
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
 

Informationsgivning 
- Offentliggörande av insiderinformation vid ett presumtivt eller 

faktiskt avtalsbrott mot ett finansiellt åtagande i ett LMA-
låneavtal 
 

The buyer needs a hundred eyes, the seller not one. 
– George Herbert (1651) 

Niklas Penttilä 
 

Examensarbete Aktiemarknadsrätt, 30 hp 
Examinator: Gustaf Sjöberg 

Stockholm, Höstterminen 2017 

 



 2 

Abstract 
 
One of the most important provisions for ensuring effective securities markets is the 

mandated, continuous disclosure of non-public information. Yet this disclosure 

obligation can be rather difficult to assess for issuers in certain situations. Therefore, 

this paper tries to define what constitutes inside information and to answer when an 

issuer must disclose such information according to the Market Abuse Regulation. More 

specifically, this paper will analyse a particular situation with regards to disclosure of 

non-public information that issuers might face. The situation concerns issuers that are in 

default under its LMA-facilities agreement due to their financial performance. In those 

situations there might be a conflict of interest between the issuers desire to keep the 

information confidential and the investors desire for information, therefore a general 

discussion on the option to delay disclosure will be held. 

This paper also intends to analyse if the regulation fulfils its purposes when it 

comes to the above mentioned situation. The analyses will be made by using a legal 

dogmatic  approach as well as one that relates to law and economics. 

The findings of this paper shows that the definition of inside information in the 

Market Abuse Regulation is vague by nature and therefore difficult to define with 

precision. Before concluding that inside information is at hand given a certain situation, 

such as when an issuer is in default under its LMA-facilities agreement due to their 

financial performance, one must make an overall assessment based on the information 

and all surrounding circumstances. Consequently, it is incorrect to say that the fact that 

an issuer is in default under their LMA-facilities agreement due to their financial 

performance always constitute inside information. 
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Förkortningar 
 
ABL   Aktiebolagslag (2005:551) 
 
Börsen   Nasdaq Stockholm Aktiebolag 
 
CC   Compliance Certificate 
 
Default   Uppsägningsgrund 
 

EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 
 
EMH   Market Efficiency Hypothesis 
 
Emittent Bolag vars finansiella instrument är upptagna till handel på en 

reglerad marknad  
 
ESMA   European Securities and Market Authority 
 
EU   Europeiska unionen 
 
Event of Default   Rätt till uppsägning 
 
FFFS Finansinspektionens författningssamling 
 
FI   Finansinspektionen 
 
Finansiellt åtagande Ett av parterna överenskommet åtagande i ett låneavtal 
 
LMA   Loan Market Association 
 
MAC    Material Adverse Change 
 
MAR,  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014  
förordningen, eller av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk och om  
marknadsmissbruks- upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
förordningen 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/123/EG, 

2003/125/EG och 2004/72/EG 596/2014 av den 16 april 2014
  

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

 
MAD II Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den 16 

april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk 
 
Net Debt Nettoskuld ((Kortfristig skuld + långfristig skuld) – Kassa bank 

och andra likvida tillgångar) 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning och bakgrund 

Den 3 juli 2016 trädde den nya marknadsmissbruksförordningen  i kraft.1 Förordningen 

kompletteras även av MAD II. MAR, symboliserar det senaste ledet i en pågående 

regleringsprocess av värdepappersmarknaden inom den Europeiska unionen och ersatte 

det tidigare tillämpliga marknadsmissbruksdirektivet (MAD I).2 MAR är direkt 

tillämplig som svensk lag och gäller inom samtliga EU:s medlemsländer. Några 

särskilda åtgärder för att införliva förordningens materiella bestämmelser med nationell 

rätt behövs eller får inte vidtas.3 Valet att ytterligare harmonisera 

värdepappersmarknaden inom EU genom antagandet av en förordning, ligger i linje 

med unionens övergripande mål att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som 

har allmänhetens förtroende. Samt till att skapa en mer enhetlig och fastare ram för att 

bevara marknadens integritet, undvika potentiellt regleringsarbitrage, säkerställa 

ansvarsskyldighet vid försök till manipulation, öka rättssäkerheten samt att förenkla 

lagstiftningen för marknadens aktörer.  

I förordningen finns det regler som syftar till att förhindra 

informationsassymetrier på värdepappersmarknaden. En av de absolut viktigaste 

bestämmelserna i förordningen är att bolag kontinuerligt måste offentliggöra 

insiderinformation. Trots detta är det svårt för bolag att veta hur de ska förhålla sig till 

bestämmelserna. I vissa situationer är det uppenbart vilken typ av information som är 

insiderinformation, i andra situationer kan det vara mer svårbedömt. Information som 

rör en emittents4 nuvarande och framtida finansiering är definitivt av vikt för samtliga 

av bolagets intressenter. Ett bolags likviditets- och soliditetssituation vid finansiella 

svårigheter kan t.ex. leda till att nya förhandlingar av dess låneavtal inleds.  

                                            
1 MAR art. 39(2). 
2 Prop. 2016/16:120 s. 1; MAR art. 37. 
3 Prop. 2016/17:22 s. 59. 
4 I MAR, art. 3(1) (21) stadgas att en ”emittent” är 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. 
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Asymmetrisk information mellan emittenten och investerare är i regel inte 

optimalt för prisbildningen av ett bolags finansiella instrument5 på 

värdepappersmarknaden och ska således undvikas. Vikten av att motarbeta 

informationsassymetrier har sin grund i att priset (prisbildningen) på finansiella 

instrument, i en marknadsekonomi styrs av utbud och efterfrågan. Om 

informationsgivningen är bristfällig eller felaktig kommer det leda till en oriktig 

prissättning vilket kan påverka investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden.  

I vissa situationer kan det vara både legitimt och regelrätt enligt MAR att 

skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation och på så vis låta bolaget behålla 

sitt informationsövertag. En intressekonflikt uppstår då mellan å ena sidan marknadens 

behov av information och å andra sidan bolagets intresse av att inte behöva 

offentliggöra informationen. Denna intressekonflikt kan bli speciellt påtaglig i de fall då 

bolag befinner sig i finansiella svårigheter och inte vill förvärra situationen genom att 

dra till sig dålig eller onödig publicitet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det är inte alltid lätt för ett bolag att avgöra vilken typ av information som är 

insiderinformation. Det är inte heller givet i de fall det faktiskt rör sig om 

insiderinformation när ett uppskjutet offentliggörande får ske. 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda om en låntagares presumtiva eller 

faktiska avtalsbrott mot ett finansiellt åtagande i ett LMA-låneavtal är 

insiderinformation och om så är fallet, när ska offentliggörandet ske. Ett annat bisyfte är 

att genomföra en analys ur både ett rättsekonomiskt- och rättsdogmatiskt perspektiv i 

förhållande till uppsatsens huvudsyfte. 

För att läsaren ska kunna förstå och tolka de bestämmelser som finns 

beträffande insiderinformation, offentliggörande av insiderinformation och uppskjutet 

offentliggörande av insiderinformation krävs en inblick i den bakomliggande 

regleringen samt en förståelse för syftet och motiven till densamma. Vidare så krävs en 

                                            
5 Med ”finansiella instrument” avses vad som följer av legaldefinitionen i 1 kap. 4 § 1-5 pp. LVM. Mer 
specifikt, så kommer termen finansiella instrument i denna uppsats främst att åsyfta överlåtbara 
värdepapper i form av aktier.   
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insikt i hur LMA-låneavtal6 och finansiella åtaganden fungerar för att kunna förstå när 

och hur ett avtalsbrott uppstår och vilka följderna då blir.  

För att uppnå syftena med uppsatsen kommer följande frågeställningar att utredas: 

 

• Vilka är motiven till att emittenter på värdepappersmarknaden ska offentliggöra 

insiderinformation och vilka är de ekonomiska antaganden, hypoteser och teorier 

som ligger till grund för dessa motiv? 

• Hur fungerar LMA-låneavtal och finansiella åtaganden? 

• Vad är insiderinformation enligt MAR och när samt hur ska sådan information 

offentliggöras? 

• När och under vilka förutsättningar får ett uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation ske?  

• När ska emittenter på värdepappersmarknaden offentliggöra insiderinformation 

vid ett presumtivt eller faktiskt avtalsbrott mot ett finansiellt åtagande i ett LMA-

låneavtal? 

• Sett ur ett rättsekonomiskt- och rättsdogmatiskt perspektiv, uppfyller förordningen 

sina syften vad gäller offentliggörande av insiderinformation? 

1.3. Avgränsningar 

För att uppfylla syftena med uppsatsen har vissa avgränsningar gjorts. Det begränsade 

utrymmet har gjort att vissa intressanta aspekter inom MAR har fått lämnas därhän. 

Likaså har avgränsningar gjorts med avsikt att snäva in uppsatsen så att enbart det som 

är av relevans i förhållande till uppsatsens syften behandlas. 

Uppsatsen kommer enbart att behandla bolag vars finansiella instrument är 

upptagna till handel på den reglerade marknaden7 Nasdaq Stockholm (börsen).8 

                                            
6 Termen ”lån” kommer att användas genom uppsatsen även om det som åsyftas är lån av pengar 
(fungibel egendom) och inte lös egendom eller lösöre (specielån). Den korrekta juridiska termen hade 
snarare varit ”försträckning”.  
7 Med ”reglerad marknad” avses vad som följer av legaldefinitionen i 1 kap. 5 § 20 p. LVM.   
8 Bolaget Nasdaq Stockholm AB har av Finansinspektionen (FI) fått tillstånd att driva börsverksamhet. Se 
LVM 4 b § 4 st.  
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Avgränsningen har gjorts med anledning av att bolag kan vara listade på en 

marknadsplats som inte träffas av MAR. 

Det syndikerade låneavtal som marknadens aktörer oftast använder är det 

standardavtal som är utvecklat av LMA. Uppsatsen kommer därmed att ha detta 

syndikerade låneavtal som utgångspunkt. Värt att påpeka, är att det står avtalsparterna 

fritt att själva välja vilka delar av LMA-låneavtalet som ska vara tillämpliga, avtalet är 

med andra ord dispositivt. För enkelhetens skull kommer jag att utgå från att samtliga 

bestämmelser från standardavtalet är tillämpliga. Samtidigt är vissa bestämmelser mer 

relevanta än andra och därmed kommer fokus att läggas på dessa. Då uppsatsen enbart 

behandlar emittenter på börsen, kommer likaså ett antagande göras såtillvida att 

samtliga av dessa bolag är av högre kreditvärdighet,9 s.k. investment-grade bolag, 

avgränsningen har gjorts i syfte att kunna utgå från det LMA-låneavtal som är framtaget 

för just detta segment av bolag.10 

LMA-låneavtalet är utformat i enlighet med engelsk rätt.11 På den svenska 

marknaden är det dock vanligt att låta dem tolkas och tillämpas i enlighet med svensk 

rätt.12 Således avgränsas uppsatsen såtillvida att den utgår från att svensk rätt är 

tillämplig samt att svensk domstol är behörig. 

Med avsikten att bevara det finansiella systemets stabilitet förekommer delvis 

annorlunda regler i MAR för emittenter som är kredit- eller finansiella institut, dessa 

bolag kommer inte att behandlas. Uteslutningen av dessa bolag som gäldenärer under 

LMA-låneavtal är naturlig då deras möjligheter, tillvägagångssätt och krav,13 vad gäller 

finansiering även skiljer sig åt mot övriga bolag. 

Administrativa åtgärder och sanktioner inom MAR kommer inte att behandlas 

närmare inom denna uppsats. Likaså, kommer de straffrättsliga bestämmelserna14 

                                            
9  Med högre kreditvärdighet (investment-grade) avses bolag som har en lägsta kreditvärdighet i enlighet 
med respektive kreditvärderingsinstitut; Moody´s, Standard & Poor´s och Fitch (Baa3, BBB- och BBB-). 
10 LMA-låneavtalet går under benämningen: “LMA provided Recommended Forms of Primary Document 
for the investment grade market”.  
11 Gorton Företagskrediter, s. 149. 
12 ibid, s. 152. 
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, passim. 
14 Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, passim. 
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gällande marknadsmissbruk att utelämnas. Det är en naturlig avgränsning mot bakgrund 

av uppsatsens syften. 

1.4. Metod och material 

1.4.1. Val av metod 

Då det valda syftet med uppsatsen till stor del rör EU-rättslig reglering kommer den 

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

Det framhålls ofta inom doktrin att det finns fler än en EU-rättslig metod.15 Ett 

huvuddrag som är möjligt att urskilja är dock att metoden används i syfte att tolka och 

tillämpa EU-rättslig reglering i dess förhållande till svensk rätt.  

Rättsdogmatisk metod kommer att användas i de delar av uppsatsen som 

redogör för rätten som den är (de lege lata). Rättsdogmatikens syfte brukar sägas vara 

att finna lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på 

densamma. Den rättsdogmatiska metoden framlägger bevis för hur nuvarande rättsläge 

ser ut. Utöver en utredning av gällande rätt utvecklas även vissa normativa 

ställningstaganden av rätten så som den borde vara (de lege ferenda). Sammantaget 

innebär detta att metoden kan sägas inbegripa såväl deskriptiva- som normativa 

moment.16 Metoden tillämpas främst genom att den traditionella rättskälleläran 

bestående av lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin undersöks.17 

Ett rättsekonomiskt perspektiv kommer också att användas genom uppsatsen. 

Anledningen till det är för att både syftena och motiven till varför emittenter på 

värdepappersmarknaden ska offentliggöra insiderinformation till stor del bygger på 

ekonomiska antaganden, teorier, och hypoteser. Vid en rättsekonomisk undersökning 

granskas juridiken bakom regleringen genom att den beskrivs, förklaras och analyseras 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.18 Det är viktigt att skilja på den deskriptiva delen av 

rättsekonomin från den normativa. Den deskriptiva delen av rättsekonomin försöker 

beskriva de ekonomiskt effektiva lösningarna på olika juridiska problem och analysera 

                                            
15 Korling & Zamboni, s. 109. 
16 Peczenik, s. 249 ff.   
17 Korling & Zamboni, s. 21. 
18 ibid, s. 175. 
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hur olika regler påverkar den ekonomiska effektiviteten i samhället. Den normativa 

delen av rättsekonomin försöker istället presentera argument som avser att rättfärdiga 

samhällsekonomisk effektivitet som ett mål vilket bör ges företräde framför andra 

samhällsmål.19 

1.4.2. Val av material och motivering 

Då MAR är en en EU-rättslig förordning, gäller den direkt som lag i Sverige. 

Förordningen behöver därmed inte införlivas i svensk rätt som är fallet vid direktiv.20 

Tolkningen av reglerna i förordningen ska i sista hand styras av tolkningsmaterial med 

en auktoritativ ställning inom EU-rätten. Där inbegrips EU-domstolens avgöranden, 

EU:s allmänna rättsprinciper, EU-rättsliga förarbeten och relevant soft-law. Alla EU-

rättsakter måste dessutom motiveras,21 vilket görs i  preambeln till rättsakten, även 

denna kan bidra som värdefullt tolkningsmaterial till förordningen.22 

Sammanfattningsvis så finns det två krafter som styr tillämpningen och tolkningen av 

rättsakter inom EU-rätten. Dels s.k. positiv integration där en lagstiftningsdriven 

rättsutveckling sker genom att medlemsstaterna antar direktiv och förordningar så att 

EU:s inre marknad successivt kan harmoniseras och dels s.k. negativ integration där 

EU-domstolen genom sina beslut sätter gränserna för medlemsstaternas 

handlingsutrymme.23 

European Securities and Market Authority är en myndighet inom EU. ESMA 

har anförtrotts med att utfärda vägledande riktlinjer, rekommendationer, tekniska 

standarder, samt Q&A:s (hädanefter gemensamt kallat “vägledning”) för tolkning och 

tillämpning av MAR. ESMA har upprättat; en icke uttömmande förteckning över 

information som rimligen kan förväntas offentliggöras eller som måste offentliggöras, 

en förteckning över emittentens legitima intressen för uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation och situationer då uppskjutet offentliggörande sannolikt kan 

                                            
19 Se Dahlman m.fl. s. 70. 
20 FEUF, art 288. 
21 ibid, art. 296. 
22 Se Korling & Zamboni, s. 125. 
23 ibid, s. 109 och 119-120. 
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vilseleda allmänheten.24 Vägledningen kan närmast klassificeras som soft-law och 

därigenom få normativ betydelse genom att den används av nationella domstolar och 

myndigheter vid tolkning och tillämpning av reglerna i MAR.25 FI:s uppfattning är att 

ESMA:s vägledning kan jämställas med svenska allmänna råd. FI kommer, enligt egen 

utsago, inte att utfärda några egna allmänna råd på området, men de kommer om det 

behövs, att omarbeta vägledningen från ESMA till bindande regler i form av 

föreskrifter.26 

Doktrin som hänvisas till kommer mestadels från nordiska källor. Det är 

givetvis inte optimalt ur ett forskningsperspektiv att begränsa sig på det viset, då det 

riskerar att enbart ge en bild av rättsläget utifrån hur nordiska rättsvetenskapsmän tolkar 

densamma. Valet motiveras dock med att jag personligen har lättare att bedöma och 

värdera tillförlitligheten hos dessa källor. 

