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Abstract 

A functioning and effective securities market with a satisfactory level of investor protection 

requires issuers to be subject to duties regarding disclosure of information. Such requirements 

are motivated by a pursuit of equality in market participants’ access to relevant information and 

to thereby increase the confidence in the market. 

Under today’s EU-harmonized regulation, issuers’ non-periodical disclosure obligations are 

governed by two assessments. An obligation to disclose information only exists where the 

information falls within the definition of inside information. Additionally, the information must 

only be disclosed if there are insufficient conditions to delay the disclosure. In cases of 

protracted processes, each intermediate step in such a process can in itself be subject to a 

disclosure obligation. It is often of particular interest to issuers to keep information regarding 

such intermediate steps confidential, as its disclosure at too early of a stage may jeopardize the 

completion of the process. This thesis describes when such information falls within the 

definition of inside information and when the disclosure of such information may be delayed.  

Information regarding intermediate steps in a protracted process may qualify as inside 

information at a very early stage in the process; even before it is clear or even probable that the 

process will be completed. Because the definition has been interpreted widely, issuers must rely 

to a greater extent on the possibility of delaying disclosure. Provided that an issuer has adequate 

measures in place to ensure that the information is kept confidential and that the public is 

sufficiently informed so that a delayed disclosure is not likely to mislead the public, an issuer 

may normally delay disclosure of intermediate steps in a protracted process if disclosure of the 

information would jeopardize the completion of the process.  

While a good transparency of issuers’ states of affairs is a precondition for an effective market, 

too extensive requirements in terms of information disclosure can have adverse effects on both 

investor protection and market efficiency. There may therefore be reason to question the 

tendency to strive for the greatest possible access to information for investors which can be 

ascertained from the development of the current disclosure rules.  
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Sammanfattning 

En fungerande och effektiv värdepappersmarknad med ett tillfredsställande investerarskydd 

förutsätter att emittenterna åläggs skyldigheter avseende informationsgivning. Sådana krav 

motiveras av en strävan efter att utjämna marknadsaktörernas tillgång till relevant information 

och att därigenom öka förtroendet för marknaden. 

I dagslägets EU-harmoniserade reglering av emittenters skyldighet att offentliggöra 

information styrs kraven på icke-periodisk informationsgivning av två bedömningar. En 

skyldighet att offentliggöra information gäller endast när informationen faller inom definitionen 

av insiderinformation. Därutöver måste informationen endast offentliggöras om det saknas 

förutsättningar för att skjuta upp offentliggörandet. När det gäller över tiden pågående processer 

kan varje mellanliggande steg i sig omfattas av informationsgivningskraven. Det är ofta av 

särskilt intresse för emittenterna att få hålla information om sådana mellanliggande steg 

konfidentiell, eftersom dess röjande i ett för tidigt skede kan äventyra processens fullbordan. 

Denna framställning beskriver när sådan information faller inom definitionen av 

insiderinformation samt när offentliggörandet av sådan information kan skjutas upp.  

Information om mellanliggande steg i en pågående process kan betraktas som insider-

information redan vid ett mycket tidigt stadium i processen; redan innan det står klart eller ens 

är sannolikt att processen kommer fullbordas. Eftersom definitionen tolkats vitt måste 

emittenter i större utsträckning förlita sig på möjligheten att skjuta upp offentliggörandet. Under 

förutsättning att en emittent har adekvata rutiner på plats för att säkerställa att informationen 

hålls konfidentiell samt att allmänheten hålls tillräckligt upplyst för att uppskjutandet inte ska 

riskera att vilseleda allmänheten kan en emittent normalt sett skjuta upp offentliggörandet av 

mellanliggande steg i pågående processer om offentliggörandet skulle äventyra processens 

fullbordan.  

Samtidigt som en god insyn i emittenternas förhållanden är en förutsättning för en effektiv 

marknad, kan alltför långtgående krav på informationsgivning få oönskade effekter på såväl 

investerarskyddet som marknadseffektiviteten. Det kan därför finnas skäl att ifrågasätta den 

tendens att eftersträva maximal tillgång till information för investerarna som kan utläsas i 

regleringens utveckling.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marknadsaktörers tillgång till information utgör en grundstomme i strävan efter en effektiv och 

fungerande värdepappersmarknad.1 I syfte att främja effektivitet och skydda investerare finns 

därför en uppsjö av krav på bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i 

fråga om tillgängliggörande av information. Hit hör bestämmelser om skyldighet att upprätta 

prospekt, krav på regelbundna finansiella rapporter samt offentliggörande av insider-

information. Sammantaget syftar regelverket till att öka förutsättningarna för välgrundade 

ekonomiska beslut varigenom en effektiv marknad med en fungerande och rättvisande 

prisbildning främjas.  

Sedan den 3 juli 2016 tillämpas marknadsmissbruksförordningen2 (MAR) i svensk rätt. 

Förordningen innehåller bland annat krav på emittenter i fråga om informationsgivning. 

Skyldigheten att offentliggöra information är kopplad till informationens karaktär av 

insiderinformation, vilket definieras i förordningens artikel 7.1 som ”information av specifik 

natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett 

eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en 

väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade 

finansiella derivatinstrument.” Förordningens krav på informationsgivning är avsedda att skapa 

en mer enhetlig reglering än dess föregångare, marknadsmissbruksdirektivet3 (MAD).4 

Förutom att bestämmelserna blir direkt tillämpliga i varje medlemsstats nationella rätt genom 

att de meddelas i form av en förordning snarare än ett direktiv, innehåller MAR även vissa 

nyheter i materiellt hänseende. En sådan nyhet är förordningens artikel 7.3 som tydliggör att ett 

mellanliggande steg i en pågående process kan utgöra insiderinformation och därmed omfattas 

av offentliggörandeskyldigheten i artikel 17.  

Genom att även information under en pågående process kan utgöra insiderinformation står det 

klart att tidpunkten för när skyldigheten för en emittent att offentliggöra informationen 

                                                      
1 Prop. 2006/07:65, s. 85.  
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk 

(marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och 

kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan (marknadsmissbruk). 
4 Se skäl 3 och 4 i ingressen till MAR.  
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potentiellt kan inträffa väldigt tidigt. För vissa slags processer kan denna tidpunkt inträffa så 

tidigt att ett offentliggörande av informationen skulle kunna vara skadligt för emittenten. 

Exempelvis kan så vara fallet när informationen rör pågående avtalsförhandlingar, 

produktutveckling och immaterialrättsligt skydd för resultatet därav, eller omfattande 

transaktioner avseende finansiella instrument.5 Under särskilda omständigheter ges emittenter 

därför möjlighet att med stöd av artikel 17.4 MAR skjuta upp offentliggörandet av information. 

I och med att information uppnår karaktären av insiderinformation vid ett tidigare skede blir 

betydelsen av att kunna tillämpa bestämmelserna om uppskjutet offentliggörande allt större. 6  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna framställning är att utreda och analysera när information om mellanliggande 

steg i en pågående process ska offentliggöras enligt MAR. För att uppnå detta syfte utgår 

framställningen från två huvudsakliga frågeställningar: 

i) När blir information om mellanliggande steg i en pågående process 

insiderinformation? 

ii) Under vilka förutsättningar får offentliggörandet av information om mellanliggande 

steg i en pågående process skjutas upp? 

Utöver att besvara dessa frågeställningar innefattar framställningen en utvärdering och 

problematisering av den rådande ordningen samt dess praktiska effekter.  

1.3 Avgränsning 

Denna framställning tar endast sikte på informationsgivning i form av offentliggörande av 

insiderinformation enligt MAR. Andra krav på informationsgivning, såsom periodisk 

informationsgivning eller informationsgivningskrav i börsernas regelverk berörs således inte.  

Framställningen fokuserar på tidpunkten för inträdet av kravet på offentliggörande av 

information. Formerna för offentliggörandet och övriga frågor relaterade till offentliggörandet 

av insiderinformation berörs därför endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla syftet 

med framställningen och besvara de relevanta frågeställningarna.  

                                                      
5 Se skäl 50 i ingressen till MAR samt CESR/06-562b, s. 10 
6 ESMA/2015/SMSG/025, p 24.   
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1.4 Metod 

Då syftet med framställningen huvudsakligen är att utreda rättsläget avseende en viss fråga 

används som utgångspunkt den rättsdogmatiska metoden.7 Detta innebär att framställningen 

ämnar klarlägga gällande rätt utifrån en granskning av de relevanta rättskällorna och med 

beaktande av rättskällornas inbördes hierarki. Med anledning av att det undersökta regelverket 

i allt väsentligt är EU-rättsligt grundat tillämpas även en EU-rättslig metod.8 Detta innebär 

bland annat att en teleologisk tolkning som ser till ändamålet med en bestämmelse i största 

möjliga mån används, under förutsättning att det kan inrymmas i den relevanta källans 

ordalydelse.9 Det innebär också att vikten av regleringens förarbeten och de olika förslagen som 

ledde fram till den slutliga utformningen av förordningen är betydligt mindre än vid en 

rättsutredning utifrån enbart svenskt material.  

På grund av den nära koppling till finansiell teori och rättsekonomi som värdepappersmarknads-

rätten har, präglas vissa delar av framställningen av resonemang hämtade från dessa 

discipliner.10 Någon genomgående tillämpning av rättsekonomisk metod görs emellertid inte, 

då det huvudsakliga syftet med framställningen är rättsutredande.  

1.5 Material 

Valet av material har skett med utgångspunkt i den EU-rättsliga rättskälleläran, vilket innebär 

att utgångspunkt tas i de berörda lagstiftningsakterna på sekundärrättsnivå. Tolkningen av dessa 

kompletteras av praxis från EU-domstolen samt doktrin.11 Inom det relevanta rättsområdet har 

regleringen fått en särskild utformning som följer den s.k. Lamfalussy-modellen, vilket innebär 

att regelgivningen sker på fyra nivåer.12 Den första nivån är de förordningar och direktiv som 

antagits av Europaparlamentet och rådet. Den andra nivån är genomförandeakter meddelade av 

EU-kommissionen. Den tredje nivån är de riktlinjer och vägledande uttalanden som gjorts av 

CESR13 som sedermera ersatts av EU:s tillsynsmyndighet på området, ESMA.14 Den fjärde 

                                                      
7 Korling och Zamboni, s. 21 ff.  
8 Korling och Zamboni, s. 109 ff. Se även Hettne och Otken-Eriksson, s. 34 ff. 
9 Hettne och Otken-Eriksson, s. 168 ff. 
10 Se framför allt avsnitten 2.1 och 5.4.  
11 Hettne och Otken-Eriksson, s. 49 ff. och 120 ff. 
12 Afrell och Jansson i Börsrätt (2017), s. 90. 
13 Committe of European Securities Regulators. 
14 European Securities and Markets Authority. 
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nivån av regelgivning enligt modellen rör kommissionens ansvar för att se till att regelverket 

verkligen genomförs på nationell nivå.  

Även om det huvudsakliga föremålet för granskning i denna framställning är den nya 

regleringen i MAR, konsulteras i viss månkällor som är hänförliga till dess föregångare MAD. 

Det gäller bland annat CESR:s nivå 3-riktlinjer om den gamla regleringen. Detta görs med 

beaktande av att regelverket förändrats, varför endast de uttalanden som gäller oförändrade 

delar av regleringen kunnat tillmätas relevans.  

Då det relevanta rättsområdet, i synnerhet hanteringen av mellanliggande steg i pågående 

processer, endast diskuterats i mycket liten utsträckning i svensk doktrin konsulteras ett relativt 

brett urval av utländsk litteratur. Utöver utländsk litteratur beaktas även andra relevanta källor 

av utländsk härkomst. I synnerhet kan nämnas att den brittiska nationella tillsynsmyndigheten 

FCA15 gjort uttalanden om tolkningen av de undersökta bestämmelserna. Dessa beaktas i viss 

utsträckning då uttalandena avser gemensamma EU-bestämmelser, vilka ska tolkas enhetligt i 

samtliga medlemsstater, varför uttalanden från en nationell myndighet bör vara lika vägledande 

i andra medlemsstater. Med anledning av Londons centrala betydelse för värdepappershandeln 

inom EU anses brittiska rättskällor på området förhållandevis ofta vara av särskild relevans. 

Något skäl torde inte finnas att ifrågasätta huruvida så alltjämt är fallet med anledning av den 

nära förestående inledningen av Storbritanniens utträde ur EU, eftersom de konsulterade 

uttalandena och källorna hänför sig till den EU-rättsliga regleringen som gällde vid tidpunkten 

då uttalandena gjordes. 

