörande av insiderinformation.  86

Det är således fastlagt att disciplinnämnden i sina beslut inte beaktar börsens 

stängnings- och öppningstider inom ramen för bedömningen av rekvisitet så snart som 

 Se exempelvis Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:02, s. 4; 82

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:06, s. 3. 

 Se exempelvis Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2010:02, s. 4-5. I 83

beslutet ansågs ett offentliggörande av insiderinformation vara förenligt med det då 
gällande emittentregelverket. Informationen uppfyllde samtliga villkor för att kvalificeras 
som insiderinformation klockan 20:40 och ett offentliggörande påföljande handelsdag var 
accepterat. 

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2019:06, s. 3-4.84

 Se Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut 2020:01, s. 4-5. 85

 Se Disciplinnämnden vid Helsingfors avgörande den 3 december 2019, s. 2. 86
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möjligt i artikel 17(1) MAR. Varför disciplinnämnden valt att tolka rekvisitet så snart som 

möjligt annorlunda efter att MAR trätt ikraft kommenteras inte.  
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7. Avslutande diskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att klargöra när ett offentliggörande av insiderinformation 

måste ske enligt MAR:s bestämmelser om informationsgivning. 

Vad som kan konstateras gällande innebörden av rekvisitet så snart som möjligt i artikel 

17(1) MAR är följande. Kravet ålägger inte emittenten att i alla lägen offentliggöra 

insiderinformation direkt när denne uppkommer. Tiden ska dock reduceras så 

offentliggörandet sker så fort informationen ger möjlighet att göra en fullständig och korrekt 

bedömning i rätt tid. Informationen måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en 

bedömning om informationens relevans för emittenten. I den situation informationen är 

oförutsedd och komplex tillämpas rekvisitet så snart som möjligt inte lika snävt. En trolig 

förklaring till detta är att bolagen i aktuell situation kan vara tvungna att verifiera 

informationens tillförlitlighet. Det är inte möjligt att fastslå vilka exakta tidsramar som ryms 

inom rekvisitet så snart som möjligt. Det handlar dock om ett skyndsamt förfarande som inte 

tillåter dröjsmål mer än vad som är erforderligt för administration.  

Det är konstaterat att disciplinnämnden inte beaktar börsens öppningstider inom ramen 

för begreppet så snart som möjligt. Vad gäller disciplinnämndens avgöranden finns, som 

tidigare konstaterats i uppsatsen, ingen klar grund för att hävda att de är rättsbildande. För att 

rättsläget ska klarna krävs EU-rättslig vägledning gällande rekvisitets tolkning i relation till 

börsens öppningstider. I brist på ytterligare vägledning bör dock försiktighet iakttas och 

emittenter kan inte utan att riskera sanktioner vänta med ett offentliggörande i god tid före 

börsens öppning påföljande handelsdag.  

I min menig är det, under vissa omständigheter, lämpligt om emittenten får möjlighet   

att utvärdera information om börsen är stängd. Risken med detta förfarande torde dels vara 

liten, dels vara mindre administrativt betungande för företagen. Detta förutsatt att 

konfidentialitet kan säkerställas tills offentliggörandet sker och att allmänheten inte riskerar 

att vilseledas. 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv finns, enligt min bedömning, anledning att kritisera 

regleringen. Till följd av de många förhållanden som insiderinformation kan omfatta, är det 

inte uteslutet att det är nödvändigt med ett vagt formulerat krav. I dagsläget finns dock 

mycket knapphändig EU-rättslig vägledning avseende tolkningen av rekvisitet så snart som 
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möjligt. Ett skäl till införandet av MAR var att det fanns ett behov av en mer enhetlig 

reglering för att bevara marknadens integritet. Ytterligare skäl var att öka rättssäkerheten och 

förenkla för aktörer som agerar på marknaden. 

Regleringen har kritiserats för att länder tolkar rekvisitet olika, vilket innebär 

svårigheter för emittenter vars finansiella instrument är noterade på flera marknadsplatser. 

Frågan när insiderinformation ska offentliggöras uppfattas som svårbedömd av många 

emittenter. Rättssäkerheten och förutsägbarheten skulle främjas genom tydligare EU-rättslig 

vägledning. Genom tydligare bedömningsgrunder ökar effektiviteten och förtroendet för 

marknaden. Först då kan skyldigheten att offentliggöra insiderinformation så snart som 

möjligt i artikel 17 (1) MAR förmodas uppnått det tänkta syftet.  
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