Börsens regelverk för emittenter innehåller i vissa delar mer detaljerad 

information angående offentliggörande av insiderinformation. Regelverket syftar inte 

till att ålägga emittenten några ytterligare skyldigheter än de som följer av MAR.27 

Samtliga bolag vars värdepapper är upptagna till handel på börsen måste förbinda sig att 

i tillämpliga delar följa dess regelverk. Regelverket blir obligationsrättsligt bindande 

mellan parterna efter det att emittenten signerat åtagandet mot börsen, vilket görs innan 

emittentens finansiella instrument upptas till handel. Sanktioner enligt regelverket kan 

aktualiseras vid eventuella överträdelser. Beslut om sanktioner fattas av börsens 

disciplinnämnd. Rättskällevärdet av börsens regelverk och dess handledning bör enligt 

mig i vart fall motsvara den som tillmäts doktrin eftersom börsen dels kan sägas ha en 

hög auktoritativ ställning på marknaden och dels för att handledningen ska vara i linje 

med förordningen. Vidare så är regelverket godkänt av börsens styrelse vilket bör 

medföra att börsens disciplinnämnd inte torde fatta sanktionsbeslut i strid mot 

regelverket. Förutom den starka interna verkan, kan man även fundera på vilken extern 

verkan den har. Disciplinnämndens avgörande kan överklagas och talan förs då vid 
                                            
24 MAR, art. 7(5) och art. 17(11). 
25 Se Korling & Zamboni, s. 127. 
26 http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2016/fi-tillampar-tva-nya-eu-riktlinjer-om-
marknadsmissbruksforordningen-mar/ 
27 Regelverket art. 3.1. 
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allmän domstol (i praktiken kan man dock tänka sig att börsens styrelse rådgörs i ett 

första skede). Disciplinnämndens ledamöter består av experter på området, således 

borde rimligtvis deras ställningstagande kunna tillmätas en viss betydelse i allmän 

domstol. 

Praktiker och experter inom området kommer delvis att konsulteras och 

refereras till, eftersom dessa besitter en kunskap om hur marknadens aktörer i praktiken 

väljer att agera. Sådan information kan sägas representera en form av marknadspraxis. 

LMA-låneavtalet för investment-grade bolag kommer att användas som 

utgångspunkt för att beskriva hur syndikerade låneavtal fungerar. Förutom låneavtalet i 

sig kommer även vissa internationella källor som kommenterar dess innehåll att 

refereras till. De klausuler som hänvisas till genom uppsatsen står under ständig 

uppdatering och är därmed underkastade förändring över tid. Det väsentliga för denna 

uppsats, d.v.s. att låta standardavtalet bidra som en utgångspunkt uppfylls enligt min 

mening trots dess dynamiska natur.  

Den rättsekonomiska analysen kommer att företas mot bakgrund av vissa 

utvalda ekonomiska antaganden, teorier och hypoteser som alla är av särskild relevans i 

förhållande till MAR. Praktiskt och delvis teoretiskt kan sägas att en ekonomisk 

vetenskaplig källa värderas utifrån dess vetenskapliga värde inom ekonomisk teori, dess 

förklaringsförmåga i relation till verkligheten, och dess träffsäkerhet vid analysen av 

gällande rätt.28 Det är mot bakgrund av nämnda kriterier som valet av ekonomiska 

antaganden, teorier och hypoteser utgått från. 

1.5. Terminologi 

Den terminologi som används i samband med internationella låneavtal, så som de 

framtagna av LMA, har som sagt engelsk bakgrund. Det är därmed viktigt att de olika 

begrepp som används kan förankras inom det svenska rättssystemet. Den svenska 

terminologins motsvarighet till de engelska kontraktsklausulerna är inte alltid självklar, 

                                            
28 Se Korling & Zamboni, s. 181. 
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men de som används genom denna uppsats har så långt som möjligt försökt efterfölja 

den som återfinns inom den juridiska doktrinen.29 

1.6. Disposition 

Uppsatsen inleds med att det i kapitel 2 redogörs för dels de motiv och syften som 

ligger bakom regleringen av insiderinformation och dels de ekonomiska, antaganden, 

hypoteser och teorier som kommer att ligga till grund för den rättsekonomiska analysen. 

Syftet med framställningen är att ge läsaren en bakomliggande förståelse för 

regleringens legala och ekonomiska aspekter då de kommer att behandlas i uppsatsens 

slutliga analys. I kapitel 3 presenteras sedan hur syndikerade lån normalt är 

konstruerade i de fall de är baserade på det standardavtal som är framtaget av LMA. 

Syftet med presentationen är att ge läsaren en övergripande och en mer specifik inblick i 

LMA-låneavtalet. Framställningen kommer sedan att ligga till grund för den slutliga 

analysen. Därefter ges i kapitel 4 en generell redogörelse för gällande rätt med 

förordningen som utgångspunkt. Kapitlets avsikt är att deskriptivt presentera den 

rättsdogmatiska bakgrund som analysen sedan kommer att utgå från. Avslutningsvis 

förs i kapitel 5 den slutliga analysen som kommer att behandla uppsatsens huvud- och 

bisyften. 

  

                                            
29 Jfr. Gorton Företagskrediter, s. 125. 
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2. Värdepappersmarknaden 

2.1. Allmänt 

Det finansiella systemet kan beskrivas på flera olika sätt. Ett sätt att beskriva det på, är 

utifrån de tjänster som systemet tillhandahåller och som får anses vara av finansiell 

natur. Sådana tjänster kan bl.a. inbegripa sparande i olika former, finansieringstjänster 

och värdepappershandel. Kapitalmarknaden är i huvudsak uppbyggd av två 

delmarknader, kredit- respektive riskkapitalmarknaden. Handel med olika värdepapper 

hänför sig till den sistnämnda. Att man inordnar aktiemarknaden i riskkapitalmarknaden 

är främst då en investering i aktier medför en risk att kapitalet helt eller delvis går 

förlorat. På aktiemarknaden finns en primär- respektive sekundärmarknad. 

Primärmarknaden, avser köp i samband med en emittents nyemission av aktier i vilket 

det emitterande bolaget erhåller tillskott av kapital. Sekundärmarknaden, avser istället 

handel med befintliga aktier. Sekundärmarknaden går även under benämningen 

andrahandsmarknaden, dess funktion är bl.a. att kontinuerligt värdera det underliggande 

bolagets värdering och därmed ge ett riktmärke för prissättningen vid nyemissioner.30 

Det finansiella systemet kan sägas ha tre huvudfunktioner nämligen 

omfördelning av kapital, hantering av finansiella risker och tillhandahållande av 

effektiva betalningskanaler. Värdepappersmarknaden skapar förutsättningar för 

omfördelning av kapital genom att sparande kan gå till investeringar. Vad gäller 

hantering av finansiella risker åstadkommer värdepappersmarknaden en möjlighet till 

riskallokering, t.ex. genom att investerare kan utöka sitt risktagande genom att placera 

pengar på aktiemarknaden i förhoppningen om att det ska leda till en högre förväntad 

avkastning jämfört med ett traditionellt sparkonto.31 

 

 

 

                                            
30 Se Falkman s. 25 ff. 
31 ibid, s. 27 ff. 
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2.2. Syfte och motiv bakom regleringen av offentliggörande av 

insiderinformation 

Det finns tre typer av åtgärder som regleras i MAR nämligen; insiderhandel, 

marknadsmissbruk32 och offentliggörande av insiderinformation. Alla dessa är 

närbesläktade och tjänar samma huvudsyfte, d.v.s. att skapa en effektiv och rättvis 

värdepappersmarknad. De tre åtgärderna har dock olika separata ändamål för att uppnå 

detta syfte. Ändamålet med offentliggörande av insiderinformation är att uppnå en 

prisbildning på värdepappersmarknaden som är så korrekt som möjlig.33 

Allmänt sett är det av yttersta vikt att emittenter offentliggör insiderinformation 

dels för att motverka insiderhandel och dels för att investerare inte ska vilseledas.34 

Investerare är i behov av relevant information om bolaget för att kunna göra en korrekt 

värdering av bolagets olika finansiella instrument. För att säkerställa att samtliga 

intressenter har tillgång till samma information och att prisbildningen är korrekt finns 

det regler om informationsgivning för de bolag vars finansiella instrument är upptagna 

till handel på en reglerad marknad. Den grundläggande tanken med att reglera 

informationsgivningen är att bolagets alla intressenter samtidigt ska ha tillgång till 

samma information inför en värdepappersaffär.35 Ur ett aktiebolagsrättsligt och delvis 

teoretiskt perspektiv kan detta, dock något utvidgat eftersom inte enbart befintliga 

aktieägare omfattas, sägas bygga på likhetsprincipen som innebär att alla aktieägare ska 

behandlas på samma sätt.36  

Kravet på offentliggörande av insiderinformation syftar även till att motverka 

eventuellt otillbörliga informationsassymetrier mellan bolaget och allmänheten eller 

med andra ord, att skydda investerare från att handla i värdepapper utifrån ett 

informationsunderläge. Grundtanken är att undvika att kurspåverkande information 

enbart finns tillgänglig för ett fåtal personer som sedan kan utnyttja den för insiderhandel. 

                                            
32 Se MAR, skäl 7. Med begreppet ”marknadsmissbruk” åsyftas olagliga beteenden på 
finansmarknaderna.  Vilka i sin tur omfattar insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och 
marknadsmanipulation.  
33 Hansen, Say when: When must an issuer disclose inside information?, s. 4-5. 
34 MAR, skäl 49. 
35 Sevenius & Örtengren, s. 189. 
36 Aktiebolagslag (2005:551) 4 kap. 1 §. 
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Ett utnyttjande37 av ett informationsövertag, genom förvärv eller avyttring av finansiella 

instrument, hänförligt till insiderinformation är ett marknadsmissbruk. Förbudet mot 

insiderhandel kännetecknas av att en oberättigad fördel erhålls genom 

insiderinformationen till nackdel för tredje part som är omedveten om sådan 

information.38 Förbudet syftar till att upprätthålla marknadens integritet, öka 

transparensen samt bibehålla investerarnas förtroende.  

Ett av de viktigaste syftena med regleringen av värdepappersmarknaden är att 

skydda investerarna. Generellt kan sägas att regler som syftar till en ökad transparens 

har investerarna i åtanke. Skulle inte allmänheten ha tilltro till det finansiella systemet i 

sin helhet och dess emittenter i synnerhet skulle systemets effektivitet minska, vilket i 

sin tur skulle kunna skada hela samhället. Europaparlamentet och Europeiska unionens 

Råd säger, inter alia, att en ”[…] väl fungerande värdepappersmarknad som har 

allmänhetens förtroende är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och välstånd.”39 Mot 

bakgrund av det sagda kan både statligt och mellanstatligt ingripande anses rättfärdigat 

då det syftar till att främja effektiviteten på marknaden genom att samhällets resurser 

allokeras dit de gör mest nytta. Av detta skäl kan intervenering på 

värdepappersmarknaden sett ur ekonomisk hänsyn anses rättfärdigat av att den totala 

välfärden i samhället ökar. 

2.3. Ekonomiska antaganden, teorier och hypoteser 

Nedan presenteras vissa ekonomiska antaganden, teorier och hypoteser som kommer att 

ligga till grund för den rättsekonomiska analysen. Dessa kommer att åskådliggöra några 

av de ekonomiska motiv som ligger bakom regleringen av offentliggörande av 

insiderinformation. 

2.3.1. Antagandet om rationella investerare 

Enligt beteendeekonomi antas investerare agera rationellt. Med rationalitet avses i detta 

sammanhang att investerare agerar objektivt utifrån sina ekonomiska förutsättningar och 

                                            
37 Jfr. MAR, skäl 26. För definition av begreppet ”utnyttjande”. 
38 MAR, skäl 23. 
39 MAR, skäl 2. 
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på grundval av all tillgänglig information. Att bete sig rationellt innebär att individer 

gör sina val utifrån sina preferenser och därmed ökar sin egna välfärd.40 

Rationalitetsantagandet som genomsyrar många ekonomiska teorier och 

hypoteser har mött viss kritik, dels då individer i verkligheten inte alltid agerar på ett 

rationellt sätt (se kap. 2.3.2.) och dels då de inte alltid har tillgång till all information vid 

beslutsfattandet.41  

2.3.2. Behavioral Economics 

Vissa försök har gjorts för att utvidga vårt perspektiv inom den klassiska 

beteendeekonomin. Dessa försök har framförallt ifrågasatt antagandet om att investerare 

alltid agerar rationellt. Tre viktiga faktorer kan urskiljas på detta område: 

För det första att individer ibland visar prov på en begränsad rationalitet. Med 

det avses framförallt att individer har en begränsad värderings- och beslutsförmåga. För 

att hantera detta tenderar individer att använda sig av tumregler som förenklar 

beslutsfattandet, men som resulterar i förutsägbara misstag. Således avviker individers 

beteende från vad som antas inom många ekonomiska teorier och hypoteser.42  

För det andra anses individer ha en begränsad självkontroll. Med det menas att 

individer har tendenser att fatta beslut som är negativa för deras egna långsiktiga 

intressen, ett exempel på detta är användandet av tobak i olika former.43 

För det tredje tycks individer visa prov på ett begränsat självintresse. Med 

detta menas att individer värderar beteenden som är rättvisa. Därmed kommer 

människor att bete sig mer rättvist mot andra, men även bestraffa människors orättvisa 

beteende.44 

2.3.3. Efficient Market Hypothesis (EMH) – Eugene Fama  

EMH framställdes under 1960-talet av Eugene Fama. Hypotesen menar att: vid varje 

given tidpunkt i en likvid marknad så kommer priset på aktier att återspegla all 

                                            
40 Jfr. Korling & Zamboni, s. 177. 
41 ibid, s. 177-178. 
42 ibid, s. 192. 
43 ibid, s. 193. 
44 ibid. 
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tillgänglig information hos marknaden. Hypotesen anför, inter alia, att det inte går att 

överträffa marknaden annat än med tur eftersom värdepappersmarknaden är effektiv och 

att rådande aktiekurs alltid diskonterar in all tillgänglig information så fort den 

offentliggjorts.45 Mot bakgrund av detta följer det naturligt varför emittenter på 

värdepappersmarknaden måste offentliggöra insiderinformation. Genom 

informationsgivning från emittenten minskas riskerna för att informationsassymetrier 

uppstår mellan marknadens aktörer, något som skulle kunna leda till en ineffektiv 

värdepappersmarknad, ett s.k. marknadsmisslyckande. 