Något bör också nämnas angående hanteringen av Nasdaq Stockholm och dess informations-

givningsregler. Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, som binder samtliga bolag vars 

värdepapper är noterade på börsen, föreskriver en skyldighet att offentliggöra information som 

är avsedd att utgöra en avspegling av kraven enligt MAR. Någon mer långtgående skyldighet 

att offentliggöra insiderinformation avses inte.16 Därmed utgör Nasdaq Stockholms uttalanden 

om tolkningen av bestämmelserna deras syn på kraven enligt MAR, vilket blir relevant för hur 

börsen hanterar disciplinärenden avseende möjliga överträdelser av reglerna. Även om Nasdaq 

Stockholm inte har någon officiell ställning som uttolkare av gällande rätt enligt MAR beaktas 

                                                      
15 Financial Conduct Authority. 
16 Avsnitt 3.1 i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. 
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därför dess uttalanden i viss mån, med hänsyn till dess stora betydelse för den praktiska 

hanteringen av frågorna. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis ges en allmän bakgrund till regleringen, där syftet med krav på informations-

givning behandlas samt en redogörelse för den senaste tidens utveckling inom området görs. 

Relevansen av regleringens bakomliggande syften visar sig inte minst genom att EU-domstolen 

tolkat bestämmelserna mot bakgrund av dess syften,17 men naturligtvis även då en förståelse 

för regleringens bakgrund och ändamål är en förutsättning för att analysera dess 

ändamålsenlighet. Redogörelsen för den senaste tidens utveckling på området är relevant då det 

är just skillnaderna som MAR innebär som är intressanta att analysera när de förväntade 

praktiska konsekvenserna av regleringen utvärderas. För att kunna utvärdera hur de berörda 

aktörernas agerande har påverkats och kan förväntas påverkas måste en referenspunkt vara vad 

som gällt före den undersökta regleringen.  

Därefter övergår framställningen till att avverka de två huvudsakliga frågeställningarna. Först 

lämnas en ingående redogörelse för definitionen av insiderinformation och tolkningen av dess 

rekvisit, varefter tillämpningen av definitionen på mellanliggande steg i en pågående process 

behandlas. Framställningen behandlar därefter på motsvarande sätt förutsättningarna för ett 

uppskjutet offentliggörande i detalj samt redogör för tillämpningen av dessa förutsättningar i 

fråga om mellanliggande steg i en pågående process.  

Efter att framställningen behandlat underlaget för besvarande av de huvudsakliga frågeställ-

ningarna följer en analys av regelverket. I denna del analyseras hur definitionen av 

insiderinformation samt möjligheten till ett uppskjutet offentliggörande fungerar och praktiskt 

hanteras i fråga om mellanliggande steg i en pågående process. Analysen utvärderar även 

regleringen och dess effekter, samt diskuterar dess ändamålsenlighet. 

  

                                                      
17 C-19/11 Daimler, p. 32-36. 
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2. Allmänt om regleringen 

2.1 Syftet med krav på informationsgivning 

Krav på offentliggörande av information kan i huvudsak sägas fylla tre syften.18 Först och 

främst är reglerna till för att skydda investerare genom att garantera en tillräcklig öppenhet.19 

Därutöver ska reglerna säkerställa marknadens effektivitet genom att se till att marknadens 

aktörer fattar sina beslut utifrån ett adekvat informationsunderlag, vilket leder till ett bestående 

förtroende hos investerarna och därigenom en prisbildning som bidrar till att förbättra 

fördelningen av investeringskapital till en lägre transaktionskostnad.20 Slutligen bidrar även 

krav på offentliggörande av information till bolagsstyrningsregleringen, dvs. att hantera den 

s.k. principal-agentproblematiken.21 

2.1.1 Investerarskydd 

Investerare måste ha tillgång och tillit till information om de finansiella instrument varmed de 

handlar. Eftersom en emittent har ett informationsövertag i förhållande till investerare när det 

gäller emittentens förhållanden och de finansiella instrument som investeraren överväger att 

handla med, finns en inneboende risk för att emittenter utnyttjar denna informationsasymmetri 

på investerarkollektivets bekostnad. En emittent kan genom selektivt offentliggörande av 

information skapa en missvisande bild av dess finansiella instrument och därigenom göra 

kapitalanskaffningar som egentligen är oförmånliga för investerarna. Det investerarskyddande 

syftet bakom regleringen har föranlett liknelser med konsumentskyddsregleringen eftersom 

investerarna intar en underlägsen ställning i informationshänseende och därför är i behov av 

särskilt skydd.22 

Genom att emittenter åläggs att offentliggöra information får investerare bättre förutsättningar 

för att bedöma riskerna med och den förväntade avkastningen av en investering. Medan detta 

inte är någon garanti för att enskilda investerares beslut faktiskt blir mer lönsamma, minskas 

därigenom risken för att investerarna gör felaktiga investeringar såtillvida att investeringen inte 

                                                      
18 Enriques och Gilotta, s. 4.  
19 Skäl 49 i ingressen till MAR. 
20 Enriques och Gilotta, s. 4 och prop. 2006/07:65, s. 85. 
21 Enriques och Gilotta, s. 4. Begreppet avser den intressekonflikt som kan uppstå i situationer där ett bolags ledningsorgan 

ställs inför att agera i eget intresse eller i bolagets (och i förlängningen, aktieägarnas) intresse.  
22 Prop. 2006/07:65, s. 85. 
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återspeglar investerarens önskemål.23 Att informationsasymmetrierna minskas genom krav på 

offentliggörande av information påverkar inte bara förhållandet mellan investerare och 

emittenter, utan även investerarnas inbördes förhållanden. Likabehandling av investerare i fråga 

om tillgång till information bidrar till att minska klyftorna mellan förutsättningarna för å ena 

sidan insiders och professionella investerare och å andra sidan icke-professionella investerare 

att agera på marknaden.24 Även i denna relation kan således ett skydd för den underlägsne 

investeraren utläsas, såtillvida att denne skyddas mot att utnyttjas av aktörer med ett 

informationsövertag.  

2.1.2 Marknadseffektivitet 

En välfungerande värdepappersmarknad förutsätter att det finns ett förtroende för marknaden 

hos dess aktörer. Detta har ofta åberopats som ett centralt skäl att överhuvudtaget reglera 

värdepappersmarknaden.25 En ökad och jämnare tillgång till information främjar en mer rättvis 

prisbildning avseende finansiella instrument, vilket i sin tur ökar de finansiella instrumentens 

likviditet, minskar dess volatilitet, minskar emittenters kapitalanskaffningskostnad samt bidrar 

till en effektiv allokering av investerarkapital.26 Inom finansiell teori och rättsekonomi har 

betydelsen av marknadsaktörers tillgång till information kommit till uttryck på flera sätt. Först 

och främst bygger rättsekonomisk teoribildning i huvudsak på att marknadsaktörer agerar 

rationellt.27 Ett rationellt beslut förutsätter att individen haft möjlighet att jämföra samtliga 

möjliga alternativ, vilket i sin tur förutsätter att individen inser samtliga alternativ och dessutom 

kan analysera och utvärdera dem på ett korrekt sätt.  

På värdepappersmarknadens område bygger en stor del av såväl finansiell teori som 

rättspolitiska överväganden på teorin om effektiva marknader.28 Enligt teorin avgörs priset på 

ett finansiellt instrument utifrån all tillgänglig information rörande instrumentet och dess 

emittent, vilket innebär att en marknad helt utan informationsasymmetrier skulle ha en till fullo 

                                                      
23 Att skydda investerare från att fatta felaktiga enskilda investeringsbeslut är inte heller syftet med regleringen. Istället är 

avsikten att motverka emittenters utnyttjande av informationsasymmetrier för att medvetet felinformera investerarkollektivet. 

Jfr. prop 2006/07:65, s. 85.  
24 Se bl a C-19/11 Daimler, p. 33. Jfr. Enriques och Gilotta, s. 6.  
25 Se bl a skäl 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av 

insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 

ändring av direktiv 2001/34/EG. Se även prop. 2006/07:65, s. 85 samt prop. 2004/05:142, s. 40 ff. 
26 Enriques och Gilotta, s. 10.  
27 Korling och Zamboni, s. 184. 
28 Ursprungligen ”Efficient Capital Market Hypothesis”, introducerad av Eugene Fama 1970.  
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rättvisande prisbildning.29 Emellertid präglas i realiteten värdepappersmarknaden alltid av 

informationsasymmetrier i någon utsträckning, och marknaden är därför inte helt effektiv. 

Konsekvenserna av alltför omfattande informationsasymmetrier är att investerare som anser sig 

vara underinformerade eller inte har ett tillräckligt förtroende för marknadens prisbildning 

antingen väljer att lämna värdepappersmarknaden eller sänker priserna de är beredda att betala, 

för att kompensera för den ökade riskfaktorn. Detta leder i sin tur till att emittenter som faktiskt 

tillhandahåller prisvärda värdepapper anser att priserna blivit för låga, och de förlorar sitt 

incitament att tillhandahålla högkvalitativa värdepapper.30 De praktiska effekterna av denna 

onda spiral blir minskad likviditet och effektivitet och i slutändan en icke-fungerande marknad.  

Eftersom krav på offentliggörande av information bidrar till att minska informations-

asymmetrierna får marknadens aktörer ett ökat förtroende för de finansiella instrumenten. 

Investerarna känner större tillit till de investeringsbeslut de fattar utan risk för att vara 

felinformerade och litar i högre grad på att de vet vad de köper. Därmed minskas det upplevda 

behovet av att ta ut en stor riskpremie i prissättningen och prisbildningen blir mer rättvisande.  

2.1.3 Bolagsstyrning 

Behovet av en jämn tillgång till information existerar inte enbart före en investering, vilket de 

ovan nämnda syftena med regleringen tar sikte på. Informationsgivning har även koppling till 

bolagsstyrningsfrågor och bidrar till att skapa en trygghet hos aktieägarna att deras kapital 

förvaltas på ett lämpligt sätt sedan investeringen väl gjorts. Den grundläggande intressekonflikt 

som föreligger mellan bolagets ägare och dess ledning, den s.k. principal-agentproblematiken, 

hanteras främst genom andra styrmedel än kraven på offentliggörande av information.31 Icke 

desto mindre bidrar sådana krav till att skapa förtroende hos aktieägarna för att bolagets ledning 

agerar inom ramen för sina uppdrag och instruktioner. Därutöver kan krav på offentliggörande 

av information bidra till att medlemmarna i bolagets styrningsorgan får en bättre insikt i bolaget 

genom att de blir upplysta om händelser eller omständigheter som de annars inte skulle vetat 

om, vilket förbättrar underlaget för framtida beslut om styrningen av bolaget.32 

                                                      
29 Sevenius och Örtengren i Börsrätt (2017), s. 35 f.  
30 Problemet har belysts genom George Akerlofs ”citronteori” i Lau Hansen (2002), s. 247 f.  
31 Istället är detta en grundstomme i hanteringen av incitamentsprogram, och frågan utgör i mångt och mycket grunden för 

Svensk kod för bolagsstyrning. 
32 Enriques och Gilotta, s. 8. 
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Bolagsstyrningsaspekten av regleringen har fått en undanskymd roll i såväl regleringen av 

offentliggörande av information som förbuden mot insiderhandel och annat marknads-

missbruk.33 Istället har regleringens betydelse för investerarskyddet och marknadseffektiviteten 

givits en klart mer framträdande betoning.34 Detta kan bero på att bolagsstyrningsfrågor primärt 

hanteras på annan väg. Det kan också bero på att regleringens effektivitet som bolagsstyrnings-

medel har ifrågasatts.35 Bland annat har påståtts att en bolagsledning som är beredd att agera 

utanför ramarna för sitt uppdrag och på andra sätt skada aktieägarnas intressen på illegitima sätt 

sannolikt inte skulle låta sig stoppas av krav på offentliggörande av dylika ageranden. Istället 

skulle sannolikt bestämmelserna om offentliggörande av information också åsidosättas och 

således skulle regleringen enbart bidra till att skapa falsk trygghet.  