EMH brukar delas in i tre olika klasser inom vilken marknadens effektivitet kan 

urskiljas, dessa är (a) svag, (b) semistark och (c) stark:  

 

a) Marknader med svag effektivitet återspeglar all data som direkt kan härledas från 

handel i finansiella instrument, med data avses sådan information som kan 

urskiljas genom en teknisk analys av finansiella instrument och utgörs bland annat 

av historiskt pris samt handelsvolymer.  

b) Med semistark effektivitet på marknader inbegrips all information som finns 

under punkten (a) och övrig information som allmänheten har tillgång till. 

c) Slutligen så menas med stark effektivitet, all information som presenterats under 

punkterna (a) – (b) ovan samt sådan monopolistisk information vilka endast 

enstaka aktörer har tillgång till. Med monopolistisk information avses bland annat 

all information som är relevant för att undersöka prisformationer och 

insiderinformation.46 

 

EMH brukar ifrågasättas på den grunden att alla aktörer på värdepappersmarknaden inte 

besitter samma kunskap och kompetens för att korrekt kunna utvärdera och analysera all 

tillgänglig information från emittenten. Vidare brukar det ifrågasättas om all 

information når ut till hela allmänheten samtidigt då vissa professionella investerare är 

direktuppkopplade mot diverse informationsdistributörer och om diskonteringen av 

                                            
45 http://www.morningstar.com/InvGlossary/efficient_market_hypothesis_definition_what_is.aspx. 
46 Jfr. Fama, s 383 ff. 
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aktiekurser därmed verkligen sker momentant i förhållande till offentliggörandet av 

informationen. Slutligen brukar viss skepsis riktas mot att aktiekurser enbart skulle 

styras av tillgänglig information. Både etiska och psykologiska hänsyn kan ha betydelse 

för prisbildningen, t.ex. så kan investerare köpa aktier i bolag de är anställda av, eller av 

miljö- eller känslomässig hänsyn.47 Dess styrka är dock att värdepappersmarknadens 

grad av effektivitet till stor del kan hänföras till den vid viss tidpunkt rådande 

informationstillgången. 

2.3.4. Dåliga bilar (Lemons) – George A. Akerlof 

Assymetrisk information mellan köpare och säljare av en produkt kan leda till problem 

vid värderingen av produkten. Om ena parten besitter information som den andre parten 

saknar och om informationen är av sådan karaktär att den har en inverkan på 

prissättningen så kommer parten med ett informationsövertag att kunna göra en mer 

korrekt värdering. Ett problem som kan uppstå till följd av informationsassymetrier är 

opportunism. Opportunism kännetecknas av att en informerad person, på bekostnad av 

en oinformerad dito, tjänar på en transaktion.48 Ett sätt att utjämna informationsläget är 

att den informerade personen tvingas att lämna ut informationen som denne besitter till 

motparten och på så sätt kan värderingen av produkten ske på lika villkor. 

George A. Akerlof skrev under 1970-talet en artikel som förklarar hur en 

marknad (i artikeln använder Akerlof andrahandsmarknaden för bilar) som är behäftad 

med informationsassymetrier leder till en felaktig värdering av produkter i förhållande 

till dess kvalité, något som i slutändan leder till att produkter med högre kvalitet drivs 

bort från marknaden.49 Bilar som förefaller identiska på utsidan kan ofta skilja sig 

markant avseende hur många reparationer de i framtiden kommer att behöva. Vissa 

dåliga bilar har problem som visar sig först efter att bilen framförts ett tag. Säljaren, vet 

oftast själv om bilen är en s.k. lemon eller inte. I Akerlof´s hypotetiska marknad finns 

två alternativa produkter, lemons och bra bilar. I en problemfri effektiv marknad där fri 

konkurrens råder, är det optimala jämviktspriset det pris där utbud och efterfrågan möts. 

                                            
47 Se Keisu, s. 15. 
48 Se Perloff, s. 640. 
49 Se Akerlof, s. 490. 
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Utan att gå in närmare i något konkret räkneexempel,50 så finns det istället två möjliga 

jämviktspriser i en marknad med informationsassymetrier; 1) att alla bilar säljer till 

samma pris, 2) att bara lemons säljer till ett pris som motsvarar det värde som köpare 

anser vara det rätta. Då alla bilar säljer till samma pris, uppstår inget 

effektivitetsproblem på marknaden utan endast ett rättviseproblem eftersom säljare av 

lemons tjänar på kundernas oförmåga att värdera produkten och omvänt för säljare av 

bra bilar. Om lemons istället säljas till det pris som köpare anser vara det rätta leder det 

till att inga bra bilar säljs och ett effektivitetsproblem uppstår på marknaden eftersom 

säljare till bra bilar har dem kvar trots att det finns potentiella köpare som värderar dem 

mer än säljarna. Följden blir en konkurrensbetonad ineffektiv marknad, ett s.k. 

marknadsmisslyckande.51  

Teorin kan även tillämpas på andrahandsmarknaden för värdepapper där 

följden av informationsassymetrier kan leda till svårigheter för investerare att fatta ett 

korrekt beslut. Något som kan medföra att investerare helt tappar förtroendet för 

värdepappersmarknaden eller endast köper då priserna är kraftigt undervärderade. 

Sammantaget skulle detta i förlängningen leda till en illikvid värdepappersmarknad 

vilket inte skulle gynna någon av värdepappersmarknadens aktörer. 

2.5. Sammanfattning av kapitlet 
Det finansiella systemet kan sägas ha tre huvudfunktioner nämligen omfördelning av 

kapital, hantering av finansiella risker och tillhandahållande av effektiva 

betalningskanaler och –rutiner. Värdepappersmarknaden ingår i det finansiella systemet. 

Aktiemarknaden delas in i dels en primärmarknad och dels en sekundärmarknad. Båda 

dessa marknader möjliggör två av det finansiella systemets huvudfunktioner nämligen 

omfördelning av kapital och hantering av finansiella risker.  

Syftet bakom offentliggörande av insiderinformation är att säkerställa att 

samtliga intressenter kan genomföra transaktioner utifrån samma informationstillgång. 

Ändamålet med offentliggörande av insiderinformation är att uppnå en prisbildning på 

värdepappersmarknaden som är så korrekt som möjlig. 

                                            
50 Se Akerlof 490-491; se även Microeconomics s. 643-647 ff. 
51 Jfr. Perloff, s. 644 ff. 



 23 

Det finns vissa ekonomiska antaganden, hypoteser och teorier som ligger till 

grund för regleringen av offentliggörande av insiderinformation. Antagandet om att 

investerare är rationella, d.v.s. att de agerar objektivt utifrån sina ekonomiska 

förutsättningar och på grundval av all tillgänglig information är ett ekonomiskt 

antagande som genomsyrar de flesta ekonomiska hypoteser och teorier . EMH förklarar 

samspelet mellan prisbildningen av aktier på sekundärmarkanden i förhållande till 

informationstillgången vid varje given tidpunkt. Akerlof:s artikel om lemons 

åskådliggör de följder som uppstår då en marknad är behäftad med asymmetrisk 

information mellan dess aktörer.  
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3. Syndikerade lån samt relevanta delar av LMA-låneavtalet 

3.1. Allmänt 

En vanlig, men inte exklusiv, definition av ett syndikerat lån är: att två eller flera 

långivare (syndikatet) kommer överens med en låntagare om att utge kredit på allmänna 

villkor under ett av parterna ingånget låneavtal.52 Långivarna går tillsammans ihop och 

tillskjuter kapital i förhållande till deras insats och får då samma proportionella 

rättigheter.53 Låntagare i syndikerade lån är normalt företag.54 Syndikerade lån sker ofta 

på internationell basis, därmed är det vanligt att låntagare och långivare är baserade i 

flera olika länder. Några generella komponenter för ett låneavtal är; att låntagaren 

erhåller kredit under avtalade förutsättningar, att långivare vill ha lånet återbetalat på 

avtalat sätt och att långivaren vill ha ränta på lånet.  

Några av anledningarna till varför en syndikerad låneform används är för att 

det totala kreditbeloppet som låntagaren ibland är i behov av kan bli för högt för en 

ensam långivare att betala ut,55 det kan även vara en direkt följd av begränsningar i lag 

som förbjuder alltför stora kreditexponeringar för en ensam långivare.56 Slutligen så kan 

det också tänkas vara en finansieringsform som låntagaren föredrar då det minskar 

dennes motpartsrisk mot långivarsidan.  

Då listade bolag på börsen visserligen skiljer sig åt sett till både dess resultat- 

och balansräkning så är det med största sannolikhet syndikerade lån och inte bilaterala 

lån som är den vanligaste formen vid rörelsefinansiering för dessa bolag. 

Dokumentationen vid syndikerad lånefinansiering följer vanligtvis den standard som är 

utvecklad av LMA. Att så är fallet följer framförallt av den trygghet som både 

kreditgivare och låntagare känner inför ingåendet av ett standardiserat 

branschkontrakt.57 

                                            
52 LMA, s. 26 
53 Wright s. 7. 
54 Hudson, s. 883. 
55 Gorton Företagskrediter, s. 148. 
56 Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 
värdepappersbolag, passim; Se även Bankrörelselag (1987:617) 13 §: ”Kredit får beviljas endast om 
låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. […]” . 
57 LMA, s. 17. 
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3.2 Sekretessbelagd information 

Enligt huvudregeln förbinder sig parterna till ett LMA-låneavtal att behålla 

sekretessbelagd information konfidentiell och att inte röja sådan information för 

någon.58 Sekretessbelagd information är enligt definitionen all information som relaterar 

till låneavtalet och till samtliga parter i låneavtalet.59 Undantagen från förbudet att röja 

sekretessbelagd information finns föreskrivna i LMA-låneavtalet. De situationer som 

nämns är bl.a. då röjande av informationen är nödvändig vid begäran från domstol, 

regulatoriskt organ, börsen, eller då det följer av tillämplig lag och reglering.60 MAR är 

i sin helhet indispositiv, vilket medför att det inte går att avtala bort eller på annat sätt 

göra avsteg från förordningen på obligationsrättslig väg.61 Emittenters kommunikation 

är normalt sparsam vad gäller innehållet i deras låneavtal.62 Annorlunda uttryckt, så är 

det svårt att få en mer detaljerad kännedom om hur ett bolags låneavtal är utformat i 

detalj. Eventuellt tillämpliga sekretessregler enligt lag eller annan författning kan ha 

företräde framför informationsplikten till marknaden.63 Parterna till ett LMA-låneavtal 

åtar sig vidare att inte hantera insiderinformation på något olagligt sätt.64  

3.3. Finansiella åtaganden 

Finansiella åtaganden syftar huvudsakligen till att skapa ett skydd för borgenärerna. I 

syndikerade låneavtal är det långivarna, i regel banker, som är borgenärer.65 Enkelt 

uttryckt, så är ett finansiellt åtagande ett löfte från låntagaren till långivaren. Det kan 

vara ett löfte om att göra något (eller att inte göra något) eller att säkerställa att något 

görs (eller inte görs) av låntagaren eller tredje part vid vilken långivaren har kontroll 

över. Det traditionella är att finansiella åtaganden föreskriver att vissa finansiella mål 

                                            
58 LMA primary document art 36.1. 
59 ibid, art 1.1. 
60 ibid, art 36.2 (b) (v). 
61 MAR, passim. 
62 Se Alfa Laval Årsredovisning 2016, s. 131; se även Atlas Copco Årsredovisning 2016, s. 96; se även 
Sandvik Årsredovisning 2016, s. 57.  
63 http://business.nasdaq.com/media/MAR_QA_161213%20-%20Final%20version_tcm5044-35878.pdf. 
64 LMA primary document art 36.5. 
65 Gorton Företagskrediter, s. 147. 
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måste vara uppfyllda under lånets löptid.66 I allmänhet brukar finansiella åtaganden 

relatera till bolagets soliditet, resultat, kassaflöde, eller dess värdering.67  

Finansiella åtaganden behöver alltid anpassas och utformas med hänsyn till 

varje specifikt låneavtals syfte, struktur, låntagarens bransch samt vinst och 

intjäningsförmåga. Det är således svårt att ge någon generell tumregel för vilket 

förhållande på det finansiella åtagandet som är optimalt i ett låneavtal.68 Om de inte är 

anpassade till rimliga nivåer, kan följden bli att en uppsägningsgrund inträffar för lätt 

alternativt för svårt. Det är å ena sidan i det låntagande bolagets intresse att ha ett robust 

låneavtal som kan följa dem i både bra och dåliga tider. För långivarna är det å andra 

sidan viktigt att ha ett finansiellt åtagande som ger dem tidiga indikationer på en 

försämrad finansiell situation hos låntagaren och som gör att de kan inleda 

förhandlingar med anledning av detta.69 I ett väl utformat låneavtal räcker det inte med 

att ha ett finansiellt åtagande som visar att låntagaren är insolvent, det bör snarare kunna 

antecipera möjligheten till en framtida insolvenssituation.70 Annorlunda uttryckt så skall 

långivarna ges möjligheten att ingripa, innan ett finansiellt sammanbrott inträffat hos 

låntagaren.71 

Nedan följer en närmare presentation av ett specifikt finansiellt åtagande som 

kommer att användas genom resten av uppsatsen.  

3.3.1. Net Debt/EBITDA (nettoskuld/EBITDA) 

Det absolut vanligast förekommande finansiella åtagandet i LMA-låneavtal är 

nettoskuld/EBITDA.72 Det finansiella åtagandet visar hur många år det skulle ta för 

låntagaren att betala tillbaka sin skuld.73 

Nettoskuld är ett nyckeltal som återfinns i balansräkningen. Nettoskulden 

beräknas genom att kortfristig- och långfristig skuld adderas samt likvida medel och 

                                            
66 Adams s. 76. 
67 Sieppi, Niclas., SEB. 
68 Sieppi, Niclas., SEB.; se även The Act Borrower´s Guide, s. 118. 
69 Wright s.144. 
70 Hudson, s. 870. 
71 Gorton Företagskrediter, s. 127. 
72 Adams s. 77. 
73 http://www.investopedia.com/terms/n/net-debt-to-ebitda-ratio.asp.  
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tillgångar subtraheras. Skulderna minskas sedan med likvida medel och tillgångar (t.ex. 

kassa och bank) eftersom dessa teoretiskt sätt, direkt skulle kunna användas för att 

minska skulden. Nyckeltalet visar bolagets nettoskuld vid ett givet tillfälle.74 

EBITDA är ett nyckeltal över bolagets rörelseresultatet före räntekostnader, 

skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Nyckeltalet visar bolagets resultat över en 

period. 

För långivarnas del är det mest fördelaktigt att avtala om ett förhållande som är 

på en låg nivå och tvärtom för låntagaren. Normalt bestäms förhållandet baserat på risk i 

relation till förväntad avkastning, därmed brukar lån med högre risk medföra ett för 

låntagaren sett strängare förhållande mellan dessa nyckeltal.75  

3.4. Event of Default (rätt till uppsägning) 

Vid ett avtalsbrott, finns i LMA-låneavtal föreskrivet vilka åtgärder en långivare kan 

företa för att undanröja och eller reducera sin risk mot låntagaren. Precis som vid andra 

typer av operativa bestämmelser bör åtgärderna vid avtalsbrott anpassas i förhållande 

till lånet, låntagaren och långivaren.76 Uppsägning av låneavtalet kan ske på två olika 

sätt, antingen vid lånets förfallodag eller då en rätt till uppsägning kan konstateras.77  

Vid en rätt till uppsägning har långivaren ett antal valmöjligheter till hands för 

att omedelbart säga upp lånet. Dessa innefattar möjligheten att: häva utestående icke-

dragen kredit, kräva omedelbar återbetalning av principalbeloppet och den upplupna 

räntan, samt kräva in eller realisera värdet av eventuellt ställda säkerheter.78 Den kraft 

som en uppsägning av lånet medför är oftast väldigt stark. Den kan leda till väldiga 

svårigheter för låntagaren (med största sannolikhet konkurs) då denne redan innan 

uppsägningen normalt befinner sig i en svår finansiell situation. Låntagarens brytande 

mot ett finansiellt åtagande föranleder en rätt till uppsägning under LMA-låneavtalet.  

En viktig funktion vid brytandet av finansiella åtaganden är den diskrepans i tid 

som uppstår mellan brytandet av ett finansiellt åtagande och konstaterandet av en rätt 

                                            
74 https://www.investopedia.com/terms/n/netdebt.asp. 
75 Hudson, s. 27. 
76 Adams s. 88-90 ff.  
77 Hudson s. 864-865. 
78 Adams s. 95. 
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till uppsägning (mer om denna diskrepans vad gäller LMA-låneavtalets mekanik 

presenteras nedan i kap. 3.5.). 

3.5. Default (uppsägningsgrund) 

Det är viktigt att skilja på en rätt till uppsägning och en uppsägningsgrund. Termen 

default, eller uppsägningsgrund, används i de fall då någon omständighet föreligger som 

i framtiden skulle kunna föranleda en rätt till uppsägning. Det betyder alltså att det kan 

vara så att en uppsägningsgrund vid en given tidpunkt eller period är för handen men 

tack vare låneavtalets mekanik kan en rätt till uppsägning inte konstateras. Ett exempel 

är brytandet mot ett finansiellt åtagande under en pågående redovisningsperiod. Det 

betraktas som en föreliggande uppsägningsgrund fram tills dess att ett CC bekräftar att 

en rätt till uppsägning föreligger. Förekomsten av en uppsägningsgrund ger inte 

långivarna någon rätt att säga upp låneavtalet.79 

3.6. Compliance Certificate (CC) 

Ett CC är ett informationsåtagande från låntagaren som följer av LMA-låneavtalet. Ett 

CC inges till långivarna, enligt förutbestämda testperioder, i samband med att bolagets 

finansiella rapporter offentliggörs (se Bild nr. 1).80 I ett ingivet CC bekräftar låntagaren 

att några finansiella åtaganden inte brutits mot eller att ingen omständighet föreligger 

som gör att de bryter mot avtalet. Någon möjlighet att kurera ett finansiellt åtagande har 

inom  ramen för denna uppsats bortsetts från, då det i praktiken inte är särskilt vanligt 

att parterna låtit avtala om sådana.81 

 

 

 

 

 

 

                                            
79 Wright s. 41. 
80 LMA primary document art 20.1-2. 
81 Bellander, Mikael., SEB. 
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3.7. Tre olika situationer 

Nedan följer tre olika situationer a)-c), som visar prov på samspelet mellan en 

föreliggande uppsägningsgrund och en rätt till uppsägning:  

 

a) dels då situationen är den att låntagaren under redovisningsperioden hinner 

återhämta sig från en uppsägningsgrund,  

b) dels då situationen presumtivt kan ge upphov till en rätt till uppsägning, och  

c) dels då situationen faktiskt leder till en rätt till uppsägning. 

 

Illustrationer i form av bilder har infogats i texten för att illustrera tidsschemat. För att 

underlätta framställningen har enbart det finansiella åtagandet Net Debt/EBITDA 

använts. Ett förlorat respektive vunnet kundkontrakt har nedan antagits påverka bolagets 

EBITDA negativt respektive positivt med direkt effekt på innevarande 

kvartal/redovisningsperiod (även om det i praktiken oftast tar längre tid). 

3.7.1. a) Återhämtning – ingen rätt till uppsägning 

Det kan vara så att tidpunkten för brytandet mot ett finansiellt åtagande ligger i början 

av en redovisningsperiod och att bolaget senare under kvartalet lyckas återhämta sig 

innan redovisningsperiodens slut (se Bild nr. 2).82 I en sådan situation kommer någon 

                                            
82 Wright s.143. 
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bekräftelse över brytandet mot det finansiella åtagandet inte att framgå i ett CC och 

långivarna har då ingen rätt att säga upp låneavtalet.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. b) Presumtivt – rätt till uppsägning? 

Det kan också vara så att ett brytande mot ett finansiellt åtagande sker vid en senare 

tidpunkt under kvartalet. Tillskillnad mot fallet ovan i a), så är sannolikheten för att en 

rätt till uppsägning ska inträffa större eftersom tidpunkten för det förlorade 

kundkontraktet sker vid en senare tidpunkt under kvartalet, vilket gör det svårare för 

bolaget att vinna ett nytt kundkontrakt som tar igen förlusten. Långivarna måste dock 

som sagt invänta den tidpunkt då de får in en bekräftelse via CC för att, i enlighet med 

LMA-låneavtalets mekanik, kunna konstatera att en rätt till uppsägning föreligger (se 

Bild nr. 3).84 Tidpunkten för avtalsbrottet kommer retroaktivt att hänföra sig till 

redovisningsperiodens slut den 31 mars (se transparent pil, Bild nr. 3). 

                                            
83 Wright s.169. 
84 Av denna anledning är det inte ovanligt att långivare oftast vill ha en grund för avtalsbrott som relaterar 
till låntagarens finansiella ställning som en Material Adverse Change (MAC) (Wright s.143). Låntagares 
främsta motsättningar för att inkludera en MAC som hänför sig till låntagarens finansiella ställning är 
framförallt: dess osäkerhet gällande de omständigheter som måste föreligga, samt att det ger långivarna 
en överdrivet stor makt och godtycke att avgöra när en MAC är för handen (Wright s.179 ff.). 
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Vid ett presumtivt avtalsbrott mot ett finansiellt åtagande ges långivarna 

tillfälle att inleda förhandlingar med låntagaren. Dessa förhandlingar kan leda till olika 

resultat och utfall. En lyckad förhandling mellan parterna skulle innebära att en rätt till 

uppsägning inte inträffar (för mer ingående om Förhandling, Waiver och Amendment se 

nedan kap. 3.8-10.). I detta fall kommer parterna överens om en lösning till problemet 

och ingår ett tillåtelseavtal som bekräftar detta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.7.3. c) Faktiskt – rätt till uppsägning 

Det kan också vara så att ett brytande mot ett finansiellt åtagande inträffar och att 

parterna inte lyckas komma överens om en lösning till problemet via förhandlingar (se 

Bild nr. 4). 
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3.8. Waiver (tillåtelseavtal) 

Det är i praktiken vanligt att långivarna tillåter låntagaren att vid ett specifikt tillfälle 

inte uppfylla ett eller flera av villkoren i låneavtalet. Ett tillåtelseavtal fungerar normalt 

som en tillfällig åtgärd under avtalets löptid, där ena parten tillåts begå ett avtalsbrott 

utan att den andre parten kan begagna sig av de medel som avtalet annars föreskriver. 

Dessa tillåtelser kan bl.a. hänföra sig till ett brytande mot ett finansiellt åtagande, där 

långivaren genom att ingå ett tillåtelseavtal avstår från sin rättighet att påkalla en rätt till 

uppsägning av avtalet. Några anledningar till varför en långivare kan tänkas att gå med 

på en sådan överenskommelse kan vara att avtalsbrottet bedöms vara av tillfällig natur, 

att det är av mindre betydelse, eller att det av någon annan anledning anses vara 

obefogat att säga upp avtalet. Exempelvis så kan en sviktande konjunktur för ett 

cykliskt bolag föranleda att intjäningsförmågan under ett visst kvartal tillfälligt går ned 

väldigt kraftigt vilket då kan påverka ett finansiellt åtagande så som 

nettoskuld/EBITDA negativt.85 

3.9. Amendment (ändringsavtal) 

Till skillnad från ett tillåtelseavtal så är ett ändringsavtal en mer permanent lösning. 

Avtalet fungerar så som namnet antyder, d.v.s. att parterna ändrar ett eller flera av 

villkoren i låneavtalet. Ett ändringsavtal kan t.ex. föreskriva att en justering av 

förhållandet i ett finansiellt åtagande ska ske. Exempelvis så kan parterna komma 

överens om att höja nivån på förhållandet nettoskuld/EBITDA vilket skulle vara en 

positiv åtgärd för låntagaren som då kan höja nettoskulden alternativt minska EBITDA, 

allt annat lika, utan att en rätt till uppsägning inträder. Anledningen till varför en 

långivare kan tänkas att gå med på ett ändringsavtal till nackdel för denne kan bero på 

att långivaren anser att den framtida risken med krediten inte påverkas i alltför negativ 

utsträckning. 

 

 

                                            
85 Bellander, Mikael., SEB 
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3.10. Förhandling  

Förhandlingar mellan parterna med anledning av olika finansiella åtaganden är vanligt 

förekommande både initialt och under låneavtalets löptid. Som nämnts, är en 

betydelsefull funktion med finansiella åtaganden att de i ett tidigt skede möjliggör 

inledandet av just förhandlingar mellan parterna. Vid ett brytande mot ett finansiellt 

åtagande är målet normalt att parterna ska finna en lösning till problemet innan de 

finansiella rapporterna publiceras och CC inges till långivarna.86 Lösningen till 

problemet är givetvis beroende av hur allvarlig situationen är men generellt kan sägas 

att det i praktiken är extremt sällan som parterna inte finner en lösning till problemet. 

Det vanliga är att överenskommelse nås om att t.ex. bortse från rätten att säga upp 

avtalet, omförhandla nivån på förhållandet, eller att göra andra justeringar avseende det 

finansiella åtagandet.87 

3.11. Sammanfattning av kapitlet 
Ett syndikerat lån kännetecknas av att två eller flera långivare tillsammans tillskjuter 

kapital till en låntagare. Ett vanligt förekommande avtal vid syndikerade lån är det 

standardavtal som är framtaget av branschorganisationen LMA.  

Det som finns föreskrivet i ett LMA-låneavtal är enligt huvudregeln belagt med 

sekretess. Brytande av sekretessen är möjlig i de fall information begärs av t.ex. en 

domstol, börsen eller annat regulatoriskt organ. Det går inte att avtala bort 

informationsplikten under MAR på obligationsrättslig väg. 

I syndikerade låneavtal finns det inte sällan olika finansiella åtaganden som 

låntagaren måste uppfylla under lånets löptid. De finansiella åtagandena skapar ett 

skydd för borgenärerna under lånet. Finansiella åtaganden syftar i huvudsak till att ge 

långivarna tidiga indikationer på en försämrad finansiell situation hos låntagaren. Ett 

vanligt åtagande är förhållandet nettoskuld/EBITDA.  

                                            
86 Gorton Företagskrediter, s. 134. 
87 Sieppi, Niclas., SEB. 
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Ett CC är ett åtagande från låntagarens sida att skicka in en bekräftelse, så fort 

de finansiella rapporterna är färdigställda, på att några uppsägningsgrunder under LMA-

avtalet inte föreligger. 

Det är viktigt att skilja mellan en rätt till uppsägning och en uppsägningsgrund. 

LMA-låneavtalet stipulerar att CC måste bekräfta att en rätt till uppsägning föreligger. 

Då parterna under låneavtalets löptid vill göra ändringar i låneavtalet görs detta 

genom ett tilläggs- eller ändringsavtal. Sådana avtal kan vara av tillfällig- respektive 

permanent natur.  
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4. Informationsgivning  

4.1. Relevant reglering 

Det är för närvarande följande lagstiftning och regelverk som styr de noterade bolagens 

informationsgivning.88 

 

• MAR är den centrala regleringen för offentliggörande av insiderinformation. 

• Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055. 

• Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522. 

• ESMA:s vägledning. 

• Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

• Årsredovisningslagen (1995:1554). 

• Emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på börsen måste följa 

regelverket. Förutom regelverket har börsen även utgivit handledning i form av 

frågor och svar med anledning av implementeringen av 

marknadsmissbruksförordningen.89 

• FI har genom (FFFS 2007:17) utfärdat föreskrifter vad gäller emittenters 

informationsgivning.90 

 

Utöver ovan nämnda lagstiftning och regelverk, tillkommer EU-domstolens praxis. 

Domstolen har, så som sista instans, rätten att avgöra hur förordningen ska tolkas och 

tillämpas.91  

4.2. Definitionen av insiderinformation 

Definitionen av insiderinformation i förordningens artikel 7 motsvarar i stora delar den 

som återfanns i MAD I tillsammans med de ytterligare kompletteringar som fanns i 

                                            
88 Sevenius & Örtengren s. 192. 
89 http://business.nasdaq.com/media/MAR_QA_161213%20SV_tcm5044-35879.pdf. 
90 FFFS 2007:17. 
91 FEUF, art. 267. 
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kommissionens direktiv92.93 Lydelse i original, med uteslutning av vissa delar, artikel 

7(1) a) MAR: 

 

”a) Information av specifik natur [kursivering tillagd] som inte har offentliggjorts, som direkt 

eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, 

om den offentliggjordes, [s]annolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset [kursivering 

tillagd] på dessa finansiella instrument[…]” 

 

Begreppet insiderinformation består av fyra grundläggande element. För det första 

avses information som är av specifik natur. För det andra att denna information inte har 

offentliggjorts. För det tredje att informationen direkt eller indirekt rör en eller flera 

emittenter eller ett eller flera finansiella instruments pris. För det fjärde ska 

informationen, om den offentliggjordes, sannolikt kunna förväntas ha en väsentlig 

inverkan på priset på dessa finansiella instrument.94 Vissa av dessa kriterier, nämligen 

det första och det fjärde kräver en närmare genomgång då de är mer komplexa, de har 

därför fått en egen underrubrik. Nedan kommer något kort att sägas om det andra och 

det tredje kriteriet. 

Det ges ingen vägledning i MAR med vad som menas med offentliggjord 

information. Generellt torde kunna sägas att om informationen är tillgänglig för 

allmänheten, så kan den enligt definitionen inte längre vara insiderinformation. I vissa 

fall kan information, som inte har offentliggjorts av emittenten men som allmänheten 

endast till viss del har kännedom om anses vara icke offentliggjord information och 

således kan den klassificeras som insiderinformation (för mer om lösa rykten se nedan 

kap. 4.4.3.). 

Med att informationen direkt eller indirekt ska röra emittenten avses att 

information ska ha ett samband med bolaget, således kan t.ex. information som rör 

                                            
92 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av 
insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan 
93 Prop. 2016/17:22, s. 63. 
94 Geitl v Daimler AG, p. 25.  
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andra bolag inom samma koncern utgöra insiderinformation.95 Det följer även intuitivt 

att informationen i fråga måste vara i bolagets kännedom.96 Vidare så omfattas ett eller 

flera av emittentens upptagna finansiella instrument, bedömningen av informationen 

måste därmed göras mot bakgrund av samtliga av bolagets upptagna värdepapper. 

4.2.1. Specifik natur 

I förordningen specificeras vad som avses med specifik natur. Lydelse i original, artikel 

7(2) MAR: 

 

”2. Vid tillämpning av punkt 1 ska information anses vara av specifik natur [kursivering 

tillagd] om den anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga 

eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa och om denna 

information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om 

omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument 

eller på relaterade finanisella [sic!] derivatinstrument, på relaterade spotavtal avseende 

råvaror eller på auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter. I fråga om en över tiden 

pågående process som syftar till att förverkliga, eller som resulterar i, vissa omständigheter 

eller en händelse, kan i detta hänseende de framtida omständigheterna eller den framtida 

händelsen och även de mellanliggande stegen [kursivering tillagd] i den processen som är 

knutna till förverkligandet av de framtida omständigheterna eller den framtida händelsen 

anses vara specifik information.” 