2.2 Utvecklingen från MAD till MAR 

Genom MAR ersattes den tidigare svenska regleringen i värdepappersmarknadslagen36 (VpmL) 

avseende skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Den tidigare svenska regleringen 

byggde på bestämmelserna i MAD och var således redan i viss utsträckning harmoniserad på 

EU-nivå. De problem som ansågs följa av bristande enhetlighet mellan medlemsstaternas 

implementering av MAD åberopades emellertid som en väsentlig anledning till att en 

förordningsbaserad lösning valdes för att ersätta det tidigare direktivbaserade regelverket.37 

Den osäkerhet kring tolkningen av de direktivgrundade bestämmelserna som möjliggjordes dels 

genom att medlemsstaterna gavs visst utrymme att välja hur direktivet skulle implementeras, 

dels genom att vissa av direktivets bestämmelser lämnade stort tolkningsutrymme, identi-

fierades som ett centralt problem med direktivet.38 

MAR är i egenskap av förordning direkt tillämplig i medlemsstaternas nationella 

rättsordningar.39 Detta bidrar till ökad enhetlighet och minskat utrymme för nationella 

diskrepanser i tolkningen av bestämmelserna, även om direktivgrundade bestämmelser också 

ska tolkas enhetligt och mot bakgrund av de bakomliggande direktivbestämmelserna. Dessutom 

innebär en förordnings direkta tillämplighet att förändringar kan få effekt snabbare än när 

                                                      
33 Samuelsson, s. 144.  
34 Se bl a skäl 2 och 12 i ingressen till MAD samt skäl 8, 19 och 51 i ingressen till MAR. 
35 Se bl a Enriques och Gilotta, s. 8 f. 
36 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
37 Se skäl 3 i ingressen till MAR, som hänvisar till de problem relaterade till bristande enhetlighet som lyfts fram i den s.k. 

Larosière-rapporten.   
38 EU-kommissionens konsekvensanalys SEC(2011) 1217 final, s. 28.  
39 Bergström och Hettne, s. 444. 
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regleringen är direktivbaserad, då förändringar i direktivet följs av en viss genomförandetid 

under vilken medlemsstaterna får implementera förändringarna i nationell rätt.40 

Innehållsmässigt medförde MAR vissa nyheter. Bland dessa är att regleringen utvidgades till 

att gälla för bolag listade på MTF:er och OTF:er,41 att en emittent som skjuter upp 

offentliggörandet av insiderinformation måste informera den behöriga myndigheten därom,42 

och att detaljerade bestämmelser om storleken på sanktionsavgifterna vid regelöverträdelser 

infördes.43 När det gäller informationsgivning är likheterna stora mellan MAD och MAR. Den 

grundläggande definitionen av insiderinformation är densamma,44 tidpunkten för offentlig-

görande är oförändrad,45 och de grundläggande förutsättningarna för att en emittent ska få skjuta 

upp offentliggörandet av information är desamma.46 Regleringens fundamentala utgångs-

punkter är således desamma i MAD och MAR, men vid en jämförelse med den svenska 

implementeringen av MAD i VpmL uppträder desto större skillnader. Den tidigare svenska 

lydelsen av kravet på informationsgivning var nämligen inte kopplad till insiderinformation, 

utan till informationens betydelse för bedömning av kursvärdet på värdepapperen.47 Även i 

förhållande till MAD finns dock nyheter i MAR vad gäller bestämmelserna om informations-

givning. Artikel 7.3 MAR föreskriver uttryckligen att information om en pågående process kan 

utgöra insiderinformation. Därigenom förtydligas att en händelse inte måste vara en realitet 

eller slutligt beslutad för att utgöra insiderinformation.  

Det svenska införandet av MAD innebar en diskrepans mellan insiderinformation inom den 

straffrättsliga regleringen av marknadsmissbruk å ena sidan, och kurspåverkande information 

inom informationsgivningsregleringen å andra sidan. Beträffande kravet på offentliggörande av 

information förtydligades innebörden av vad som ansågs vara kurspåverkande information 

genom uttalandet att begreppet avsåg sådan information som i icke oväsentlig grad påverkar 

den bild av bolaget som skapats genom tidigare offentliggjord information eller på annat sätt 

påverka bilden av bolaget.48 Mot bakgrund av skyldigheten att tolka direktivgrundade 

nationella bestämmelser direktivkonformt torde användningen av olika begrepp inte i sig utgöra 

                                                      
40 EU-kommissionens konsekvensanalys SEC(2011) 1217 final, s. 69 f.  
41 Artikel 2 MAR och skäl 8 i ingressen till MAR. 
42 Artikel 17.4 MAR. 
43 Artikel 30.2 MAR. 
44 Jfr. artikel 1.1 MAD och artikel 7.1 MAR. 
45 Jfr. artikel 6.1 MAD och artikel 17.1 MAR.  
46 Jfr. artikel 6.2 MAD och artikel 17.4 MAR.  
47 Se tidigare lydelsen av 15:6 VpmL, som ändrades genom SFS 2016:1313.  
48 10:3 FFFS 2007:17. 
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ett hinder mot en likformig tillämpning.49 Det anfördes även i propositionen varigenom 

informationsgivningsreglerna i MAD implementerades i svensk rätt att de svenska begreppen 

till och med var mer vittomfattande än definitionen av insiderinformation i MAD.50 Denna 

mening tycks emellertid inte ha delats av rättstillämpare och rättsvetenskapsmän, som uppfattat 

den svenska regleringen som snävare än MAD.51 I börsens regelverk för emittenter kopplades 

skyldigheten att offentliggöra information till specifika beslut eller händelser, dvs. de facto 

realiserade omständigheter. Tolkningen att en händelse eller ett beslut måste realiserats för att 

utlösa skyldigheten att offentliggöra information enligt VpmL:s tidigare lydelse har även vunnit 

stöd i doktrinen.52  

En sådan tolkning står måhända inte i strid mot ordalydelsen i direktivtexten,53 men synes 

svårförenlig med genomförandedirektivet, som förtydligar att skyldigheten att offentliggöra 

information kan inträda redan vid uppkomsten av en omständighet eller händelse, oberoende 

av om omständigheten eller händelsen formaliserats.54 Här tydliggörs således en diskrepans 

mellan MAD, inbegripet dess genomförandedirektiv, och den svenska implementeringen därav. 

Till skillnad från MAD byggde alltså den svenska regleringen på två olika begrepp för utlösande 

av skyldigheten att offentliggöra information respektive insiderhandelsförbudet.55 Medan 

Nasdaq Stockholm uttalat att någon materiell skillnad inte föreligger mellan begreppens 

omfattning,56 finns domstolspraxis som antyder att väsentlighetskriteriet i definitionen av 

insiderinformation tolkats annorlunda i den straffrättsliga regleringen respektive bestäm-

melserna om informationsgivning.57 Tröskeln för vad som ansetts uppfylla väsentlighets-

rekvisitet har ställts högre inom den straffrättsliga regleringen, varför bolagets skyldighet att 

offentliggöra informationen inte alltid utlösts samtidigt som handelsförbudets inträde.58 Med 

anledning av Nasdaq Stockholms ställningstagande att MAR inte innebär några förändringar 

                                                      
49 Korling och Zamboni, s. 124.  
50 Prop. 2004/05:142, s. 76.  
51 Örtengren i Börsrätt (2012), s. 176. 
52 Örtengren i Börsrätt (2012), s. 176 f.  
53 Jfr. artikel 1.1 MAD.  
54 Artikel 2.2 i 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.  
55 Jfr. den tidigare lydelsen av 15:6 VpmL och 1-2 §§ lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med 

finansiella instrument.  
56 Nasdaq Stockholm Q&A 2016-12-13.  
57 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 191. 
58 I tidigare reglering gjordes medvetet denna åtskillnad. I förarbetena till äldre straffrättslig reglering av insiderhandel 

framfördes att det ansågs som naturligt att ställa högre krav på informationens kurspåverkande effekt för att handelsförbudet 

skulle utlösas än för att bolaget skulle bli skyldigt att offentliggöra informationen. Se prop. 1990/91:42, s. 52.  
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av vilken information som måste offentliggöras återstår att se om det även fortsättningsvis i 

praktiken kommer att råda en diskrepans mellan handelsförbudets inträde och skyldigheten att 

offentliggöra information.59  

Ännu större anledning att ifrågasätta det svenska betraktelsesättet uppstod genom Daimler-

domen som meddelades 2011.60 Målet gällde ett tyskt bolags offentliggörande av styrelse-

ordförandens avgång. Bolaget hade avvaktat med att offentliggöra avgången till dess avgångs-

beslutet formellt fattats, trots att ordföranden redan tidigare meddelat medlemmar i såväl 

styrelsen som tillsynsstyrelsen om sin planerade avgång. EU-domstolen konstaterade att såväl 

bestämmelsens ordalydelse som dess ändamål talade för att begreppet insiderinformation ska 

kunna omfatta även mellanliggande steg i en pågående process. Det tydliggjordes även att ännu 

icke-realiserade beslut eller händelser kan utgöra insiderinformation, om de rimligen kan 

förväntas inträffa.  

Det kan diskuteras huruvida någon oförenlighet med EU-rätten alltjämt föreligger i de svenska 

reglerna om informationsgivning. I och med att artikel 7.3 MAR uttryckligen reglerar rättsläget 

beträffande ännu icke-realiserade eller formaliserade händelser och beslut, dvs. pågående 

processer, torde någon avvikelse beträffande den svenska regleringens hantering av dessa inte 

längre existera. Därmed inte sagt att rättsläget enligt MAR är detsamma som vad som gällt 

sedan Daimler-domen, och som redan dessförinnan vann stöd i kommissionens 

genomförandedirektiv. När det gäller tolkningen av begreppet insiderinformation, mot 

bakgrund av den tidigare åtskillnad som tycks kunna återfinnas mellan den straffrättsliga 

regleringen och informationsgivningsreglerna, finns möjligen anledning att ifrågasätta den 

svenska regleringen även fortsättningsvis. Även om en diskrepans möjligen kunde anses 

förenlig med MAD, under förutsättning att den nationella implementeringen föreskrev mer 

långtgående krav på informationsgivning än direktivet, framstår det som svårare att upprätthålla 

en sådan ordning under MAR. Nu när samma begrepp används i båda bestämmelserna även i 

svensk rätt, finns inte något stöd i ordalydelsen för att begreppen skulle tolkas olika i de två 

regelverken. Eftersom någon implementering av bestämmelserna inte ska ske finns inte heller 

möjlighet för att i nationell rätt skapa utrymme för en sådan skillnad. Hur Nasdaq Stockholm 

respektive Finansinspektionen och domstolarna väljer att framöver hantera tolkningen av 

                                                      
59 Nasdaq Stockholm Q&A 2016-12-13. Jfr. Örtengren i Börsrätt (2017), s. 191. 
60 EU-domstolens dom i mål C-19/11. 
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begreppet insiderinformation återstår att se, och i slutändan är det EU-domstolens eventuella 

uttalanden som blir avgörande. 
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3. Begreppet insiderinformation 

3.1 Rekvisit 

Ur definitionen av insiderinformation i artikel 7 MAR kan ett antal rekvisit utläsas. Det ska röra 

sig om (i) information av specifik natur som (ii) inte har offentliggjorts, som (iii) berör en eller 

flera emittenter eller dess finansiella instrument, och som sannolikt skulle ha en (iv) väsentlig 

inverkan på priset på de finansiella instrumenten om den offentliggjordes. Samtliga rekvisit 

måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om insiderinformation, vilket är en förutsättning 

för att informationen ska omfattas av kravet på offentliggörande enligt artikel 17. Samtliga 

rekvisit bedöms av emittenten själv, dvs. det är denne som bär risken för en felbedömning av 

huruvida informationen måste offentliggöras. Detta är ofta en svår uppgift, särskilt då 

bedömningen ska göras bolagsspecifikt och med beaktande av omständigheterna i det enskilda 

fallet. Särskilt beträffande rekvisiten avseende informationens specifika natur och dess inverkan 

på priset blir bedömningen avancerad och i hög grad avhängig sådana faktorer som tidigare 

hantering av liknande information, branschtillhörighet och sedvänja inom branschen, samt 

marknadsutvecklingen.61 Nedan följer en systematisk genomgång av vart och ett av rekvisiten 

i-iv.  

3.1.1 Information av specifik natur 

Redan författningstexten i MAR förtydligar innebörden av kravet på att informationen ska vara 

av specifik natur. I artikel 7.2 anges att information anses vara av specifik natur ”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 finansiella 

derivatinstrument […].”  