 

Information anses vara av specifik natur om två, i förhållande till varandra, kumulativa 

kriterier är uppfyllda. För det första måste informationen ange omständigheter som 

föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat 

eller rimligtvis kan förväntas inträffa. För det andra måste den vara tillräckligt specifik 

för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens 

potentiella effekt på priserna på de finansiella instrumenten.97 Uttryckt på ett annat sätt 

så ska en bedömning göras med utgångspunkt från hur sannolikt det är att det som 

                                            
95 Se FFS 2007:17, 10:3 §; se även Regelverket s. 28. 
96 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s. 24. 
97 Geltl v Daimler AG, p. 29. 
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informationen avser ska inträffa och hur konkret information är.98 Begreppen 

omständigheter och händelse definieras inte i förordningen, men de ska förstås utifrån 

sina språkligt vedertagna betydelser.99 Att notera är att även en över tiden pågående 

process och de mellanliggande stegen i den processen kan utgöra information av 

specifik natur (för mer om mellanliggande steg se nedan kap. 4.2.2.). 

EU-domstolen har i förhandsavgörandet Geltl v Daimler AG dels tydliggjort 

tolkningen av det första kriteriet, d.v.s. att informationen måste ange omständigheter 

som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har 

inträffat eller rimligtvis kan förväntas inträffa och dels klargjort hur de två kriterierna 

ska tolkas i förhållande till varandra.  

De två delfrågor som domstolen i målet tog ställning till var huruvida: 

”omständigheter som … rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som … 

rimligtvis kan förväntas inträffa” enbart omfattar omständigheter eller händelser om 

sannolikheten för att de ska uppkomma kan anses vara övervägande eller stor, eller om 

detta begrepp innebär att omfattningen av omständigheternas eller händelsernas effekt 

på priserna på de berörda finansiella instrumenten ska tas i beaktande.100  

Gällande den första delfrågan konstaterade domstolen att det vid en 

bedömning, huruvida det är rimligt att förvänta sig att vissa omständigheter kan komma 

att föreligga eller att en händelse kan komma att inträffa, en helhetsbedömning ska 

företas i varje enskilt fall mot bakgrund av de faktorer som finns tillgängliga.101 

Domstolen fastslog vidare att uttrycken ”rimligtvis kan komma att” och ”rimligtvis kan 

förväntas” inte ska tolkas så att det måste bevisas att sannolikheten för 

omständigheterna eller händelserna i fråga är stor,102 det är tillräckligt att det finns 

realistiska utsikter för att de framtida omständigheterna och händelserna kan 

uppkomma.103 Att begränsa tillämpningsområdet med avseende på framtida 

omständigheter och händelser till en sannolikhetsgrad, (t.ex. enligt den till domstolen 

                                            
98 Sevenius & Örtengren s. 193. 
99 Geltl v Daimler AG, p. 30. 
100 ibid, p. 41. 
101 ibid, p. 45. 
102 ibid, p. 46. 
103 ibid, p. 49. 
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hänskjutna frågan huruvida sannolikheten för att de framtida omständigheterna och 

händelserna ska uppkomma ska anses vara övervägande eller stor) skulle enligt 

domstolen undergräva syftet med regleringen eftersom en sådan restriktiv tolkning 

skulle kunna ge personer med tillgång till sådan information en otillbörlig fördel 

eftersom den inte skulle anses vara av specifik natur.104 Motsatsvis kan det konstateras 

att information om omständigheter eller händelser inte ska anses vara av specifik natur 

om det är osannolikt att de kommer att uppkomma. Om så inte var fallet skulle 

emittenter nämligen kunna tro att de var skyldiga att offentliggöra information som helt 

saknar konkret natur eller som inte har någon inverkan på priset på dess finansiella 

instrument, något som skulle kunna skapa en ovisshet vad gäller rättsläget för 

marknadens aktörer (inklusive emittenterna).105 

Den andra delfrågan, huruvida sannolikheten för att omständigheter eller en 

händelse ska uppkomma kan variera beroende på hur stor effekt dessa har på priset på 

de finansiella instrumenten, besvarades nekande av domstolen.106 De fastslog att de två 

kriterierna utgör minimivillkor som vart och ett måste vara uppfyllt. Det är då felaktigt 

att tolka dem beroende av varandra på så sätt att ju större den möjliga inverkan av 

framtida omständigheter eller en händelse har på priset på de finansiella instrumenten 

desto lägre sannolikhetsgrad krävs för att informationen om dessa omständigheter eller 

denna händelse ska anses vara av specifik natur.107 

4.2.2. Mellanliggande steg 

Emittenter måste utvärdera om information som avser en händelse eller viss 

omständighet kan anses utgöra ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process, 

(t.ex. så kan läget vid pågående avtalsförhandlingar utgöra ett mellanliggande steg)108 

och om informationen uppfyller de kriterier i artikel 7 MAR som gör att informationen 

faller inom definitionen av insiderinformation. Ett mellanliggande steg i en över tiden 

pågående process kan i sig utgöra omständigheter eller en händelse som föreligger eller 
                                            
104 Geltl v Daimler AG, p. 47. 
105 ibid, p. 48. 
106 ibid, p. 50. 
107 ibid, pp. 52-53. 
108 MAR, skäl 17. 
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som det finns realistiska utsikter för att den kan komma att föreligga eller inträffa, på 

grundval av en övergripande bedömning av faktorer som föreligger vid den relevanta 

tidpunkten.109 EU-domstolen har anfört att en tolkning av orden ”omständigheter” och 

”händelse” på sådant sätt att ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process 

utesluts, skulle undergräva värdepappersmarknadens integritet och investerarnas 

förtroende.110 Detta var de bakomliggande motiven till varför lagstiftaren, mot bakgrund 

av domstolens förhandsavgörande i Geltl v Daimler AG, valde att inkorporera artikel 

7(3) MAR i den nuvarande förordningen.111 

”3. Ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process ska anses vara 

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

denna artikel.” 

Information om ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process kan således 

utgöra information av specifik natur. EU-domstolen har klargjort att denna tolkning inte 

enbart omfattar de steg som redan föreligger eller som redan har inträffat. Den omfattar 

även de steg som rimligtvis kan förväntas inträffa.112 Sammantaget innebär detta att en 

emittent vid flera tillfällen kan behöva offentliggöra insiderinformation som hänför sig 

till samma underliggande händelse och vid processer som pågår under en längre tid kan 

insiderinformation uppstå på grund av omständigheter eller händelser under samtliga 

mellanliggande moment.113 Mer konkret innebär detta exempelvis att ett beslut som 

fattats i en del av bolagsledningen och som kräver slutligt godkännande av andra 

beslutsfattare inom bolaget redan initialt kan anses utgöra insiderinformation.114 

4.2.3. Sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset 

I förordningen specificeras ytterligare vad som avses med kriteriet specifik natur. 

Lydelse i original, med uteslutning av vissa delar, artikel 7(4) MAR: 
                                            
109 MAR, skäl 16. 
110 Geltl v Daimler AG, p. 33-35. 
111 MAR, art. 7(3). 
112 Geltl v Daimler AG, p. 38. 
113 Sevenius & Örtengren, s. 193. 
114 Geltl v Daimler AG, passim. Att obeservera, är att förhandsavgörandet gällde ett tyskt bolag som i 
förhållande till svenska bolag har en annorlunda utformad (dualistisk) organisatorisk struktur vad gäller 
dess högst beslutsfattande organ. 
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”4. Vid tillämpning av punkt 1 ska information som, om den offentliggjordes, sannolikt 

skulle ha en väsentlig inverkan på priset [kursivering tillagd] på finansiella instrument, 

finansiella derivatinstrument, på relaterade spotavtal avseende råvaror eller på auktionerade 

produkter baserade på utsläppsrätter avse information som en förnuftig investerare sannolikt 

skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut [kursivering tillagd].” 

- - - 

 

Det är viktigt att känna till att det inte är avgörande om en förändring i monetära termer 

faktiskt sker, d.v.s. om priset på det finansiella instrumentet rör sig upp- eller nedåt, det 

avgörande är istället de rent objektiva omständigheter som föreligger vid 

bedömningstillfället.115 Stöd för denna bedömning hämtas från vad som avses med en 

förnuftig investerare i förordningen,116 samt från EU-domstolens förhandsavgörande i 

Geltl v Daimler AG.117 Sammantaget kan sägas att formuleringen är något olyckligt 

utformad då något väsentlighetskrav inte behöver uppfyllas, något man dock kan 

vilseledas att tro. Det som avses är istället att information ska anses ha en väsentlig 

prispåverkan om en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja informationen som en 

del av grunden för sitt investeringsbeslut.118 

En förnuftig investerare baserar sina investeringsbeslut på all tillgänglig 

information, ex ante. Vid utvärderingen av om en förnuftig investerare rimligtvis skulle 

beakta en viss uppgift ska en bedömning göras med hänsyn till de förväntade effekterna 

av dessa uppgifter i ljuset av den berörda emittentens verksamhet som helhet, 

informationskällans tillförlitlighet och alla andra marknadsvariabler som kan förväntas 

påverka dess finansiella instrument.119 

 

 

 

                                            
115 Jfr. http://www.fi.se/sv/publicerat/fi-forum/2017/insynsrapportering-och-insiderinformation/. 
116 MAR, skäl 14. 
117 Geltl v Daimler AG, p. 48. 
118 Prop. 2015/16:120 s. 34. 
119 MAR, skäl 14. 
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4.2.4. Regelverket för emittenter 

I regelverket ges viss handledning angående begreppet insiderinformation. Trots att 

mycket av det som sägs nedan kan uppfattas som repetitivt är en genomgång ändå av 

intresse eftersom regelverket i flera hänseenden är mer detaljerat än förordningen. 

Bedömningen av vad som är insiderinformation måste baseras på fakta och 

omständigheter, samt företas från fall till fall. Vid bedömningen av vad som kan anses 

utgöra insiderinformation kan följande faktorer särskilt beaktas: beslutets eller 

händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens 

verksamhet, betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som 

avgör prisbildningen på de finansiella instrumenten och andra faktorer som skulle kunna 

påverka priset på de finansiella instrumenten. Vidare så kan en omständighet vid 

bedömningen vara om liknande information tidigare har haft effekt på priset på de 

finansiella instrumenten eller om bolaget tidigare gjort bedömningen att viss 

information ansågs vara insiderinformation tillmätas betydelse. En likartad hantering av 

information av emittenten bör alltså eftersträvas. Dessutom så ska både positiv och 

negativ information behandlas på ett likvärdigt sätt. Information som sannolikt skulle ha 

en väsentlig inverkan på emittentens finansiella instrument ska offentliggöras. Således 

är det alltså inte nödvändigt att det sker en verklig förändring på priset utan det räcker 

med att den vid en förhandsbedömning ter sig sannolik. Bedömningen ska ske 

bolagsspecifikt, vilket innebär att faktorer så som tidigare kursutveckling, 

branschtillhörighet och marknadsutveckling ska beaktas.  

I regelverket uppräknas vissa exempel på händelser där informationsplikt kan 

föreligga. Sådana händelser kan vara: 

 

• order- och investeringsbeslut, 

• samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal, 

• pris- eller valutaförändringar, 

• kredit- eller kundförluster, 

• nya joint ventures, 

• forskningsresultat, 
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• inledande eller uppgörelse av legala tvister samt relevanta domstolsbeslut, 

• finansiella svårigheter, 

• myndighetsbeslut, 

• aktieägaravtal som är kända av emittenten och som kan påverka överlåtbarheten 

av emittentens finansiella instrument, 

• rykten i marknaden och informationsläckage, 

• market maker –avtal, 

• information rörande dotter- och intressebolag, 

• väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning, och 

• genomgripande förändringar av emittentens verksamhet.120 

 

Punkten angående finansiella svårigheter är av särskilt intresse för denna uppsats. 

Börsen ger viss vägledning beträffande sådan information. 

 

”Finansiella svårigheter    

Om emittenten hamnar i ekonomiska svårigheter, t.ex. en likviditetskris eller en 

betalningsinställelse, kan det uppkomma svåra frågeställningar fällande [sic!] skyldigheten 

att offentliggöra insiderinformation. Emittenten kan exempelvis hamna i en situation där 

avgörande beslut fattas av andra, t.ex. kreditgivare eller stora aktieägare. Det [är] dock alltid 

emittenten som har ansvaret för offentliggörandet av insiderinformation. Detta innebär att 

emittenten måste hålla sig kontinuerligt underrättad om utvecklingen genom kontakter med 

representanter från kreditgivare, stora ägare m.m. Med ledning av den information som då 

erhålls kan lämpliga informationsåtgärder förberedas.  

 

I låneavtal finns inte sällan olika begränsningar [kursivering tillagd] med avseende på 

soliditet, försäljning, kreditbetyg eller liknande. Om dessa gränser passeras kan långivaren 

komma att kräva återbetalning eller omförhandling av lånen. Passeras sådana gränser kan 

detta faktum utgöra insiderinformation [kursivering tillagd]. […]”121 

 

                                            
120 Regelverket, s. 25 ff. 
121 ibid, s. 28. 
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Som handledningen från regelverket framhåller så kan det uppkomma svåra 

frågeställningar kopplat till skyldigheten för en emittent att offentliggöra 

insiderinformation som hänför sig till bolagets finansiella svårigheter. Avgörande beslut 

kan ibland fattas av andra än bolaget självt t.ex. av kreditgivare. Insiderinformation kan 

därmed uppkomma vid ett tillfälle som delvis ligger utanför bolagets kontroll och 

således måste bolaget hålla sig ständigt uppdaterad för att kunna agera i rätt tid.  

Med begränsningar i låneavtal åsyftas olika finansiella åtaganden. Regelverket 

öppnar dels upp för att ett brytande mot finansiella åtaganden (då gränser passeras) kan 

utgöra insiderinformation och dels att finansiella åtaganden (begränsningar) kopplade 

till bolagets soliditet och försäljning innefattas. 

4.3. Hur ska insiderinformation offentliggöras 

Offentliggörandet av insiderinformation regleras i artikel 17 MAR. Emittenter behöver 

inte längre hänvisa till lag (2007:528) om värdepappersmarknaden vid offentliggörande 

av insiderinformation, utan enbart till förordningen då den har företräde. Förordningen 

kompletteras av kommissionens fastställande av tekniska standarder, som i detalj 

föreskriver hur offentliggörandet ska gå till.122 Lydelse i original, med uteslutning av 

vissa delar, artikel 17(1) MAR: 

 

”1. En emittent ska så snart som möjligt [kursivering tillagd] informera allmänheten om 

insiderinformation som direkt berör den emittenten.  

Emittenten ska se till att insiderinformationen offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten 

en snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i 

rätt tid […] ” 

- - - 

 

Offentliggörande av insiderinformation ska normalt ske så snart som möjligt, det vill 

säga i direkt anslutning till att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd 

                                            
122 Kommissionen 2016/1055. 
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för bolaget.123 Att offentliggörandet ska ske så snart som möjligt och inte omedelbart 

innebär att en viss tolerans med att det kan ta tid att administrera offentliggörandet. 

Därmed ges bolaget möjlighet att förbereda och vidta nödvändiga åtgärder innan 

offentliggörandet. I vissa fall, då emittenten på förhand varit medveten om att en 

särskild händelse ska inträffa är den acceptabla tidsutdräkten mindre. Hur långt den 

acceptabla tidsutdräkten sträcker sig beror på en individuell bedömning av 

informationens karaktär och betydelse för bolaget, samt mot bakgrund av de 

nödvändiga administrativa procedurerna.124 Man får i sammanhanget inte glömma bort 

huvudsyftet med offentliggörande av insiderinformation, d.v.s. att informera 

allmänheten. Att offentliggörandet är korrekt och fullständigt är viktigare än att det går 

fort om det är något som borgar för att informationen lämnas utan att vilseleda 

allmänheten.125 Ibland kan det vara så att bolaget inte ”äger” insiderinformationen, utan 

att den kommer från en extern part. Så kan vara fallet vid beslut som kommer från 

myndighet eller domstol. I sådana fall måste bolaget hålla sig informerad om när 

beslutet i fråga kan förväntas att offentliggöras för att kunna förbereda 

offentliggörandet. Om det inte är möjligt för bolaget att direkt lämna information om 

beslutets konsekvenser, kan beslutet först informeras om, och dess konsekvenser vid ett 

senare tillfälle.126 

Kravet på emittenten att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 17(1) 

MAR uppkommer dock endast om insiderinformationen rör emittenten direkt. Det 

innebär att ett nära samband mellan insiderinformationen och bolaget måste finnas och 

det utesluter annan information som bara indirekt påverkar bolagets finansiella 

instrument.127 Således kan det konstateras att artikel 7 MAR har ett vidare 

tillämpningsområde än artikel 17(1) MAR där även indirekt information som rör 

emittenten omfattas. 

Offentliggörande ska normalt ske så snart som möjligt under börsens 

öppethållande. Under övrig tid, då börsen inte är öppen, kan offentliggörandet ske 
                                            
123 Sevenius & Örtengren, s. 196. 
124 http://business.nasdaq.com/media/MAR_QA_161213%20-%20Final%20version_tcm5044-35878.pdf. 
125 Hansen, Say when: When must an issuer disclose inside information?, s. 27. 
126 Sevenius & Örtengren, s. 197. 
127 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s. 4 ff. 
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senast i god tid före dess öppnande påföljande dag under förutsättning att informationen 

hålls strikt konfidentiell tills dess att den har offentliggjorts. Detta synsätt var dock 

åtminstone godtagbart innan förordningens ikraftträdande.128 MAR anger inte specifikt 

huruvida en sådan ordning fortfarande kan anses förenlig mot bakgrund av 

förordningens krav på offentliggörande. Börsen förespråkar därför att emittenter bör 

iaktta försiktighet i detta avseende och inte förutsätta att tidigare praxis fortfarande 

gäller.129 

För att informationen ska anses ha lämnats på ett korrekt sätt krävs det att den 

på ett snabbt och icke-diskriminerande sätt görs tillgänglig för allmänheten.130 Vidare 

ska emittenten se till att insiderinformationen offentliggörs på ett sådant sätt att 

allmänheten får tillgång till informationen och ges möjligheten att göra  en fullständig 

och korrekt bedömning.131 Bolag uppfyller dessa krav genom att dels använda sig av en 

informationsdistributör som hjälper till med offentliggörandet,132 och dels genom att 

bearbeta informationen för att tillse att den uppfyller en viss legal standard innan den 

offentliggörs.133  

Vid osäkerhet om hur en situation ska hanteras kan emittenten kontakta 

börsens bolagsövervakning. Men ansvaret för offentliggörandet av insiderinformation 

ligger dock alltid på bolaget.134 

4.4. När får ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation ske m.m. 

Det är av yttersta vikt för bolaget att veta när information är att betrakta som 

insiderinformation eftersom det vid den tidpunkten skapas en handlingsskyldighet för 

bolaget. Antingen måste bolaget så snart som möjligt offentliggöra informationen, eller 

så kan bolaget, om villkoren för uppskjutet offentliggörande är för handen, skjuta upp 

offentliggörandet. 

                                            
128 Sevenius & Örtengren, s. 196. 
129 http://business.nasdaq.com/media/MAR_QA_161213%20-%20Final%20version_tcm5044-35878.pdf; 
Sevenius & Örtengren, s. 196. 
130 MAR, skäl 21. 
131 MAR, art. 17(1) andra stycket. 
132 Sevenius & Örtengren, s. 195-196. 
133 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s. 6. 
134 Regelverket art 3.1. 
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Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation regleras i artikel 17(4) 

MAR.135 ESMA:s vägledning vid uppskjutet offentliggörande har antagits i sin helhet 

av FI. Enligt både ESMA och FI ska vägledningen ses som indikativ.136 ESMA har 

påpekat att möjligheten till att skjuta upp ett offentliggörande ska ses som ett undantag 

till huvudregeln och att institutet ska tillämpas restriktivt.137 Lydelse i original, med 

uteslutning av vissa delar, artikel 17(4) MAR: 

 

”4. En emittent eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter, får på eget ansvar skjuta 

upp offentliggörande av insiderinformation, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:  

a) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen [kursivering tillagd] för 

emittenten eller deltagaren på marknaden. 

b) Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten 

[kursivering tillagd].  

c) Emittenten eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter kan säkerställa att 

informationen förblir konfidentiell [kursivering tillagd].  

När det gäller en över tiden pågående process som sker i flera steg [kursivering tillagd] och 

som syftar till att en viss omständighet ska inträffa eller som resulterar i en viss omständighet 

eller en viss händelse, får en emittent eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter på 

eget ansvar skjuta upp offentliggörandet av information relaterad till denna process med 

förbehåll för leden a, b och c i första stycket.” 

- - - 

Samtliga av de tre villkoren i a)-c)  är kumulativa. Nedan presenteras dessa tre villkor 

mer utförligt. 

4.4.1. Legitima intressen 

Vilka särskilda omständigheter som kan tänkas utgöra legitima intressen för emittenten 

utvecklas i preambeln till MAR. ESMA har i enlighet med sin befogenhet utfärdat 

                                            
135 Se 15 kap. 7 § LVM. 
136 ESMA Consultation Paper, s. 70. 
137 ibid. 
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vägledning över vad som kan tänkas utgöra legitima intressen för emittenten,138 dessa 

återspeglar vad som stadgas i förordningen.139 Bedömningen för huruvida ett legitimt 

intresse föreligger ska utvärderas från fall till fall.140  

Ett legitimt intresse anses föreligga då resultatet eller det normala 

handlingsmönstret av pågående förhandlingar kan påverkas negativt av ett 

offentliggörande och särskilt i de fall då emittentens finansiella ställning är allvarligt 

eller omedelbart hotad (utan att relevant insolvenslagstiftning blivit tillämplig) samt då 

ett offentliggörande skulle kunna utgöra en allvarlig risk för befintliga och potentiella 

aktieägares intressen genom att utgången av pågående förhandlingar som syftar till att 

säkerställa bolagets långsiktiga finansiering försvåras.141 ESMA har klargjort att även 

ett säkerställande av bolagets kortsiktiga finansiering inbegrips.142 Utöver detta så har 

ESMA givit några konkreta exempel på vilka typer av pågående förhandlingar som 

avses nämligen; fusioner, förvärv, uppdelningar, avknoppningar, köp eller avyttring av 

större tillgångar eller verksamhetsområden, omstruktureringar och omorganisationer.143  

Som framhållits får emittenter alltså inte besluta om ett uppskjutet 

offentliggörande i de fall då relevant insolvenslagstiftning blivit tillämplig, d.v.s. då 

bolaget är likvidationspliktigt enligt aktiebolagslagens mening.144  

4.4.2. Vilseleder allmänheten 

Vilka särskilda omständigheter som kan tänkas vilseleda allmänheten utvecklas av 

ESMA i deras vägledning, där ges tre exempel på situationer då ett uppskjutet 

offentliggörande sannolikt inte är möjligt eftersom det kan komma att vilseleda 

allmänheten.145 

 

                                            
138 MAR, art. 17(11).  
139 ESMA Guidelines, art 5(1). 
140 ESMA Consultation Paper, s. 23. 
141 MAR, skäl 50. 
142 ESMA, Final Report, s. 14-15. 
143 ibid. 
144 Sevenius & Örtengren, s. 200. 
145 ESMA Guidelines, Art 5(2). 
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a) När insiderinformation skiljer sig väsentligt från tidigare offentliggjord 

information. 

b) När insiderinformation avser det faktum att emittentens finansiella mål sannolikt 

inte kommer att uppnås. 

c) När insiderinformation är diametralt motsatt till marknadens förväntningar och 

förväntningarna bygger på tidigare offentliggjord information eller på annan 

information från emittenten såsom t.ex. intervjuer med VD eller från 

managementpresentationer. Vid en bedömning av marknadens förväntningar ska 

hänsyn även tas till konsensus bland analytiker, när sådan finns tillgänglig.146 

 

De två första situationerna refererar till bolagets tidigare offentliggjorda meddelanden 

eller de finansiella mål som tidigare kommunicerats av bolaget. Den tredje situationen 

refererar till marknadens förväntningar som baseras på de signaler som bolaget har 

givit. 

ESMA påpekar att riktlinjerna inte är heltäckande utan att det kan uppstå fler 

situationer då ett uppskjutet offentliggörande kan tänkas vilseleda allmänheten.147 

4.4.3. Informationen förblir konfidentiell 

Emittenten behöver säkerställa att informationen förblir konfidentiell under hela 

uppskjutandeperioden. För att säkerställa att insiderinformationen hålls konfidentiell ska 

bolaget neka personer tillgång till sådan information som de inte behöver. De ska vidare 

se till att alla personer som har tillgång till insiderinformation förstår de rättsliga 

skyldigheter som är förenade med detta samt är medvetna om de sanktioner som är 

hänförliga till missbruk och otillbörligt utnyttjande av sådan information.148 Om 

informationens konfidentialitet inte längre kan säkerställas måste den så snart som 

möjligt offentliggöras i enlighet med artikel 17(4) MAR.149 Även i de fall eventuella 

rykten florerar som uttryckligen hänför sig till den uppskjutna insiderinformationen och 

                                            
146 Sevenius & Örtengren, s. 201. 
147 ESMA Consultation Paper, s. 27-28. 
148 Regelverket 10 kap. 4 §. 
149 MAR, art. 17(7). 
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om dessa rykten är tillräckligt konkreta ska informationen så snart som möjligt 

offentliggöras.150  

4.5. Hur ska ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation ske? 

En emittent ska genom en skriftlig anmälan underrätta FI151 om att ett uppskjutet 

offentliggörande har ägt rum samt inge en skriftlig förklaring till anledningen bakom 

uppskjutandet och på vilka grunder villkoren i 17(4) MAR anses uppfyllda.152 

Underrättelsen ska ske så snart informationen offentliggjorts för allmänheten.153 Vad 

gäller den skriftliga förklaringen tillåter förordningen att medlemsstaterna i sin 

nationella lagstiftning fastställer att en sådan förklaring endast behöver lämnas till den 

behöriga myndigheten på begäran,154 ett alternativ som Sverige utnyttjat.155 Då ett bolag 

skjuter upp ett offentliggörande av insiderinformation ska börsen omedelbart informeras 

om detta.156  

4.7. Sammanfattning av kapitlet 

Det finns ett flertal olika lagar och regelverk som styr de noterade bolagens 

informationsplikt. Regleringen avseende offentliggörande av insiderinformation tar 

avstamp ifrån reglerna i MAR. Ytterst är det EU-domstolen som avgör hur förordningen 

ska tolkas och tillämpas. 

Den nuvarande definitionen i förordningen är i stort sett densamma som den 

som återfanns i MAD I. Begreppet insiderinformation består av fyra grundläggande 

element. För det första avses information som är av specifik natur. För det andra att 

denna information inte har offentliggjorts. För det tredje ett informationen direkt eller 

indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument. För det 

                                            
150 MAR, art. 17(7) st. 1-2. 
151 Prop. 2015/16:120 s. 45. 
152 Kommissionen 2016/1055, art. 4(2).  
153 http://www.fi.se/contentassets/787e114007124024acb5916c8f4f02e8/infobrev_mar.pdf. 
154 Kommissionen 2016/1055, art. 4(4). 
155 Se Prop. 2015/16:120 s. 53. 
156 Se LVM 15 kap. 7 § och FFFS 2007:17 10 kap. 4 §; se även 
http://business.nasdaq.com/media/MAR_QA_161213%20-%20Final%20version_tcm5044-35878.pdf. 
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fjärde ska informationen, om den offentliggjordes, sannolikt kunna förväntas ha en 

väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument. 

Bedömningen för huruvida information är av specifik natur ska göras med 

utgångspunkt från hur sannolikt det är att det som informationen gäller ska inträffa och 

hur konkret information är. Vad gäller sannolikheten för att det som informationen 

gäller ska inträffa ska en helhetsbedömning företas mot bakgrund av de faktorer som 

finns tillgängliga och bedömningen ska företas i varje enskilt fall. I förhandsavgörandet 

Geltl v Daimler AG klargör domstolen bl.a. hur ”sannolikhetsrekvisitet” ska bedömas. 

För att information ska anses vara insiderinformation krävs det att den är 

tillräckligt konkret för att en förnuftig investerare ska kunna agera på den, allmänt 

hållen information om t.ex. bolagets framtidsutsikter är inte sådan. 

Information om ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process kan 

utgöra information av specifik natur. Det innebär t.ex. att ett beslut som fattats i en del 

av bolagsledningen, och som kräver slutligt godkännande av andra beslutsfattare inom 

bolaget, redan initialt kan utgöra insiderinformation. 

Vad gäller tolkningen av kriteriet, att informationen som om den 

offentliggjordes skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset, menas att 

information ska anses ha en väsentlig prispåverkan om en förnuftig investerare 

sannolikt skulle utnyttja sådan information som en del av grunden för sitt 

investeringsbeslut. 

Regelverket för emittenter ger viss handledning avseende hur bolag som 

genomgår finansiella svårigheter ska agera. Bryter bolag mot finansiella åtaganden i 

låneavtal kan sådan information utgöra insiderinformation.   

Offentliggörande av insiderinformation ska normalt ske så snart som möjligt. 

Att offentliggörandet ska ske så snart som möjligt och inte omedelbart, innebär ett en 

viss tolerans mot att det kan ta tid att administrera offentliggörandet i vissa fall godtas.  

Om tre i förhållande till varandra kumulativa kriterier är uppfyllda kan ett 

bolag skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation. Möjligheten till uppskjutet 

offentliggörande ska ses som ett undantag till huvudregeln och därmed tillämpas 

restriktivt.  
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5. Slutlig analys 

5.1. Disposition 

I denna slutliga analysdel avser jag att först behandla uppsatsens bisyften. Efter det 

kommer analysen övergå till att behandla uppsatsens huvudsyfte, d.v.s. att analysera om 

en låntagares (emittents) presumtiva eller faktiska avtalsbrott mot ett finansiellt 

åtagande i ett LMA-låneavtal är insiderinformation och, om så är fallet, när 

offentliggörande då ska ske. Detta kommer att göras med utgångspunkt i de tre olika 

situationerna som presenterats ovan (se kap. 3.7.). 

5.2. För- och nackdelar med vagt utformade regler 

Mitt försök att definiera begreppet insiderinformation påvisar dess svårhet. Några utav 

problemen som tydliggörs är att det i förordningen saknas klarhet i hur många av de 

rekvisit som ligger till grund för bedömningen ska tolkas och tillämpas. Rekvisiten 

specifik natur och att informationen, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en 

väsentlig påverkan på priset är vaga och oklara. Detta faktum kan leda till svårigheter 

för emittenter då de ska avgöra vilken information som är insiderinformation eller inte. 

Följderna av detta är att bolag i viss mån kan sväva i ovisshet i förhållande till 

förordningens påbud vad avser offentliggörande av insiderinformation. Denna ovisshet 

riskerar att påverka den enhetliga tillämpningen av förordningen inom EU negativt. 

Vidare så kan denna ovisshet leda till en urholkning av unionens övergripande mål att: 

skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som har allmänhetens förtroende, skapa 

en mer enhetlig och fastare ram för att bevara marknadens integritet, undvika potentiellt 

regleringsarbitrage, säkerställa ansvarsskyldighet vid försök till manipulation, öka 

rättssäkerheten, samt förenkla lagstiftningen för marknadens aktörer. En mer preciserad 

lagstiftningsmetod hade kanske varit att föredra då det hade skapat en större 

förutsebarhet och likformighet. Fördelen med att använda en vag formulering är dock 

att den främjar flexibilitet och kasuistiska bedömningar, vilket gör den mer dynamisk. 