För det första krävs således att det rör sig om omständigheter eller händelser som existerar eller 

inträffat, eller som rimligtvis kan förväntas. Någon särskild definition av vad som utgör 

omständigheter och händelser finns inte, varför begreppen ska förstås utifrån dess vedertagna 

                                                      
61 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 194.  
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betydelser.62 Det innebär att det inte måste vara en ”färdig” process som skett, utan tillstånd 

som inträder gradvis kan också utgöra omständigheter eller händelser redan innan det slutliga 

resultatet uppnåtts. Informationen måste inte heller vara fullständig eller heltäckande för att 

vara av specifik natur. Exempelvis kan information om att inleda samtal avseende ett 

företagsförvärv vara av specifik natur redan innan den potentiella budgivaren bestämt sig för 

ett pris. På samma sätt kan informationen att ett potentiellt förvärv planeras vara av specifik 

natur även medan det fortfarande finns flera alternativ till potentiella målbolag.63  

När det gäller icke-realiserade händelser och omständigheter kan dessa vara av specifik natur 

om de rimligtvis kan förväntas realiseras. I Daimler-avgörandet klargjordes att det fordras något 

konkret som antyder att det mot bakgrund av samtliga tillgängliga faktorer finns faktiska 

utsikter för ett förverkligande av händelsen eller omständigheterna. Dock är kravet relativt lågt 

ställt och det krävs inte att sannolikheten kan betraktas som stor, utan det bör räcka med övervikt 

i sannolikhetshänseende, dvs. att det framstår som mer sannolikt att händelsen eller 

omständigheterna kommer realiseras än att så inte sker.64 Bedömningen ska ske utifrån den 

tillgängliga informationen ex ante, och då det krävs någon grad av konkretion för att en händelse 

eller omständigheter rimligtvis ska kunna förväntas inträffa föreligger i regel ingen skyldighet 

att kommentera eller offentliggöra information enbart med anledning av att det cirkulerar 

substanslösa rykten på marknaden.65  

I bedömningen av vad som rimligtvis kan förväntas tas inte någon hänsyn till omfattningen av 

den förväntade effekten på priset, vilket beaktas inom det särskilda rekvisitet som kräver en 

sannolik väsentlig prispåverkan.66 Rekvisiten ska således hållas isär, och någon skillnad i 

graden av sannolikhet som fordras ska inte föreligga mellan å ena sidan beslut eller händelser 

med en mindre förväntad effekt på priset och å andra sidan beslut eller händelser med en större 

förväntad effekt på priset.    

I kravet på att informationen ska vara av specifik natur ligger även att informationen måste vara 

tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller 

händelsens potentiella effekt på prissättningen. CESR:s riktlinjer anger att så är fallet i två 

                                                      
62 C-19/11 Daimler, p. 30.  
63 CESR/06-562b, p. 1.7. 
64 Di Noia och Gargantini, s. 495 f. Se även Krause och Brellochs, s. 288.  
65 CESR/06-562b, p. 1.5. Se mer om hanteringen av rykten nedan under avsnitt 4.1.3.  
66 C-19/11 Daimler. Se även skäl 16 i ingressen till MAR. 
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situationer; för det första när informationen tillåter en förnuftig investerare att fatta ett 

investeringsbeslut utan (eller med väldigt liten) risk och för det andra när informationen är 

sådan att den sannolikt kommer utnyttjas omedelbart på marknaden.67 Beträffande den 

förstnämnda situationen anges att informationen ska vara sådan att investeraren med rimlig 

säkerhet kan bedöma vilken effekt informationen skulle få på prissättningen om den 

offentliggjordes. Som exempel anges att en investerare med rimlig säkerhet kan förvänta sig att 

priset på en emittents aktier skulle öka om det offentliggjordes att emittenten skulle bli föremål 

för ett offentligt uppköpserbjudande. Uttalandet antyder att det skulle vara tillräckligt att 

riktningen på en förväntad prisförändring kan förutses, även om effektens storlek framstår som 

helt oförutsebar. En sådan tolkning har även vunnit stöd i brittisk rättspraxis.68 

Den andra situationen tar sikte på att informationen är sådan att om den blev allmänt känd, 

skulle den omedelbart föranleda handel vars prissättning baserades på informationen.69 Denna 

situation torde kunna föreligga även när informationen är sådan att det endast går att förvänta 

att den skulle få någon effekt på priset, även om inte ens riktningen går att förutse.70 Enligt 

denna tolkning skulle det således räcka att informationen möjliggör slutsatsen att den kommer 

få en effekt på priset, vilket kan jämföras med uttrycket i artikel 7.2 MAR att informationen ska 

möjliggöra slutsatser ”om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt”. Det kan 

tyckas att denna mycket vidsträckta tolkning av kravet på specifik natur är svårförenlig med 

ordalydelsen i MAR, men tolkningen har fått fortsatt stöd sedan ESMA tagit över CESR:s roll,71 

och har även accepterats i doktrinen.72 Därmed får tolkningen anses återspegla gällande rätt, 

vilket innebär att kravet på att informationen ska möjliggöra slutsatser om dess potentiella 

effekt på prissättningen är förhållandevis lågt ställt.  

3.1.2 Icke-offentliggjord 

När det gäller noterade bolags informationsgivning anses information inte vara offentliggjord, 

och därmed förlora sin karaktär av insiderinformation, förrän ett korrekt offentliggörande gjorts 

                                                      
67 CESR/06-562b, p. 1.8. 
68 Massey v. FSA, [2011] UKUT 49 (TCC), p. 39.  
69 CESR/06-562b, p. 1.8. 
70 Di Noia och Gargantini, s. 500. 
71 Se bl a ESMA/2015/1635. 
72 Di Noia och Gargantini, s. 500. 
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i enlighet med de förfaranderegler som slagits fast i MAR samt kommissionens genomförande-

förordning,73 vilket i praktiken innebär att offentliggörandet ska ske genom ett pressmed-

delande som sänds ut av en etablerad informationsdistributör.74 Det innebär att en emittent inte 

undgår skyldigheten att offentliggöra viss information enbart genom att den blivit offentliggjord 

på ett felaktigt sätt eller annars kommit till allmänhetens kännedom. En sådan tolkning framstår 

som förenlig med syftet med informationsgivningsreglerna, som är att utjämna informations-

tillgången för marknadsaktörerna och minska informationsasymmetrierna.75  

Att uppmärksamma är att samma tolkning av rekvisitet inte gjorts avseende handelsförbudets 

inträde. I det avseendet har såväl CESR som FCA uttalat att informationen förlorar sin karaktär 

av insiderinformation redan i och med att informationen blivit allmänt tillgänglig på annat sätt 

än genom ett korrekt offentliggörande.76 Bland de faktorer som kan beaktas i bedömningen av 

huruvida informationen offentliggjorts nämns huruvida informationen finns i register som är 

tillgängliga för allmänhetens insyn, huruvida informationen är allmänt tillgänglig via 

exempelvis Internet och huruvida informationen kan åtkommas genom legitima åtgärder, dvs. 

utan att göra intrång i annans egendom eller privatliv.77 Kraven är i detta avseende mycket lägre 

ställda än inom informationsgivningen, vilket inte minst belyses av det exempel FCA anger på 

när information kan anses vara offentliggjord. Så anses vara fallet om en passagerare på ett tåg 

passerar en brinnande fabrik och på grund därav säljer sina andelar i fabrikens ägare, eftersom 

informationen mottagits av passageraren genom legitima medel i form av observation av en 

offentlig händelse.  

De uttalanden som gjorts av FCA angående tolkningen av när information anses offentliggjord 

för inträde av handelsförbudet bör inte kunna överföras till informationsgivningens område.78 I 

detta avseende talar nämligen de skilda syftena med kraven på informationsgivning respektive 

handelsförbudet för att två olika tolkningar måste göras. Kravet på informationsgivning syftar 

som ovan framhållits till att säkerställa en jämn och rättvis tillgång till information för 

                                                      
73 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad 

gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av 

insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. 
74 CESR/06-562b, p. 1.9 och Di Noia och Gargantini, s. 508. Se även Örtengren i Börsrätt (2017), s. 195 f. 
75 Se artikel 17.2 MAR och Örtengren i Börsrätt (2017), s. 195. Jfr. även skäl 24 och 49 i ingressen till MAR.  
76 CESR/06-562b, p. 1.9 och FCA Handbook: Market Conduct, p. 1.2.12G. 
77 FCA Handbook: Market Conduct, p. 1.2.12G. 
78 Detta antyds även av FCA genom att någon motsvarighet till uttalandena i FCA Handbook: Market Conduct som rör 

handelsförbudet inte tagits med i FCA Handbook: Disclosure Guidance and Transparency Rules sourcebook, som alltså rör 

emittenters ansvar för informationsgivning. Något uttryckligt uttalande om att tolkningarna ska vara olika finns dock inte. 
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marknadens aktörer, vilket således talar för att skyldigheten att offentliggöra information bör 

tolkas så att emittenterna i största möjliga mån bör åläggas att offentliggöra information på ett 

sätt som ger alla marknadsaktörer tillgång till informationen samtidigt och på ett lättbegripligt 

sätt. I exemplet med tågpassageraren ovan skulle resultatet framstå som otillfredsställande om 

en emittent kunde undgå att offentliggöra informationen om en omfattande fabriksbrand enbart 

med hänvisning till att informationen var allmänt tillgänglig genom legitima medel och därmed 

skulle anses offentliggjord. Insiderhandelsförbudet, å andra sidan, motiveras av en strävan att 

motverka otillbörligt utnyttjande av insiderinformation,79 vilket talar emot en alltför strikt 

tolkning av rekvisitet att informationen inte ska vara offentliggjord, eftersom det framstår som 

orimligt att förbjuda handel baserad på information som praktiskt taget samtliga 

marknadsaktörer känner till enbart med hänvisning till att den ansvariga emittenten inte 

offentliggjort informationen på ett korrekt sätt utan att informationen istället blivit allmänt känd 

genom läckor eller dylikt. För att återgå till tågpassageraren kan dennes agerande knappast 

anses som otillbörligt, i och med att han eller hon agerar på information som är möjlig för 

allmänheten att ta del av och som erhållits genom legitimt beteende. Därmed skulle det strida 

mot handelsförbudets syfte att utsträcka det till att omfatta den beskrivna situationen.  

Här föreligger en avsevärd diskrepans mellan tolkningarna av kravet på att informationen inte 

ska vara offentliggjord inom å ena sidan informationsgivning och å andra sidan handels-

förbudet. Trots att en sådan diskrepans framstår som oväntad sett till att begreppet 

insiderinformation är detsamma inom båda regelverken, är det tydligt vid en granskning av 

regelverkens skilda syften att en diskrepans av detta slag är nödvändig.80 Det kan förvisso 

diskuteras huruvida den valda lösningen för att skapa denna flexibilitet och hänsyn till reglernas 

skilda syften är den lämpligaste, men en mer utförlig diskussion av den optimala rättstekniska 

metoden för att åstadkomma det eftersträvade resultatet faller utanför syftet med denna 

framställning.81 I detta avseende får det istället anses tillräckligt att konstatera att när det gäller 

emittenters informationsgivning, vilket är det relevanta för denna framställning, ska rekvisitet 

                                                      
79 Skäl 24 i ingressen till MAR. 
80 Att notera är härvid att kommissionen föreslog två skilda definitioner av vilken information som skulle utlösa 

handelsförbudet respektive skyldigheten att offentliggöra information. Förslaget fick emellertid inte tillräckligt stöd i rådet, 

varför det förkastades och man valde att stanna för en och samma definition för båda regelverken. Se Moloney, s. 733. 
81 Något kortfattat kan anföras att ett möjligt alternativ vore att tolka rekvisitet att informationen inte ska vara offentliggjord 

enhetligt och på det sätt som nu gäller inom informationsgivningen, dvs. utifrån det mer strikta synsättet. För att undvika de 

orimliga resultat detta skulle få för handelsförbudet i situationer där en emittents underlåtenhet att på ett korrekt sätt 

offentliggöra information som på annan väg blivit allmänt känd skulle istället kunna lösas genom att anse att något 

utnyttjande, vilket fordras för insiderhandel enligt artikel 8.1 MAR, inte skulle anses föreligga i dylika situationer med 

hänvisning till att begreppet utnyttjande bör inbegripa ett inslag av otillbörlighet enligt skäl 24 till MAR.  
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att informationen ska vara icke-offentliggjord uppfattas så att informationen inte anses 

offentliggjord förrän ett korrekt offentliggörande gjorts i enlighet med det tillämpliga 

regelverket. 

3.1.3 Berör emittent(er) eller finansiella instrument 

Definitionen av insiderinformation inkluderar information som direkt eller indirekt berör en 

eller flera emittenter eller dess finansiella instrument. När det gäller skyldigheten att 

offentliggöra insiderinformation är det enligt artikel 17.1 MAR emellertid bara information som 

direkt berör en emittent som omfattas. Det är således relevant att avgränsa vad som direkt rör 

en emittent från vad som indirekt rör en emittent och även från vad som inte rör emittenten utan 

enbart finansiella instrument kopplade till emittenten. 

Innan detaljerna för denna avgränsning redogörs för, finns anledning att kommentera begreppen 

emittent och finansiella instrument, som båda har legaldefinitioner enligt MAR. En emittent är 

enligt artikel 3.1.21 MAR ”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”. Finansiellt instrument definieras i artikel 3.1.1 MAR genom en 

hänvisning till MiFID II82 som innehåller en uppräkning av de instrument som omfattas av 

definitionen. Denna uppräkning inkluderar överlåtbara värdepapper, penningmarknads-

instrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, optioner och andra derivatkontrakt 

avseende bl a värdepapper, samt ett antal ytterligare instrument.  

Information anses direkt röra en emittent när informationen relaterar till omständigheter eller 

händelser som existerar eller inträffat inom emittentens egen aktivitetssfär.83 Den egna 

aktivitetssfären omfattar utvecklingen av emittentens verksamhet och information om åtgärder 

som vidtagits av bolagsorgan och verksamhetsrelaterat handlande från anställdas sida.84 Det är 

dock inte enbart sådan information som direkt rör emittenten, utan även information utanför 

emittentens aktivitetssfär såsom information om en planerad takeover av emittenten eller 

                                                      
82 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om 

ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. 
83 Di Noia och Gargantini, s. 493.  
84 Veil, s. 356 f. 
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förändring av ett kreditvärderingsinstituts värdering av emittenten omfattas.85 Som icke-

uttömmande exempel på information som direkt rör en emittent kan följande nämnas.86 

 Verksamhets- och resultatrelaterad information 

 Förändringar av ägarförhållanden, styrning eller granskningsorgan 

 Beslut om ändring av aktiekapitalet, emissioner, återköpsprogram, m.m. 

 Företagstransaktioner och omstruktureringar 

 Förändringar i förväntat resultat, tillgångars värden, eller kundorder 

 Legala tvister, produkt- och miljöskadeansvar, beslut om konkurs och information om 

gäldenärers insolvens 

 Inträde eller utträde från en marknad eller förändring av verksamhetsinriktning 

 Förändringar av utdelnings- och placeringspolicy 

Vad som direkt rör en emittent måste skiljas från vad som endast indirekt rör en emittent, eller 

som rör finansiella instrument kopplade till emittenten. Följande icke-uttömmande lista över 

exempel på sådan information visar att det typiskt sett rör sig om sådan information som är 

relevant för en emittent och således påverkar värdet på dess finansiella instrument utan att 

härröra från eller specifikt avse emittenten själv.87 

 Publicering av forskning, rekommendationer eller råd angående värdet på noterade 

finansiella instrument 

 Beslut om fastställande av reporäntan 

 Förändringar av börsregler och beslut av börsen eller offentliga organ avseende en eller 

flera emittenter 

 Förändringar av förutsättningarna för handel med ett eller flera finansiella instrument, 

såsom rörande förekomsten eller byte av s.k. market makers 

Det har anförts att information av detta slag, som typiskt sett endast indirekt rör en emittent, 

ändå kan anses direkt röra emittenten om dess offentliggörande skulle få sådana direkta 

konsekvenser för emittenten att rekvisiten för insiderinformation är uppfyllda.88 Det kan 

emellertid ifrågasättas huruvida uttalandet utvidgar skyldigheten att offentliggöra information 

                                                      
85 Veil, s. 357. 
86 CESR/06-562b, p. 1.15. 
87 CESR/06-562b, p. 1.16. 
88 CESR/06-562b, p. 1.16. 
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på ett omotiverat och praktiskt olämpligt sätt, eftersom marknadsrelaterad information av 

systematisk relevans, såsom ett beslut om fastställande av reporäntan, skulle kunna föranleda 

en skyldighet för samtliga emittenter att offentliggöra informationen.89 

3.1.4 Väsentlig inverkan på priset  

På samma sätt som för rekvisitet att informationen ska vara av specifik natur innehåller MAR 

ett förtydligande avseende rekvisitet att informationen ska vara sådan att dess offentliggörande 

sannolikt skulle få en väsentlig inverkan på priset. I artikel 7.4 MAR anges att detta rekvisit 

avgörs utifrån det s.k. förnuftige-investerartestet, som innebär att rekvisitet är uppfyllt om en 

förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja informationen som en del av grunden för sitt 

investeringsbeslut. Ytterligare förtydliganden görs i skäl 14 i ingressen till MAR, som anger att 

förnuftiga investerare baserar sina beslut på information som de har tillgång till, varför detta 

rekvisit ska bedömas utifrån den tillgängliga förhandsinformationen och med beaktande av 

sådana faktorer som den berörda emittentens verksamhet, informationskällans tillförlitlighet 

och alla andra marknadsvariabler som kan förväntas påverka de finansiella instrumenten. 

Utgångspunkten är även att en förnuftig investerare agerar och tänker rationellt, samt att denne 

fattar investeringsbeslut i syfte att maximera sitt ekonomiska egenintresse.90 

Någon fixerad kvantitativ måttstock, i form av exempelvis procenttal, kan inte tillämpas när det 

avgörs vad som är en väsentlig effekt på priset.91 Istället måste en bolagsspecifik bedömning 

göras från fall till fall med hänsyn till informationens betydelse i relation till bolagets 

verksamhet och andra faktorer som påverkar prissättningen på bolagets finansiella instrument.92 

En indikation på att informationen skulle få en väsentlig effekt på priset kan vara att information 

av liknande slag tidigare fått en sådan effekt eller att emittenten tidigare betraktat liknande 

information som insiderinformation.93 Emittentens informationspolicy torde också kunna 

tillmätas viss betydelse i sammanhanget.94 Det krävs inte att informationen är sådan att den 

ensamt skulle läggas till grund för ett investeringsbeslut, eller ens att den utgör den avgörande 

                                                      
89 Jfr. Di Noia och Gargantini, s. 493.  
90 CESR/02-089d och FCA Handbook: Disclosure Guidance and Transparency Rules sourcebook, p. 2.2.5G (2). Se även 

ESMA/2015/SMSG/025, p. 34. 
91 FCA Handbook: Disclosure Guidance and Transparency Rules sourcebook, p. 2.2.4G (2). Se även CESR/06-562b, p. 1.13.  
92 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 195 f.  
93 CESR/06-562b, p. 1.14.  
94 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 195.  
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faktorn för ett investeringsbeslut, utan det kan räcka med att informationen utgör en faktor i 

beslutet.  

Nasdaq Stockholm anger ett antal exempel på information som typiskt sett är av sådan karaktär 

att den sannolikt skulle beaktas av den förnuftige investeraren i dennes investeringsbeslut.95 

Denna exemplifiering ska inte uppfattas som uttömmande, och innebär inte heller att 

information av det slag som anges alltid uppfyller förnuftige-investerartestet, eftersom en 

individualiserad bedömning alltid måste göras. Bland de exempel som anges nämns 

information rörande: 

 Order- och investeringsbeslut 

 Väsentliga avtal och samarbeten (bl a joint ventures) 

 Företagstransaktioner 

 Väsentliga förändringar av resultat, finansiella svårigheter och kund- eller 

kreditförluster 

 Inledande av legala tvister, domstolsbeslut och andra bolagsspecifika myndighetsbeslut 

 Forskningsresultat och utveckling av nya produkter eller viktiga uppfinningar 

Att rekvisitet väsentlig effekt på priset kopplats till, eller till och med kan sägas ha ersatts av, 

förnuftige-investerartestet blir särskilt betydelsefullt när det gäller situationer där den faktiska 

eller förväntade effekten på priset blir marginell till följd av avvikande investerares ageranden. 

Information om en emittents planerade publika företagsförvärv skulle praktiskt taget alltid 

uppfylla förnuftige-investerartestet eftersom informationen sannolikt skulle beaktas av inte 

minst institutionella investerare i deras placeringsstrategi. Därigenom bortser man vid 

bedömningen av detta rekvisit från att den faktiska eller förväntade effekten på priset kanske 

inte blir väsentlig till följd av avvikande uppfattningar om sannolikheten för företagsförvärvets 

genomförande, den förväntade prissättningen, valutakursförändringar etc.96 

Rekvisitet är alltjämt omgärdat av en hög grad av osäkerhet och är därför särskilt svårbedömt 

för emittenter. I synnerhet beror detta på att det råder delade meningar bland EU:s 

medlemsstaters nationella myndigheter avseende vilka faktorer en förnuftig investerare tar 

hänsyn till. Bland annat har olika åsikter uttryckts vad gäller huruvida en förnuftig investerare 

                                                      
95 Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, p. 3.1.  
96 Di Noia och Gargantini, s. 502.  
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beaktar s.k. flockbeteende och andra investerares irrationella beteende samt huruvida denne har 

kortsiktiga intressen.97 

3.2 Slutsatser om tolkningen av begreppet insiderinformation  

Rekvisitet (i) att informationen ska vara av specifik natur har givits en vittomfattande tolkning. 

Rekvisitet kräver att informationen rör inträffade eller förväntade händelser eller omständig-

heter, vilket anses vara uppfyllt antingen när omständigheterna eller händelsen kan visas 

faktiskt existera eller när det mot bakgrund av alla relevanta omständigheter framstår som mer 

sannolikt att händelsen eller omständigheterna realiseras än att så inte sker. Rekvisitet kräver 

vidare att informationen möjliggör slutsatser om informationens effekt på prissättningen, vilket 

anses vara uppfyllt redan när det kan förväntas att informationen kommer få en effekt, oaktat 

att effektens riktning eller omfattning framstår som oförutsebar.  

Rekvisitet (ii) att informationen ska vara icke-offentliggjord, innebär att informationen inte ska 

ha blivit föremål för ett regelrätt och korrekt offentliggörande, och kan alltså vara uppfyllt även 

om informationen i fråga redan kommit till allmänhetens kännedom genom ett offentliggörande 

som är oförenligt med gällande formföreskrifter eller på annat sätt. 

Rekvisitet (iii) att informationen ska direkt eller indirekt röra en eller flera emittenter eller ett 

eller flera finansiella instrument måste för informationsgivningens del avgränsas mot bakgrund 

av att artikel 17 MAR endast föreskriver en skyldighet att offentliggöra sådan insider-

information som direkt rör emittenten. När det gäller att avgöra huruvida viss information direkt 

rör en emittent bör utgångspunkten vara huruvida informationen rör någon händelse eller 

omständighet inom emittentens egen aktivitetssfär. Även annan information som härrör från 

eller specifikt avser emittenten eller dess verksamhet bör dock normalt anses direkt beröra 

emittenten. 

Rekvisitet (iv) att informationen ska vara sådan att om den offentliggjordes skulle den sannolikt 

få en väsentlig inverkan på priset på de berörda finansiella instrumenten har ersatts av det s.k. 

förnuftige-investerartestet. Därmed ska en konkret bedömning i det enskilda fallet göras utifrån 

hur en rationell och vinstmaximerande investerare skulle agera med vetskap om informationen. 

Om det är sannolikt att den förnuftige investeraren, mot bakgrund av samtliga marknads- och 

                                                      
97 ESMA/2015/SMSG/025, p. 34.  
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prissättningsvariabler, skulle beakta informationen när denne fattar sitt investeringsbeslut anses 

rekvisitet vara uppfyllt. I praktiken kan indikatorer på att rekvisitet är uppfyllt vara att bolaget 

tidigare betraktat likartad information som insiderinformation eller att likartad information 

tidigare fått en väsentlig inverkan på priset vid dess offentliggörande. 

3.3 Insiderinformation rörande mellanliggande steg i en pågående process 

3.3.1 Betydelsen av mellanliggande steg i pågående processer 

Insiderinformation kan röra en momentan händelse eller en plötsligt uppkommen omständighet. 

Så är exempelvis fallet när en oväntad naturkatastrof orsakar omfattande skador på ett företags 

anläggningar, när en kund häver ett väsentligt avtal eller gör en ovanligt stor beställning, eller 

när ett bolag stäms inför domstol. I sådana fall är det sällan svårt att avgöra när informationen 

blir insiderinformation. Det kan förvisso vara svårt att avgöra om informationen är tillräckligt 

betydelsefull för att vara insiderinformation, men den tidsmässiga aspekten är normalt sett 

oproblematisk; antingen är informationen insiderinformation eller inte.  

I många fall sker emellertid utvecklingen av händelser och omständigheter kring en emittent 

gradvis under en pågående process. Så kan vara fallet vid avtalsförhandlingar, utveckling av ny 

teknik, planerade omstruktureringar eller förändringar av verksamheten och antydda 

resultatavvikelser i positiv eller negativ riktning. För denna typ av processer är det ofta betydligt 

svårare att avgöra när informationen blir tillräckligt konkret och betydelsefull för att utgöra 

insiderinformation. Ofta består över tiden pågående processer av detta slag av ett antal 

identifierbara moment eller mellansteg. Exempelvis kan man ofta i ett planerat företagsförvärv 

identifiera ett antal milstolpar på vägen till det slutliga avtalsingåendet, såsom utfärdande av 

fullmakter för att företräda bolaget i förhandlingarna, den första kontakten med målbolaget eller 

ägaren, ingående av eventuella sekretessavtal, letters of intent och andra rättshandlingar under 

förhandlingsstadiet, utförande av en due diligence-undersökning etc.  