Den senare lagstiftningsmetoden möjliggör detta eftersom plats lämnas åt mer 

diskretion vid bedömningar avseende hur förordningen ska tolkas. Mot bakgrund av att 
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förordningen ska gälla för ett brett spektrum av bolag på samtliga 

värdepappersmarknader inom EU är det troligtvis mer fördelaktigt med en vagt 

utformad lagstiftning framför en mer preciserad. På ett område som detta, d.v.s. den för 

hela samhället viktiga värdepappersmarknaden där stora värden står på spel och där 

sanktionerna i förordningen är av tämligen straffrättslig karaktär kan man dock 

ifrågasätta om denna ovisshet är lämplig för marknadens aktörer. Sett ur emittenternas 

perspektiv är denna ovisshet närmast att hänföra till en rättsosäkerhet. Jag använder 

ordet rättsäkerhet i detta sammanhang eftersom ett bolag som inte följer reglerna i MAR 

riskerar att drabbas av ytterst stränga sanktioner. Följden av detta kan bli att bolag, då 

de är osäkra på huruvida viss information ex ante är insiderinformation, väljer att 

offentliggöra informationen för att minimera risken för sanktioner baserade på ex post-

bedömningar.157 En yttersta konsekvens av regleringens rättsosäkerhet är att 

marknadens integritet skadas till den grad att både emittenter och investerare väljer att 

hålla sig utanför densamma.158 Det sistnämnda skulle skada värdepappersmarknadens 

grundläggande funktioner inom det finansiella systemet då både omfördelning av 

kapital och hantering av finansiella risker omintetgörs. Dessa konsekvenser skulle då stå 

i stark kontradiktion till förordningens syften och ändamål. Sammanfattningsvis så finns 

det både för- och nackdelar med att använda en vag lagstiftningsmetod, men eftersom 

det krävs en hög grad av flexibilitet torde den valda metoden ändå vara den mest 

fördelaktiga. 

5.3. Ett alltför extensivt offentliggörandekrav? 

Kriteriet att informationen sannolikt, om den offentliggjordes, skulle ha en väsentlig 

inverkan på priset på de finansiella instrumenten, begränsar informationsflödet från 

bolaget. Det begränsas såtillvida att irrelevant information som en förnuftig investerare 

inte skulle utnyttja vid sitt investeringsbeslut inte heller ska klassificeras så som 

insiderinformation. Därmed minskas risken att bolaget översköljer marknaden med 

information som inte bedöms ha någon inverkan på aktiekursen. Denna begränsning är 

viktig då ett alltför stort informationsflöde från bolaget skulle kunna försvåra för 
                                            
157 Jfr. Enriques & Gilotta, s. 29. 
158 ibid, s. 4-5. 
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investerarna att utvärdera informationen. Således är det av stor betydelse mot bakgrund 

av t.ex. förordningens syfte avseende ökad transparens på värdepappersmarknaden att 

irrelevant information inte behöver eller ska offentliggöras. Det skulle kunna vara 

hämmande för transparensen om den totala mängden information som bolaget ger 

marknaden är för omfattande, investerare kan då få det svårt att skaffa sig en rättvisande 

bild av bolaget eftersom de skulle tvingas urskilja vilken information som är av 

relevans. Detta skulle medföra ökade kostnader för investerarna och en generellt svårare 

uppgift för dem att göra ett välgrundat investeringsbeslut. En följd av att investerare får 

det svårare att utvärdera informationen från emittenten är att vissa investerare, som har 

mer tid, resurser och kunskap, kan få en fördel mot andra investerare. Generellt sett ser 

jag det inte som problematiskt att en fördel kan uppnås på de nämnda grunderna, men 

problemet som kan uppstå är att en viss grupp av investerare kan påverkas negativt. Det 

sagda riskerar att leda till att förtroendet för värdepappersmarknaden minskar hos denna 

grupp och således motverkas delvis informationsreglernas syften. Det är tydligt att 

offentliggörandekravet i MAR är avsett att skydda samtliga investerares intressen, en 

avsikt som grundar sig på tanken att mer transparens närmast per automatik resulterar i 

en effektivare marknad. Det finns en risk att lagstiftaren i sin vilja att skapa en 

effektivare marknad för att skydda investerarna, skapar alltför extensiva krav på 

offentliggörande som orsakar mer skada än nytta. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv ter det sig olämpligt att övervältra ansvaret med 

att utvärdera och analysera information från emittenten på investerarna då detta skulle 

medföra ökade kostnader för dem. Att lägga dessa kostnader på investerarna istället för 

på emittenten kan inte betraktas som motiverat mot bakgrund av att bolaget får anses ha 

bäst inblick i verksamheten och således är bäst lämpade att företa denna utvärdering och 

analys av informationen. De totala kostnaderna för samhället blir troligtvis lägre om 

bolaget initialt tvingas bedöma informationens relevans i förhållande till dess inverkan 

på bolagets finansiella instrument istället för att investerarna ska behöva göra detta då 

informationen har offentliggjorts.  

Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt, för transparensen på 

värdepappersmarknaden, investerarnas förtroende, samt avseende kostnadsfördelningen, 
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att tröskeln för vilken information som faller inom definitionen av insiderinformation är 

i rätt balans. Ett offentliggörandekrav som är alltför extensivt kan vara direkt skadligt 

för värdepappersmarknaden. 

5.4. Uppskjutet offentliggörande 

Uppskjutet offentliggörande kan bidra till att skapa en bättre balans mellan 

emittenternas behov av konfidentialitet och investerarnas behov av information. 

Institutet kan framförallt vara användbart i de fall information hänför sig till 

mellanliggande steg i en över tiden pågående process. Vid exempelvis pågående 

avtalsförhandlingar kan ett mellanliggande steg i den processen föranleda att 

insiderinformation uppstår i ett tidigt skede. Då insiderinformationen uppstår skapar 

institutet om uppskjutet offentliggörande en möjlighet för emittenter att fundera över 

om de legala kriterierna för uppskjutande är för handen och om det är något som kan 

tänkas gynna marknadens intressenter.  

Problem kan dock uppstå vid tillämpningen av detta institut. Mycket utav 

denna problematik kan hänföras till vilken balans som man tillmäter två motstående 

intressen. Exempelvis så kan ett offentliggörande av insiderinformation som inte 

bedöms uppfylla de legala kriterierna för uppskjutande, skada en pågående process som 

bolaget är inne i, samtidigt som det dock ger investerarna en inblick i den pågående 

processen. Att institutet ska tillämpas restriktivt talar för att bolaget är avsett att få stå 

de tänkbara problem som kan uppstå vid dess tillämpning, inte investerarna. Känner 

emittenten tveksamhet vad gäller uppfyllandet av de tre kumulativa kriterierna bör de 

avstå från att använda institutet. Det bör stå klart för emittenten att samtliga kriterier, 

med hög sannolikhet är uppfyllda. Balansen är således mot bakgrund av denna 

restriktiva tillämpning redan initialt satt till nackdel för emittenten.  

Det är tydligt att både lagstiftaren och EU-domstolen bedömt investerarnas 

intresse av information väga tyngre än emittenternas intresse av konfidentialitet. Som 

domstolen framhållit, kan en alltför låg tröskel vid tillämpningen av institutet 

undergräva marknadens integritet och investerarnas förtroende då information som är 

relevant vid ett investeringsbeslut inte når ut till marknaden vid rätt tidpunkt. Tänkbara 
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följder av en alltför lågt ställd tröskel är dock att pågående processer som emittenter 

befinner sig i riskerar att saboteras av offentliggörandet och att information som ännu är 

osäker offentliggörs för tidigt vilket kan vilseleda marknaden. Således kan en alltför 

restriktiv tolkning avseende institutet om uppskjutet offentliggörande och ett striktare 

offentliggörandekrav vad gäller t.ex. de mellanliggande stegen i en pågående process 

leda till problem både för emittenterna och investerarna. 

5.5. Subjektiv- eller objektiv bedömning av begreppet insiderinformation? 

Det mesta talar för att det i praktiken inte ska företas en objektiv bedömning av 

kriterierna specifik natur och huruvida information sannolikt skulle ha en väsentlig 

inverkan på priset. Denna slutsats nås mot bakgrund av att hänsyn till de förväntade 

effekterna av information ska ses i ljuset av den berörda emittentens verksamhet som 

helhet, informationskällans tillförlitlighet och alla andra marknadsvariabler som kan 

förväntas påverka dess finansiella instrument. Mot bakgrund av detta kommer 

bedömningen alltid att behöva göras från fall till fall då likartad information kan få olika 

effekter för olika bolag. Kriterierna som sådana kan sägas vara objektiva, men eftersom 

dessa måste sättas in i en subjektiv kontext är det mest naturligt att säga att 

bedömningen är av subjektiv karaktär. Detta ställningstagande torde även börsen ansluta 

sig till då de framhåller att bedömningen ska ske bolagsspecifikt och att tidigare 

kursutveckling, branschtillhörighet och marknadsutveckling ska beaktas. Stöd för denna 

subjektiva bedömning finner man dessutom hos EU-domstolen som fastslagit att det vid 

kriteriet avseende specifik natur ska företas en helhetsbedömning i varje enskilt fall mot 

bakgrund av de faktorer som finns tillgängliga. Slutsatsen är att bolag måste företa en 

subjektiv bedömning, där de i varje enskilt fall bör utvärdera uppkommen information i 

förhållande till bolaget och utifrån alla bakomliggande omständigheter. 

 

 

 

 



 57 

5.6. Rättsekonomisk analys 

5.6.1. Rationella investerare 

Offentliggörandekravet av insiderinformation skyddar investerarna på tre olika plan: 

Först och främst genom att tillhandahålla investerarna med all information som behövs 

för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Information om emittenten, kan t.ex. 

underlätta vid bedömningen av det knutna finansiella instrumentets risk och dess 

förväntade avkastning, därmed kan investerare handla i värdepapper utifrån sina 

preferenser och minimera riskerna att fatta ”felaktiga” beslut på bristfällig 

information.159  Tvivel har dock som sagt rests mot detta ekonomiska antagande, främst 

mot bakgrund av att investerare uppvisar en begränsad värderings- och beslutsförmåga. 

Individers problem med att utvärdera stora mängder av information kan förhindra icke-

professionella investerare från att dra full nytta av offentliggörandekravet framförallt då 

det är alltför extensivt (för mer om detta problem se kap. 5.3.) 

För det andra skyddas icke-professionella investerare från att bli utnyttjade av 

professionella investerare. Enligt denna skyddsaspekt skulle ett obefintligt 

offentliggörandekrav leda till att icke-professionella investerare systematiskt skulle 

förlora mot professionella investerare och så småningom dra sig ur marknaden. 

Offentliggörandekravet skapar således ett jämnare och mer rättvist spelfält mellan 

samtliga investerare på marknaden.160 Detta synsätt har dock ifrågasatts på den grunden 

att icke-professionella investerare redan får skydd hos prisbildningen av värdepapper i 

en effektiv marknad som alltid återspeglar all tillgänglig information. Detta är 

framförallt sant under förutsättning att marknaden uppvisar en stark effektivitet i linje 

med EMH. Mot bakgrund av detta erhåller investerare redan ett rättvist pris i samtliga 

transaktioner som de ingår. I en effektiv marknad kan icke-professionella investerare 

istället utnyttja de ansträngningar som professionella investerare lägger ned och de 

skulle därmed inte behöva eller egentligen inte dra någon nytta av ett jämnare och mer 

rättvist spelfält.161 Att vissa individer i en marknad tillåts begagna sig av andras 

                                            
159 Jfr. Enriques & Gilotta, s. 5. 
160 ibid, s. 6. 
161 ibid. 
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ansträngningar (s.k. free-riding) är dock ett problem i sig, som ytterst torde kunna leda 

till att de som blir utnyttjade helt eller delvis drar sig ur marknaden då de inte längre 

anser det motiverat att lägga ned tid och resurser som andra kan ta fördel av. 

Avslutningsvis så skyddas investerare av att offentliggörandekravet förhindrar 

att opportunistiskt beteende kan utnyttjas på marknaden (för mer om opportunistiskt 

beteende se kap. 5.6.3.).162 

5.6.2. EMH 
Genom att insiderinformation kontinuerligt behöver lämnas från emittenter förbättras 

marknadens effektivitet och dess prisbildning. EMH grundar sig på idén om en 

värdepappersmarknad som är likvid. Därmed kommer en illikvid marknad troligtvis inte 

att återspegla en effektiv och korrekt prisbildning av aktiekursen. 

Generellt sett kan en investering sägas vara likvid då investeraren, om denne så 

önskar, snabbt kan omvandla investeringen till likvida medel. Annorlunda uttryckt så 

har investeringar som är lätta att omvandla till pengar en hög likviditet. Illikvida 

investeringar ska normalt inbringa en högre förväntad avkastning då risken för 

investeraren att inte komma ur densamma är högre. Normalt sett torde investerare på 

värdepappersmarknaden föredra att investera i bolag vars finansiella instrument har en 

hög likviditet eftersom transaktioner då lättare kan genomföras. En aktie med hög 

likviditet kännetecknas av att det sker handel med stor volym i densamma och att det 

således finns många köpare och säljare. I en illikvid marknad blir vanligtvis skillnaden 

mellan sälj- och köporder stor, speciellt i de fall då stora volymer av aktier ska köpas 

eller säljas samtidigt, i dessa fall kan en transaktion från en ensam aktieägare medföra 

stora rörelser i aktiepriset. En illikvid aktie löper således risken av att vara mer volatil i 

förhållande till en aktie med högre likviditet. 

Vidare kan noteras att en hög volatilitet i en aktie allmänt sett kan sägas minska 

investerarens förutsebarhet av värdet vid en framtida realisation, något som kan påverka 

viljan att initialt investera pengar i bolaget. Möjligheten till uppskjutet offentliggörande 

kan eventuellt bidra till en dämpad volatilitet. Ett konkret exempel skulle kunna vara då 

                                            
162 Jfr. Enriques & Gilotta, s. 6. 
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ett bolag informerar marknaden att de brutit mot ett finansiellt åtagande och att de nu 

ska inleda förhandlingar med långivarna. Denna nyhet skulle med största sannolikhet 

tolkas negativt av marknaden som inser att misslyckade förhandlingar skulle leda till att 

bolagets finansiering äventyras. Vad marknaden dock inte känner till är dels att dessa 

förhandlingar mellan parterna extremt sällan misslyckas och dels hur låneavtalets 

villkor är utformade. Frågan uppstår då hur en förnuftig investerare ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut då så mycket väsentlig information är utelämnad. Det kan ju vara så 

att avtalet endast är ”dåligt” förhandlat, d.v.s. att parterna inte förhandlat fram en bra 

balans på det finansiella åtagandet nettoskulden/EBITDA. Det kan vara svårt att 

överbrygga denna informationsassymetri som finns mellan bolaget och allmänheten 

kopplat till låneavtalet. Det skulle därmed kunna vara fördelaktigt om emittenter lämnar 

mer information och ökar transparensen på detta område, men det är troligtvis svårt och 

inget som i dagsläget är obligatoriskt. Hursomhelst, att först behöva informera 

marknaden om att förhandlingar ska inledas på grund av brytandet mot ett finansiellt 

åtagande (att uppsägningsgrund föreligger) och sedan behöva meddela att 

förhandlingarna har lyckats t.ex. genom att ett tillåtelse- eller ändringsavtal träffats 

mellan parterna kommer troligtvis att påverka aktiekursen dramatiskt. Det ligger således 

i farozonen att aktiens volatilitet ökar kraftigt vid dessa fall. Den praktiska lösningen på 

denna problematik är antingen att bolaget inte bedömer brytandet mot det finansiella 

åtagandet så som insiderinformation förrän förhandlingarna nått ett mer konkret stadium 

eller att bolaget väljer att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen. 