Någon gång under en pågående process blir det tillräckligt sannolikt att det förväntade 

slutresultatet realiseras för att informationen därom uppfyller kravet på specifik natur. Det är 

genom mellanliggande steg som resultatet av en pågående process blir tillräckligt sannolik för 

att den ska kunna rimligtvis förväntas, varför mellanstegen är relevanta i egenskap av basis för 
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en bedömning av möjligheten att förvänta sig icke-realiserade händelser eller omständigheter.98 

Genom Daimler-domen och numera artikel 7.3 MAR tydliggörs emellertid att mellanstegen i 

en pågående process inte enbart är av accessorisk betydelse som bedömningsunderlag i 

förhållande till det förväntade slutresultatet, och därmed kan vara en utlösande faktor till 

skyldigheten att offentliggöra informationen om den pågående processen, utan även i och för 

sig kan vara relevanta såsom händelser eller omständigheter som måste offentliggöras i 

egenskap av insiderinformation. 

Den potentiellt dubbla betydelsen av mellansteg i pågående processer är således att de dels kan 

utgöra indikationer på det slutliga resultatet, dels kan utgöra insiderinformation i och för sig. 

Effekten härav sett ur emittenternas perspektiv är att en skyldighet att offentliggöra ett 

mellanliggande steg i en pågående process kan föreligga trots att information om själva 

processen i dess helhet inte behöver offentliggöras. Så kan exempelvis vara fallet om 

sannolikheten för att det slutgiltiga resultatet ska realiseras är så låg att tröskeln för att 

informationen ska vara av specifik natur inte är uppnådd, eller om det finns förutsättningar för 

att skjuta upp offentliggörandet av det slutliga resultatet av processen men inte dess 

mellanliggande steg.99  

3.3.2 Tillämpningen av rekvisiten för insiderinformation på mellanliggande steg i pågående 

processer 

Angående kravet på informationens specifika natur ägnar CESR inte någon större 

uppmärksamhet åt frågan om tillämpningen av detta rekvisit på mellansteg i pågående 

processer.100 I riktlinjerna uttalas att närmandet av ett målbolag i syfte att föreslå ett uppköps-

erbjudande i sig kan vara specifik information.101 Riktlinjernas exemplifierande förteckning 

över potentiell insiderinformation nämner emellertid endast slutliga resultat av utdragna 

processer, såsom förändringar av ägarförhållanden eller styrningsorgan, genomförande av 

företagstransaktioner och nya immateriella rättigheter. Någon vägledning om hur rekvisitet ska 

appliceras på mellanliggande steg går därför inte att finna i riktlinjerna.  

                                                      
98 Di Noia och Gargantini, s. 498.  
99 Se beträffande tillämpningen av förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande i fråga om mellanliggande steg i 

pågående processer nedan under avsnitt 4.2. 
100 CESR/06-562b, p. 1.15. 
101 CESR/06-562b, p. 1.6.  



 

32 

 

Redan i Daimler-domen uttalades att mellanliggande steg i en pågående process kan uppfylla 

kravet på specifik natur antingen genom att existera eller ha inträffat, eller redan dessförinnan 

om de rimligtvis kan förväntas realiseras.102 När det kommer till att bedöma huruvida 

information om mellanliggande steg i en pågående process i sig utgör insiderinformation torde 

det vara tillräckligt att bedöma huruvida det rimligtvis kan förväntas att det mellanliggande 

steget realiseras, eftersom det är tillräckligt att informationen i sig uppfyller rekvisiten 

oberoende av huruvida informationen om det slutliga resultatet gör det.103 Sannolikheten för att 

den pågående processen realiseras är således irrelevant vid bedömningen av huruvida det 

mellanliggande steget rimligtvis kan förväntas inträffa. 

Det andra kravet som innefattas av rekvisitet specifik natur, att informationen ska möjliggöra 

slutsatser om effekten på prissättningen, visar på en av de svårigheter som uppkommer 

beträffande information om mellanliggande steg i pågående processer. Som ovan redogjorts för 

kräver detta rekvisit att informationen antingen tillåter investerare att fatta investeringsbeslut 

med ingen eller mycket liten risk, eller att informationen är sådan att den sannolikt skulle 

utnyttjas omedelbart i handeln om den offentliggjordes. Den förstnämnda situationen torde 

förhållandevis sällan föreligga när det gäller information om mellanliggande steg i pågående 

processer. Detta beror på att ett mellanliggande steg sällan i sig är intressant för prissättningen, 

utan det är det förväntade slutresultatet som är intressant.104 Detta kan enklast belysas genom 

ett exempel. Om ett sekretessavtal ingås med anledning av förhandlingar om ett planerat 

företagsförvärv saknar ingåendet av sekretessavtal självständig betydelse för priset på 

emittentens finansiella instrument, men kan mycket väl vara intressant för investerare som en 

indikation på att företagsförvärvet kommer att genomföras. Eftersom den pågående processen 

alltid är omgärdad av osäkerhet i varierande grad när de mellanliggande stegen inträffar eller 

rimligtvis kan förväntas, måste den pågående processen vara mycket nära sitt slutskede för att 

sannolikheten ska vara tillräckligt hög för att mellansteget ska tillåta investeringar med mycket 

liten risk.  

Den andra situationen, att informationen sannolikt skulle utnyttjas direkt i handeln om den 

offentliggjordes, torde emellertid ofta kunna vara för handen oberoende av sannolikheten för 

den pågående processens förverkligande. Exempelvis kan information om ett mellanliggande 

                                                      
102 C-19/11 Daimler, p. 38. 
103 Skäl 16 i ingressen till MAR.  
104 Di Noia och Gargantini, s. 500. 
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steg i en planerad företagstransaktion utnyttjas genom derivatinstrument såsom en collar105 

redan innan sannolikheten för att affären blir av är tillräckligt hög för att tillåta 

lågriskinvesteringar baserade på affärens förverkligande.106 Information om ett mellanliggande 

steg i en pågående process kan således uppfylla kravet på specifik natur redan i och med att 

informationen är tillräckligt intressant för investerarna att den på ett eller annat sätt skulle 

utnyttjas, även om endast i syfte att spekulera kring andra (potentiellt betydligt mer 

riskbenägna107) investerares investeringsbeslut eller en förväntad ökning i värdepapperets 

volatilitet.  

Av det ovan sagda följer således att information om ett mellanliggande steg i en pågående 

process kan uppfylla kravet på specifik natur alldeles oberoende av sannolikheten för den 

pågående processens förverkligande. Emellertid krävs att det mellanliggande steget i sig 

antingen inträffat eller rimligtvis kan förväntas inträffa, samt att det är en tillräckligt relevant 

indikation på en prisrelevant händelse för att föranleda investeringsbeslut baserade på 

spekulation kring händelsens förverkligande eller kring andra marknadsaktörers förväntade 

spekulation därom. När det gäller exempelvis planerade företagsförvärv, kan således redan 

information om förhållandevis tidiga mellanliggande steg i processen, såsom inledande av 

samtal med det tilltänkta målbolaget eller dess ägare, uppfylla kravet på specifik natur.108 

Rekvisitet att informationen ska vara sådan att den sannolikt skulle få en väsentlig inverkan på 

priset om den offentliggjordes ska enligt vad som ovan framhållits avgöras genom det s.k. 

förnuftige-investerartestet. Tillämpningen av detta test på information om mellanliggande steg 

i pågående processer blir av en något säregen karaktär till följd av att mellanliggande steg ofta 

saknar egen prisrelevans. Ofta är mellanliggande steg endast relevanta i egenskap av att de 

antyder en sannolikhet för någon viss prisrelevant händelse. Den potentiella dubbelrelevansen 

av mellanliggande steg i pågående processer innebär att förnuftige-investerartestet bör 

tillämpas på ett flexibelt sätt som åstadkommer ett ändamålsenligt resultat både när det 

                                                      
105 En kombination av optioner eller andra derivatinstrument som syftar till att skapa både ett golv och ett tak, vilket således 

skyddar mot ett värdepappers volatilitet. Genom dylika derivatinstrument kan en investerare spekulera kring ett finansiellt 

instruments förväntade volatilitet, exempelvis till följd av fortsatta mer eller mindre turbulenta nyheter kring en pågående 

process. 
106 Di Noia och Gargantini, s. 500. 
107 Observera att något krav på att den som sannolikt skulle utnyttja informationen på marknaden ska vara en ”förnuftig 

investerare” inte uppställs. 
108 Di Noia och Gargantini, s. 500. 
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mellanliggande steget har egen prisrelevans och när det endast är en indikation på en senare 

prisrelevant händelse.109 

Någon vägledning för hur testet ska tillämpas på mellanliggande steg i pågående processer ges 

varken i Daimler-målet eller i ESMA:s riktlinjer för tolkningen av MAR. De nationella 

myndigheternas tolkningar av rekvisitet enligt MAD har sedan Daimler-domen skiljt sig åt 

avsevärt.110 I vissa länder har det mellanliggande steget bedömts utifrån en samlad avvägning 

av den sannolikhet som det innebär för det slutliga resultatets förverkligande och omfattningen 

av det slutliga resultatets effekt.111 I andra länder har testet tolkats som att det enbart innefattar 

en bedömning av vilken sannolikhet det mellanliggande steget innebär för det slutliga 

resultatets förverkligande.112 I brittisk rätt har testet givits en mycket vittomfattande tolkning 

avseende mellanliggande steg i det ovan nämnda fallet Massey v FSA. Denna tolkning har sin 

grund i betraktelsesättet att förnuftige-investerartestet ersatt prövningen av informationens 

väsentliga inverkan på priset.113 Då denna tolkning får anses ha bekräftats genom artikel 7.4 

MAR, som anger att rekvisitet avseende väsentlig inverkan på priset är uppfyllt om förnuftige-

investerartestet är uppfyllt, bör den vidsträckta tolkning som gjorts i brittisk rätt beaktas vid 

tolkningen av bestämmelsen enligt MAR.  

Mot bakgrund av strävan efter en ändamålsenlig tolkning av rekvisitet, samt med viss hänsyn 

till de tolkningar av motsvarigheten i MAD som gjorts i nationella rättsordningar (i synnerhet 

den brittiska) och som åtnjuter stöd i den nu gällande författningstexten, bör förnuftige-

investerartestet tillämpas på något skilda sätt när det gäller å ena sidan mellanliggande steg som 

saknar egen prisrelevans och å andra sidan självständigt prisrelevanta mellanliggande steg. En 

sådan tolkning har även stöd i doktrinen.114 

Information om ett mellanliggande steg som saknar egen prisrelevans torde rimligtvis beaktas 

av en förnuftig investerare endast under förutsättning att det mellanliggande steget indikerar 

med tillräcklig styrka att en viss prisrelevant händelse, dvs. det slutliga resultatet av den 

pågående processen, faktiskt kommer att realiseras. Inom rättsvetenskapen råder delade 

                                                      
109 En ändamålsinriktad tolkning har vunnit tydligt stöd i Daimler-domen som avsåg tolkning av MAD, och bör även vid 

tolkningen av MAR utgöra en central utgångspunkt. Jfr. Hettne och Otken-Eriksson, s. 168 ff. 
110 Krause och Brellochs, s. 292.  
111 Bland annat har detta gällt i nederländsk rätt och har även diskuterats i tysk rätt. Se Krause och Brellochs, s. 291 ff. 
112 Framförallt har detta gällt i fransk och italiensk rätt. Se Krause och Brellochs, s. 291 ff. 
113 Krause och Brellochs, s. 292. 
114 Krause och Brellochs, s. 293 ff. 
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meningar avseende hur detta krav ska tillämpas, och något auktoritativt uttalande i frågan 

saknas.  

Enligt den ena uppfattningen bör en avvägning göras mellan den förväntade omfattningen på 

effekten och sannolikheten av att det slutliga resultatet realiseras (den s.k. probability-

magnitudeprövningen).115 Detta innebär att förnuftige-investerartestet inte innebär ett visst 

kvantitativt sannolikhetskrav utan att en lägre sannolikhet kan räcka om de förväntade 

effekterna är mer påtagliga, och vice versa. Enligt den andra metoden ska det krävas att det 

mellanliggande steget indikerar med sannolikhetsövervikt att det slutliga resultatet kommer 

realiseras, samt att det slutliga resultatet sannolikt skulle få en tillräckligt påtaglig effekt på 

priset för att uppfylla förnuftige-investerartestet.116 Den förstnämnda uppfattningen tycks ha ett 

något större stöd i doktrinen, och förefaller även stå bättre i överensstämmelse med 

utgångspunkten att en förnuftig investerare tar hänsyn till all tillgänglig förhandsinformation, 

vilket talar för att en samlad bedömning ska göras.117 

När det å andra sidan rör sig om ett mellanliggande steg som i sig är prisrelevant, exempelvis 

information om en styrelseledamots avgång föranledd av planer på en förändrad verksamhets-

inriktning, torde något krav på viss sannolikhet för den pågående processens förverkligande (i 

detta fall ett faktiskt beslut om ändring av verksamhetsinriktningen) inte fordras.118 Här får 

istället den självständiga betydelsen av det mellanliggande steget avgöras och en bedömning av 

huruvida en förnuftig investerare sannolikt skulle beakta informationen ska göras utifrån de 

faktorer och omständigheter som redogjorts för i avsnitt 3.1.4 ovan.  

  

                                                      
115 Veil, s. 204 och Lau Hansen (2016), s. 26. 
116 Krause och Brellochs, s. 294. 
117 Jfr. ovan under avsnitt 3.1.4. Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har även anslutit sig till denna tolkning av 

rekvisitet, se beslut 2017-04 av den 22 juni 2017. 
118 Krause och Brellochs, s. 294. 
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4. Uppskjutet offentliggörande 

Huvudregeln som följer av artikel 17.1 MAR är att en emittent ska offentliggöra 

insiderinformation ”så snart som möjligt”. När tidsfristen för vad som anses vara ”så snart som 

möjligt” passerats måste emittenten förlita sig på bestämmelsen om ett uppskjutet 

offentliggörande för att inte brista i sin skyldighet att offentliggöra insiderinformation. I 

uttryckssättet ”så snart som möjligt” ligger dock en viss möjlighet för emittenten att avvakta 

med offentliggörandet i sådan utsträckning som krävs för att säkerställa att informationen kan 

offentliggöras på ett sätt som är förenligt med formerna för offentliggörande enligt MAR, dvs. 

snabbt, korrekt och tillgängligt för allmänheten.119 Emittenten har således ett utrymme att 

analysera informationen för att kontrollera dess riktighet innan informationen offentliggörs.120 

Det ska emellertid poängteras att detta tidsutrymme är mycket snävt och bara tillåter det absolut 

nödvändiga för att granska informationen i riktighetshänseende.121 Dessutom kopplas 

tidsfristen till emittentens möjligheter att offentliggöra informationen, vilket innebär att 

information som härrör från emittenten själv måste offentliggöras omedelbart, då något behov 

av att granska informationens riktighet inte föreligger.  

4.1 Rekvisit 

För att inte ålägga emittenter ett alltför strängt krav på offentliggörande av information som 

skulle kunna skada emittenten tillåter MAR under vissa förutsättningar att offentliggörandet av 

insiderinformation skjuts upp. Möjligheten föreskrivs i artikel 17.4, som anger att en emittent 

på eget ansvar får skjuta upp offentliggörandet under tre kumulativa villkor: 

a) Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emittenten eller 

deltagare på marknaden 

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

c) Emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell 

Det är emittenten själv som bedömer huruvida förutsättningar för ett uppskjutet offentlig-

görande föreligger, vilket uttrycks genom att uppskjutandet sker på emittentens egen risk. 

Någon skyldighet eller möjlighet att inhämta ett förhandsgodkännande finns således inte, utan 

                                                      
119 Artikel 17.1 andra stycket MAR. 
120 Lau Hansen (2016), s. 27. Se även ESMA/2016/1130, s. 54. 
121 Lau Hansen och Moalem, s. 328.  
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istället är emittenten ålagd att vid offentliggörandet informera den behöriga myndigheten att 

offentliggörandet skjutits upp samt redogöra för hur villkoren för ett uppskjutet offentlig-

görande var uppfyllda.122 Vid en sådan efterhandsgranskning av agerandets förenlighet med 

MAR är det emittenten som ska visa att förutsättningar förelåg för att skjuta upp offentlig-

görandet och genom användningen av begreppet sannolikt står det klart att beviskravet är lågt 

ställt.123 

Vid tolkningen av rekvisiten finns riktlinjer utfärdade av ESMA att tillgå. Riktlinjerna 

innehåller specifika uttalanden angående tolkningen av de olika rekvisiten och exempel på när 

de är uppfyllda. Därutöver innehåller riktlinjerna vissa ställningstaganden av mer principiell 

karaktär. Av särskild vikt är ESMA:s uttalande att bestämmelsen om uppskjutet offentlig-

görande ska betraktas som ett undantag från huvudregeln om offentliggörande ”så snart som 

möjligt” och att den i egenskap därav ska tolkas restriktivt.124 Detta uttalande har utsatts för 

hård kritik av diverse remissinstanser till ESMA:s riktlinjer.125 Som grund för kritiken har 

framför allt anförts att en restriktiv tolkning lämnar ett för litet utrymme för emittenter att skjuta 

upp offentliggörandet av insiderinformation, i synnerhet vad avser information rörande 

mellanliggande steg i pågående processer, där informationen sedan Daimler-domen kan få 

karaktären av insiderinformation i ett mycket tidigt skede. Även nationella tillsynsmyndigheter 

och domstolar samt rättsvetenskapsmän har anfört att en restriktiv tolkning av möjligheten att 

skjuta upp offentliggörandet inte förefaller rimlig i ljuset av den vida tolkning som 

insiderinformationsbegreppet fått.126 Trots kritiken valde ESMA att behålla uttalandet att 

bestämmelsen ska tolkas restriktivt i de slutliga riktlinjerna, men något bemötande av kritiken 

eller motivering till avvikelsen från den gängse uppfattningen görs inte. Detta skapar en viss 

osäkerhet i rättsläget, men eftersom ESMA är det organ som genom MAR direkt ges mandat 

att utfärda riktlinjer för tolkningen av förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande 

måste dess uttalanden anses åtnjuta en hög grad av legitimitet.127 Genom att stå fast vid sitt 

tidigare uttalande får ESMA anses ha gjort ett ställningstagande innebärande att den framförda 

                                                      
122 Artikel 17.4 tredje stycket MAR. Se dock beträffande kreditinstitut och finansiella institut artikel 17.5 MAR som ålägger 

dessa att inhämta förhandsmedgivande från den behöriga myndigheten för att ett uppskjutet offentliggörande ska få ske.  
123 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 200. 
124 ESMA/2016/1130, s. 14.  
125 ESMA/2016/1130, s. 46.  
126 ESMA/2016/SMSG/010, s. 5.  
127 Artikel 17.11 MAR. 
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kritiken beaktats men inte accepterats, varför utgångspunkten för tolkningen av rekvisiten för 

ett uppskjutet offentliggörande får anses vara att restriktivitet ska iakttas.128 

4.1.1 Legitima intressen 

I ingressen till MAR anges två exempel på legitima intressen som kan motivera ett uppskjutet 

offentliggörande.129 Det första som nämns är pågående förhandlingar vars utveckling och 

resultat kan påverkas av dess offentliggörande, varvid det i synnerhet nämns sådana för-

handlingar som är relaterade till att avvärja hot mot emittentens finansiella bärkraft. Under 

denna typ av legitima intressens ryms såväl pågående förhandlingar i allmänhet som 

förhandlingar som specifikt syftar till att avvärja hot mot emittentens finansiella bärkraft. 

När det gäller pågående förhandlingar i allmänhet har ESMA angett ett antal icke-uttömmande 

exempel på vilka sorts förhandlingar det kan röra sig om.130 Det kan bland annat avse 

avtalsförhandlingar rörande företagsförvärv eller företagsavyttringar, köp eller avyttring av 

väsentliga tillgångar eller verksamhetsgrenar, omstruktureringar och omorganisationer. Denna 

exemplifiering torde kunna tas till intäkt för att det krävs att förhandlingarna rör en fråga av 

viss kvalificerad betydelse för bolaget och att inte vilka pågående förhandlingar som helst 

motiverar ett uppskjutet offentliggörande. För att pågående förhandlingar i allmänhet ska utgöra 

ett legitimt intresse som motiverar ett uppskjutet offentliggörande krävs att förhandlingarnas 

utgång sannolikt skulle påverkas av ett omedelbart offentliggörande. Kravet är således 

förhållandevis lågt ställt i och med att det inte krävs att förhandlingarna faktiskt skulle 

saboteras, utan endast att det kan förväntas få en effekt på förhandlingarnas utveckling eller 

utgång. Dock fordras en viss grad av sannolikhet, och varje möjlighet att ett offentliggörande 

skulle få en effekt motiverar inte ett uppskjutande. Huruvida kravet i sannolikhetshänseende 

även här är övervikt, dvs. mer sannolikt än inte, har inte uttryckligen besvarats, men ESMA:s 

ordval skulle kunna uppfattas som en antydan att så är fallet.131 

En viss slags förhandlingar är föremål för särskild behandling, nämligen förhandlingar som 

syftar till att säkerställa emittentens bärkraft vid finansiella hot. För att offentliggörandet av 

information om hot mot bolagets finansiella ställning samt förhandlingar som syftar till att 

                                                      
128 Jfr. ESMA/2016/1130, s. 12 f.  
129 Skäl 50 i ingressen till MAR. 
130 ESMA/2016/1130, s. 63. 
131 ESMA/2016/1130, s. 14.  
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avvärja sådana hot ska få skjutas upp krävs att offentliggörandet skulle utgöra en allvarlig risk 

för aktieägarnas intressen.132 Detta striktare krav motiveras av att information rörande hot mot 

en emittents finansiella ställning är av väsentlig relevans för investerarna och därför i möjligaste 

mån bör komma till deras kännedom för att upprätthålla en hög nivå av investerarskydd.133 En 

förutsättning för att få skjuta upp offentliggörandet av denna typ av information är att bolagets 

finansiella ställning inte är hotad i sådan utsträckning att tillämplig insolvenslagstiftning 

aktualiserats, dvs. att bolaget är likvidationspliktigt.134 Trots att skäl 50 i ingressen till MAR 

talar om långsiktig finansiell återhämtning kan även förhandlingar som syftar till kortsiktig 

finansiell återhämtning omfattas av bestämmelserna om uppskjutet offentliggörande.135 

Det andra exemplet på ett legitimt intresse som nämns i ingressen till MAR är beslut eller 

ingående av rättshandlingar vars ikraftträdande förutsätter godkännande av ett annat bolags-

organ. Kravet på ett annat bolagsorgans godkännande kan vara lagstadgat eller följa av 

bolagsordningen.136 För att ett uppskjutet offentliggörande ska få ske med stöd av detta legitima 

intresse har två ytterligare villkor uppställts av ESMA, i syfte att förtydliga att förekomsten av 

två separata beslutsorgan inte i sig utgör ett legitimt intresse för uppskjutande i avvaktan på det 

slutliga organets beslut.137 För det första krävs att ett omedelbart offentliggörande skulle 

påverka riktigheten av allmänhetens bedömning av informationen. Eftersom ett första 

beslutsorgan inom ett bolag normalt sett utformar sitt beslut så att det kan förväntas få det senare 

organets godkännande, finns en risk för att allmänheten uppfattar det preliminära beslutet som 

praktiskt taget definitivt. Om så de facto inte är fallet finns en risk för att allmänheten vilseleds, 

vilket motiverar ett uppskjutet offentliggörande. Som huvudregel har emellertid en emittent att 

offentliggöra insiderinformationen med angivelse om att beslutet eller agerandet är villkorat av 

dess definitiva godkännande av ett separat bolagsorgan. Någon generell möjlighet att åberopa 

risken för allmänhetens felaktiga bedömning finns således inte, utan det gäller bara när 

allmänhetens bedömning skulle vara felaktig trots att det uttryckligen angivits att beslutet eller 

agerandet är villkorat. Det andra kravet som uppställts av ESMA är att emittenten ser till att det 

definitiva ställningstagandet äger rum så snart som möjligt. Detta krav syftar till att förhindra 

                                                      
132 Skäl 50 i ingressen till MAR. 
133 Jfr. ovan under avsnitt 2.1.1. 
134 Örtengren i Börsrätt (2017), s. 200. 
135 ESMA/2016/1130, s. 14 f. 
136 ESMA/2016/1130, s. 15. 
137 ESMA/2016/1130, s. 15.  
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medvetet missbruk av undantaget genom att dra ut på godkännandeprocessen för att få avvakta 

med offentliggörandet av viss information utan att det finns stöd för det.  