Som utgångspunkt bör en föreliggande uppsägningsgrund hänförlig till 

brytandet mot ett finansiellt åtagande konstituera insiderinformation. Men både mot 

bakgrund av att förhandlingar oftast resulterar i att parterna finner en lösning till 

problemet samt låneavtalets mekanik, anser jag att det vore klokt generellt sett, förutsatt 

att alla kriterier för uppskjutet offentliggörande är för handen, att bolag tillåts skjuta upp 

offentliggörandet. Denna lösning skulle troligtvis minska volatiliteten hos emittentens 

finansiella instrument. Men teoretiskt sätt utifrån EMH är dock lösningen tvetydigt 

lyckad, då målet att uppnå en marknad med starkt effektivitet inte uppfylls dock skapas 

förutsättningar för en marknad med högre likviditet. 
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Utifrån EMH kan inte värdepappersmarknaden uppnå en stark effektivitet i de 

situationer bolag tillåts att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation. För 

potentiella investerare torde det alltid innebära en nackdel om emittenter skjuter upp 

offentliggörande av insiderinformation eftersom det försvårar ett investeringsbeslut. I de 

fall ett offentliggörande förväntas påverka kursen negativt innebär ett uppskjutet 

offentliggörande att investerare som köpt aktier under uppskjutandeperioden kommer 

att få bära eventuella förluster i värdepappret till fördel för befintliga aktieägare som sålt 

sina aktier. Visserligen så ska informationen hållas konfidentiell inom bolaget och ingen 

ska på ett otillbörligt sätt kunna utnyttja densamma, men faktum kvarstår ändå att 

investerare som köpt värdepappret under uppskjutandeperioden får stå förlusten. Denna 

överföring av förluster skulle kunna påverka förtroendet för värdepappersmarknaden 

negativt och således motverka syftet med förordningen. Frågan är då om de vinster som 

uppnås genom uppskjutet offentliggörande kan rättfärdiga dessa förluster? 

De som främst kan vinna på ett uppskjutet offentliggörande är bolaget och 

befintliga aktieägare. Bolaget tillåts att behålla sitt informationsövertag i förhållande till 

resten av marknaden för att inte riskera att påverkas negativt av ett offentliggörande 

som enligt huvudregeln ska ske så snart som möjligt. Befintliga aktieägare får under 

uppskjutandeperioden ett tillfälle, utan att veta om det, att sälja aktien till ett pris som 

överstiger det verkliga värdet som skulle föreligga om all information skulle vara 

offentliggjord (man kan dock givetvis även tänka sig det motsatta, d.v.s. att bolaget 

skjuter upp information som är av positiv karaktär). Mot bakgrund av detta torde ett 

uppskjutet offentliggörande inte vara rättfärdigat i någon större utsträckning, speciellt i 

de fall då bolag skjuter upp information som är av negativ karaktär eftersom det är 

ogynnsamt för blivande aktieägare. Det är dock svårt att göra någon åtskillnad mellan 

befintliga aktieägare och blivande aktieägares intressen i denna situation eftersom båda 

kategorierna teoretiskt sett inte har någon kännedom om informationen vid 

transaktionstillfället. Mot bakgrund av det sagda får således ett upprätthållande av den 

restriktiva syn på uppskjutet offentliggörande anses motiverat.  

Vad gäller uppskjutande av information hos bolag som befinner sig i 

finansiella svårigheter bör användandet av uppskjutet offentliggörande tillämpas särskilt 
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restriktivt. Förutom att det inte kan anses rättfärdigat i någon större utsträckning talar 

även det andra kumulativa kriteriet, d.v.s. att det inte får vilseleda allmänheten, till en 

särskilt restriktiv tillämpning. Detta följer av att ett vilseledande nästan automatiskt är 

för handen, i förhållande till blivande aktieägare, då bolag befinner sig i finansiella 

svårigheter och väljer att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation som hänför 

sig till den situationen.  

Sammanfattningsvis så kan offentliggörande av insiderinformation öka 

precisionen avseende prisbildningen av finansiella instrument upptagna till handel på en 

reglerad marknad eftersom de då reflekterar all relevant information, vilket i sin tur 

leder till en ökad likviditet och en minskad volatilitet.163 Likaså bör institutet om 

uppskjutet offentliggörande upprätthålla en restriktivitet vid dess tillämpning.  

5.6.3. Lemons 
Mot bakgrund av teorin om lemons, tycks offentliggörande av insiderinformation från 

emittentens sida vara ett bra sätt att skapa en effektiv marknad utan de problem som 

informationsassymetrier leder till. Genom att låta information som en förnuftig 

investerare skulle använda som en del i sitt investeringsbeslut klassificeras som 

insiderinformation minskas riskerna för opportunism. Man kan dock ifrågasätta om 

tröskeln, vad gäller information som anses vara insiderinformation, är korrekt satt. Det 

svåra är att finna rätt balans avseende investerarnas behov av information. Som redan 

påpekats kan för mycket informationsgivning verka hämmande på marknaden, dock kan 

problem med opportunism uppstå på marknaden om informationsgivningen är för låg. 

Mot bakgrund av teorin om lemons skulle troligtvis en så låg tröskel som möjligt vara 

att föredra då det skulle motverka uppkomsten av opportunism på bästa sätt. 

  

                                            
163 Jfr. Enriques & Gilotta, s. 10. 
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5.7. Är information gällande ett brytande mot ett finansiellt åtagande 

insiderinformation?  

Inledningsvis kan framhållas att information angående ett förlorat kundkontrakt i sig 

kan utgöra insiderinformation. Det som ligger inom ramen för uppsatsens huvudsyfte är 

dock huruvida brytandet av ett finansiellt åtagande, som blir en följd av det förlorade 

kundkontraktet, utgör insiderinformation eller inte. 

Det är viktigt att ha i åtanke att den kommande analysen sker i kronologisk 

ordning samt att bolaget inte känner till framtiden. Med tanke på att de tre situationerna 

inte innehåller så många omständigheter kommer analysen bli tämligen allmänt hållen.  

5.7.1. a) Återhämtning – ingen rätt till uppsägning 

Då bolaget förlorar kundkontraktet och EBITDA minskar föreligger en 

uppsägningsgrund under deras LMA-låneavtal. Här måste bolaget ställa sig frågan om 

den informationen som bolaget besitter är insiderinformation eller inte. Den enda mer 

specifika vägledning för huruvida insiderinformation föreligger i dessa situationer 

återfinns i börsens regelverk (se kap. 4.2.4.). Där framhåller börsen i stort sett bara att 

ett brytande mot ett finansiellt åtagande kan utgöra insiderinformation. Mot bakgrund 

av detta faktum bör främst MAR konsulteras.  

Bedömningen måste företas med utgångspunkt från rekvisiten i förordningen. 

Den första frågan som bolaget bör ställa sig är om informationen uppfyller rekvisitet om 

specifik natur. Uppsägningsgrunden utgör information om en omständighet som 

föreligger. Denna omständighet måste vidare vara tillräckligt specifik för att göra det 

möjligt att dra slutsatser om omständighetens potentiella effekt på priserna på bolagets 

finansiella instrument, eller uttryckt på ett annat sätt om informationen i fråga 

tillräckligt konkret. Jag vill påstå att det är väldigt svårt att avgöra huruvida det går att 

dra några slutsatser om omständighetens potentiella effekt på priserna på bolagets 

finansiella instrument, i det fall då omständigheten som analyseras är en 

uppsägningsgrund. Att det föreligger en uppsägningsgrund är inget som ger långivarna 

rätten att säga upp avtalet i detta skede. En rätt till uppsägning av avtalet föreligger först 

då låntagaren givit in ett CC över testperioden. I detta skede av testperioden kan det 
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därför argumenteras för att omständigheten i sig inte är tillräckligt konkret. Men det går 

även att argumentera för motsatsen d.v.s. att omständigheten att en uppsägningsgrund 

föreligger är tillräckligt specifik för att man ska kunna dra slutsatser om dess effekt på 

bolagets finansiella instrument. För att kunna avgöra detta i praktiken krävs en 

helhetsbedömning från fall till fall. 

Bolaget måste även ställa sig frågan huruvida informationen sannolikt skulle ha 

en väsentlig inverkan på aktiepriset. Information anses som sagt ha en väsentlig 

inverkan på aktiepriset om en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja 

informationen som en del i sitt investeringsbeslut. Med hänsyn främst till 

informationens förväntade effekter i ljuset av emittentens verksamhet och 

informationskällans tillförlitlighet bör ett brytande mot ett finansiellt åtagande generellt 

sätt anses uppfylla detta kriterium. 

Om förhandlingar inleds i detta skede blir informationen istället mer 

framåtblickande och bolaget bör då istället utgå från att de har information gällande en 

omständighet som rimligtvis kan komma att föreligga. Denna information avser det 

faktum att det kan uppstå en rätt till uppsägning under LMA-låneavtalet. Vid en 

bedömning, huruvida det är rimligt att förvänta sig att vissa omständigheter kan komma 

att föreligga eller att en händelse kan komma att inträffa, ska en helhetsbedömning 

företas i varje enskilt fall mot bakgrund av de faktorer som finns tillgängliga. Vidare så 

ska uttrycken ”rimligtvis kan komma att” och ”rimligtvis kan förväntas” inte tolkas så 

att det måste bevisas att sannolikheten för omständigheterna eller händelserna i fråga är 

stor, det är tillräckligt att det finns realistiska utsikter för att de framtida 

omständigheterna och händelserna kan uppkomma. Bedömningen av huruvida det finns 

realistiska utsikter för att en rätt till uppsägning ska inträda borde främst grunda sig på 

hur bolagets förhandlingar med långivarna utvecklar sig. I praktiken är det som sagt 

vanligt att förhandlingar förs under avtalets löptid med anledning av olika finansiella 

åtaganden och även extremt sällan som förhandlingar misslyckas. Därmed kan man 

argumentera för att det i många fall är osannolikt att denna omständighet ska komma att 

föreligga. Information som till sin natur är osannolik, är inte av specifik natur och heller 

inte att betrakta som insiderinformation. Oavsett hur man väljer att se på det kan det 
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generellt sett argumenteras för att det torde vara lika mycket i marknadens som i 

långivarnas intresse att få tillgång till information som tidigt indikerar på en sämre 

finansiell utveckling hos bolaget, något som talar för att det ska betraktas som 

information av specifik natur.  

Då bolaget senare under kvartalet vinner ett kundkontrakt upphör den tidigare 

föreliggande uppsägningsgrunden och de realistiska utsikterna för att en rätt till 

uppsägning ska komma att föreligga minskar. Hur denna information ska behandlas från 

bolagets sida bestäms till stor del av hur de har hanterat situationen i tidigare eftersom 

en konsekvent tillämpning av likartad information bör eftersträvas. 

5.7.2. b) Presumtivt – rätt till uppsägning? 
Skillnaden mot situationen i a), är att en uppsägningsgrund i detta fall inträffar vid ett 

senare tillfälle under kvartalet. Sannolikheten för att en rätt till uppsägning ska inträffa 

är högre i detta fall och således är de realistiska utsikterna för att de framtida 

omständigheterna kan uppkomma högre. I denna situation kommer troligtvis 

förhandlingar omgående att inledas med långivarna för att finna en lösning till 

problemet.  

Under de pågående förhandlingarna måste bolaget hålla sig ständigt uppdaterad 

om hur långivarna förhåller sig till problemet eftersom deras beslut som sagt är något 

som i hög grad kan konstituera insiderinformation. I detta fall kommer parterna överens 

om att ingå ett tillåtelseavtal. Ett tillåtelseavtal är troligtvis en mer tillfällig lösning 

vilket kan vara en indikation på att även brytandet mot det finansiella åtagandet 

bedömts vara av samma tillfälliga karaktär. Det faktum att ett tillåtelse- eller 

ändringsavtal har ingåtts mellan parterna kan spela roll vid helhetsbedömningen 

huruvida informationen gällande den omständigheten är att klassificera så som 

insiderinformation eller inte. 

5.7.3. c) Faktiskt – rätt till uppsägning 
Situationen i c) är identisk till situationen i b) och således kommer även samma analys 

att vara aktuell. I detta fall kommer parterna inte överens om en lösning till problemet, 
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så snart som detta kan konstateras eller då det är sannolikt bör informationen 

offentliggöras så som insiderinformation. 

5.8. När ska information om ett brytande mot ett finansiellt åtagande som 
utgör insiderinformation offentliggöras? 
Om man utgår från att insiderinformation uppstår direkt då det föreligger en 

uppsägningsgrund under ett LMA-låneavtal – finns det då en möjlighet att skjuta upp 

offentliggörandet? Inledningsvis kan det konstateras att bedömningen ska ske från fall 

till fall. Dessutom bör man ha i åtanke att möjligheten till uppskjutet offentliggörande 

ska tillämpas restriktivt. Vidare så måste de tre ovannämnda kumulativa kriterierna vara 

uppfyllda (se kap. 4.4.1-3). 

För det första måste det finnas ett legitimt intresse för uppskjutandet. Ett direkt 

offentliggörande av bolaget att de bryter mot sina finansiella åtaganden under 

låneavtalet skulle sannolikt kunna påverka resultatet av pågående förhandlingar 

negativt. De negativa effekterna skulle främst kunna härledas till den negativa publicitet 

som ett offentliggörande skulle skapa. En effekt skulle kunna vara att bolaget förlorar 

blivande- samt potentiella kunder och långivare som nu ser bolaget som en mer riskfylld 

affärspartner. En annan negativ effekt är att investerare vill sälja sina aktier tack vare ett 

minskat förtroende för bolagets framtidsutsikter, vilket skulle leda till att aktiekursen 

sänks. Aktiekursen på andrahandsmarknaden påverkar, i sig, inte bolagets operativa 

verksamhet men den kan påverka bolagets möjligheter att genomföra eventuella 

nyemissioner tack vare ett minskat förtroende hos investerarna. Dessa effekter kan 

tänkas påverka bolaget negativt och därtill kreditgivarnas syn på bolaget. Detta skulle 

kunna få till följd att pågående förhandlingar för att säkerställa den kort- och långsiktiga 

finansieringen av bolaget misslyckas. En positiv effekt, dock något långsökt, för bolaget 

som kan tänkas komma av ett direkt offentliggörande är det eventuellt ökade tryck på 

långivarna som skapas. Det skulle kunna leda till dålig publicitet för långivarna om 

dessa så att säga inte hjälper bolag som hamnat i finansiella svårigheter. Man kan 

argumentera för att banker då inte uppfyller sin samhällsviktiga funktion med att 

omfördela kapital.  
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Sammanfattningsvis kan det argumenteras för att en allvarlig risk föreligger för 

befintliga och potentiella aktieägares intressen vid ett direkt offentliggörande av 

insiderinformation hänförlig till brytandet mot ett finansiellt åtagande. Sammantaget 

talar denna allmänna analys för att ett uppskjutet offentliggörande generellt sett torde 

kunna ha ett legitimt intresse i dessa situationer. 

För det andra får ett uppskjutet offentliggörande inte ske om det skulle anses 

vilseleda allmänheten. Det kan t.ex. inte ske om insiderinformation väsentligen skiljer 

sig från bolagets tidigare offentliggjorda information, eller om insiderinformation avser 

det faktum att emittentens finansiella mål sannolikt inte kommer att uppnås, eller om 

insiderinformation är diametralt motsatt till marknadens förväntningar som grundas på 

det som bl.a. har kommunicerats av bolagets VD, eller från konsensus hos analytiker. 

Generellt sätt torde det vara svårt för bolaget att kunna argumentera för att ett 

vilseledande inte är för handen då bolaget bryter mot ett finansiellt åtagande så som 

nettoskulden i förhållande till EBITDA, framförallt i de situationer då bolagets 

minskade EBITDA-resultat gör så att bolaget bryter mot åtagandet. Denna slutsats nås 

mot bakgrund av att EBITDA-resultatet med största sannolikhet kommer att ha en 

inverkan på bolagets kortsiktiga finansiella mål, givetvis förutsatt att sådana har givits 

marknaden. 

För det tredje så måste informationen hållas konfidentiell under hela 

uppskjutandeperioden, ett kriterium som bolaget självt till stor del har kontrollen över 

och därmed inte alltför intressant att analysera vidare. Dock kan, som sagt, rykten i 

marknaden göra att bolaget måste offentliggöra informationen i ett tidigare skede än vad 

de beräknat. 
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