Utöver de exempel på legitima intressen som framgår av MAR har ESMA kompletterat 

uppräkningen i sina riktlinjer. Där framgår att även information om utvecklingen av en produkt 

eller uppfinning kan få skjutas upp, om ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle 

påverka emittentens immateriella rättigheter kopplade till produkten eller uppfinningen.138  

Vidare anges att information om en planerad transaktion avseende ett väsentligt innehav i en 

annan emittent kan skjutas upp om planernas realiserande påverkas av ett offentliggörande.139 

Fallet skiljer sig från det legitima intresset rörande förhandlingar i allmänhet såtillvida att det 

legitima intresset här redan kan föreligga innan några förhandlingar inletts, under förutsättning 

att planerna åtminstone dokumenterats genom ett internt beslut av något slag. ESMA har i 

anslutning till sitt uttalande om detta exempel på legitima intressen specifikt lämnat utrymme 

för att även andra preliminära händelser som föregår inledandet av förhandlingar kan utgöra 

legitima intressen för att skjuta upp offentliggörandet. Således kan det inte hållas för visst att 

det endast är vid planerade transaktioner avseende väsentliga innehav i andra emittenter som 

förutsättningarna för att skjuta upp ett offentliggörande föreligger redan innan förhandlingar 

påbörjats.  

Slutligen anger riktlinjerna att kravet på legitimt intresse för ett uppskjutet offentliggörande kan 

vara uppfyllt avseende information om en offentlig myndighets krav för nödvändigt god-

kännande av en transaktion som redan offentliggjorts av emittenten.140 För att så ska vara fallet 

krävs emellertid att offentliggörandet av villkoren som myndigheten uppställt skulle påverka 

möjligheten att uppfylla villkoren och därmed transaktionens slutliga genomförande.  

4.1.2 Inget vilseledande av allmänheten 

ESMA har utfärdat riktlinjer där exemplifierande förtydliganden görs avseende när det anses 

sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande skulle vilseleda allmänheten. I riktlinjerna ges tre 

icke-uttömmande exempel på när så är fallet.141 

                                                      
138 ESMA/2016/1130, s. 16 f. 
139 ESMA/2016/1130, s. 17.  
140 ESMA/2016/1130, s. 17 f. 
141 ESMA/2016/1478 SV. 
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a) Insiderformationen avviker väsentligt från emittentens tidigare offentliggjorda 

meddelanden om den fråga som informationen avser 

b) Insiderinformationen gäller det faktum att emittentens finansiella mål troligtvis inte 

kommer att uppnås, om dessa mål tidigare har meddelats offentligt 

c) Insiderinformationen står i strid med marknadens förväntningar, om sådana 

förväntningar baseras på signaler som emittenten tidigare har skickat till marknaden till 

exempel i intervjuer, vid presentationsmöten (roadshows) med investerare eller i andra 

typer av kommunikation som härrör från eller har godkänts av emittenten 

Exempel b) rör en specifik typ av information, nämligen avseende emittentens finansiella 

ställning. Som ovan nämnts är sådan information av särskilt central betydelse för investerares 

beslut, varför ett uppskjutande av offentliggörandet blir mycket känsligt. Att hemlighålla sådan 

information anses därför alltid innebära en sannolikhet för att allmänheten vilseleds.142 

Exemplen a) och c) rör snarlika, men inte helt identiska, situationer. Den förstnämnda gäller 

situationen att emittenten tidigare lämnat information rörande den fråga som insiderinformation 

avser och att insiderinformationen innebär en väsentlig avvikelse därifrån. En väsentlig 

avvikelse kan föreligga utan att informationen står i ett motsatsförhållande till tidigare lämnad 

information.143 Mot bakgrund av att möjligheten att skjuta upp ett offentliggörande ska tolkas 

restriktivt torde kravet på väsentlig avvikelse inte ställas alltför högt. Detta stöds även av 

uttalandet att något motsatsförhållande mellan informationen inte fordras för att en väsentlig 

avvikelse ska föreligga. Exempelvis torde kravet vara uppfyllt i en situation där en emittent 

tidigare meddelat att en mindre lönsam verksamhetsgren ska avvecklas, och sedermera visar 

det sig finnas en intressent som potentiellt vill förvärva verksamhetsgrenen, varför 

förhandlingar därom inleds. Att sälja en verksamhetsgren istället för att lägga ned den innebär 

en väsentlig avvikelse därför att det kommer få väsentligt olika finansiella effekter även om 

båda alternativen får samma effekt för emittentens fortsatta verksamhet. Att notera är att den 

svenska lydelsen av riktlinjerna är något missvisande då det talas om ”tidigare offentliggjorda 

meddelanden”, medan det endast är emittentens senaste meddelande rörande frågan som ska 

beaktas.144 

                                                      
142 ESMA/2016/1130, s. 56.  
143 ESMA/2016/1130, s. 55. 
144 ESMA/2016/1130, s. 55. Jfr. ESMA/2016/1478 SV, s. 5. 
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Angående exempel c), som tar sikte på avvikelser från marknadens förväntningar, ligger 

svårigheten i första hand i att fastställa vad marknadens förväntningar är. Bedömningen ska 

kopplas till de signaler som emittenten tidigare skickat men ska inte enbart utgå ifrån 

information som härrör från emittenten, utan ska även ta hänsyn till enighet på marknaden, 

exempelvis i form av konsensus hos finansiella analytiker.145 De signaler från emittenten som 

beaktas är i princip all relevant kommunikation som skett med emittentens godkännande. 

Eftersom bedömningen inte är avgränsad till att beakta signaler från emittenten kan även 

påståenden från tredje parter eller uppgifter i media beaktas i den mån de beaktats av marknaden 

i dess förväntningar.146 Till skillnad från exempel a) krävs här ett motsatsförhållande mellan 

insiderinformationen och marknadens förväntningar, vilket framgår av både den svenska och 

engelska lydelsen.147 

4.1.3 Säkerställande av att informationen hålls konfidentiell 

Bestämmelsen om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation ger föga ledning avseende 

tolkning av kravet på att informationen hålls konfidentiell. Vid en läsning av artikel 18.2 MAR 

samt artikel 4.1 c i kommissionens genomförandeförordning framgår att emittenter är ålagda 

tre förpliktelser som syftar till att säkerställa att detta krav uppfylls.  

a) Emittenter måste upprätta effektiva förfaranden för att neka personer tillgång till 

insiderinformation, om det inte rör sig om personer som måste ha tillgång till 

informationen för att kunna utöva sina uppgifter inom emittenten 

b) Emittenten måste införa åtgärder som möjliggör ett omedelbart offentliggörande av 

informationen i händelse av att det inte längre kan säkerställas att informationen hålls 

konfidentiell 

c) Emittenten måste vidta nödvändiga åtgärder för att se till att personer som har tillgång 

till insiderinformation förstår de rättsliga skyldigheterna förknippade därmed samt 

konsekvenserna av missbruk eller otillbörlig spridning av informationen 

Om emittenten brister i sin uppfyllelse av skyldigheterna a) eller b) anses det inte ha säkerställts 

att informationen hålls konfidentiell, och förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande 

                                                      
145 ESMA2016/1130, s. 18.  
146 Jfr. ESMA/2016/1130, s. 56. 
147 Jfr. Örtengren i Börsrätt (2017), s. 201, där det talas om att informationen ska vara ”diametralt motsatt” till marknadens 

förväntningar, vilket möjligen kan ifrågasättas i ljuset av att bestämmelsen ska tolkas restriktivt, vilket innebär att kraven inte 

ska ställas alltför högt för att ett uppskjutet offentliggörande ska anses sannolikt vilseleda allmänheten.  
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brister.148 Detsamma gäller emellertid inte om emittenten endast brister i sin uppfyllelse av den 

sistnämnda förpliktelsen, vilket istället medför särskilda sanktioner för åsidosättandet av artikel 

18 MAR.149 

Det förekommer att emittenter uppfyller de ovan nämnda kraven och har adekvata rutiner och 

system för hantering av känslig information, men att uppgifter kopplade till insiderinformation 

ändå tar sig ut på marknaden. Frågan om emittenters skyldigheter avseende hantering av läckor 

och rykten på marknaden har tidigare varit mycket omdiskuterad.150 För att förtydliga rättsläget 

innehåller artikel 17.7 andra stycket MAR en uttrycklig bestämmelse härom. När det 

förekommer uppgifter relaterade till insiderinformation på marknaden kan en emittent vara 

skyldig att offentliggöra insiderinformationen oberoende av huruvida uppgifterna är verifierade 

eller inte. Skyldigheten att offentliggöra informationen uppstår i och med att ett rykte är 

tillräckligt tydligt151 för att påvisa att det inte längre kan säkerställas att informationen kan 

hållas konfidentiell. 

Det saknar betydelse huruvida ryktet har sin grund i en läcka hos emittenten eller inte.152 Det 

uppställs inte heller något absolut krav på att ryktet är sant för att skyldigheten att offentliggöra 

insiderinformationen ska utlösas.153 Däremot utlöser helt falska rykten ingen skyldighet att 

offentliggöra information, eftersom sådana rykten inte är tillräckligt tydliga för att insider-

informationen inte ska anses kunna hållas konfidentiell. Ett rykte måste således stämma överens 

med verkligheten i tillräckligt hög grad för att utgöra ett hot mot den fortsatta sekretessen av 

informationen och måste därutöver vara av viss precisionsgrad. ESMA har dock uttryckligen 

avstått från att förtydliga när ett rykte är tillräckligt tydligt för att kräva åtgärder från emittentens 

sida.154 När så är fallet är det dock klart att emittenten inte kan förlita sig på en ”no comment-

policy” för att slippa offentliggöra insiderinformationen.155 En respons till ett rykte som utlöses 

                                                      
148 Veil, s. 376.  
149 Detta beror på den rättsliga systematiken bakom kraven. De två första kraven följer av kommissionens 

genomförandeförordning, vars krav relaterar till förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande enligt MAR, se artikel 

4.1 i genomförandeförordningen. Det sistnämnda kravet följer av bestämmelserna om insiderförteckningar, vilka är 

självständiga i förhållande till informationsgivningsreglerna och möjligheten att skjuta upp ett offentliggörande.  
150 Se bl a Lau Hansen och Moalem, s. 326 ff., CESR/09-219, s. 14 f. och ESMA/2015/SMSG/025, s. 11 f. 
151 Jfr. begreppet ”accurate” som används i den engelska ordalydelsen. 
152 Veil, s. 377 och ESMA/2015/1455, s. 53. 
153 Jfr. Di Noia och Gargantini, s. 522 samt CESR/09-219, s. 14 f. angående vad som tidigare uttalats angående hantering av 

rykten innan bestämmelsen i MAR infördes.  
154 ESMA/2015/1455, s. 53. Se även Veil, s. 377. 
155 ESMA70-145-11, s. 10 f.  
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av artikel 17.7 MAR ska följa samma formalia som ett ordinarie offentliggörande av insider-

information. 

4.2 Uppskjutet offentliggörande av information om mellanliggande steg i en pågående 

process 

Artikel 17.4 andra stycket MAR stipulerar att information om mellanliggande steg i en 

pågående process hanteras på samma sätt som annan insiderinformation i fråga om 

förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande. Någon generell möjlighet att skjuta upp 

sådan information med hänvisning till dess preliminära eller osäkra karaktär finns således 

inte.156 Vid utarbetandet av MAR lades det fram förslag på att information om mellanliggande 

steg i pågående processer endast skulle behöva offentliggöras när informationen om 

slutresultatet uppfyllde rekvisiten för att utgöra insiderinformation.157 Detta förslag förkastades 

emellertid, och MAR tillåter nu endast ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 

om mellanliggande steg i pågående processer under de förutsättningar som angivits ovan.158  

Den särskilda naturen av mellanliggande steg i en pågående process har emellertid motiverat 

att en särskild bestämmelse härom tas med i MAR. Förekomsten av en sådan särskild 

bestämmelse torde kunna tas till intäkt för att tolkningen av rekvisiten för ett uppskjutet 

offentliggörande måste anpassas något för att ta erforderlig hänsyn till den inneboende 

osäkerhet som omgärdar information om mellanliggande steg i en pågående process.159 Det 

förefaller därmed inte vara möjligt att direkt grunda ett uppskjutet offentliggörande av 

information om mellanliggande steg i pågående processer på informationens osäkra karaktär. 

Denna bör istället beaktas genom en något mer generös tolkning av förutsättningarna för ett 

uppskjutet offentliggörande.  

Ofta torde ett legitimt intresse för ett uppskjutet offentliggörande föreligga när det är fråga om 

insiderinformation rörande mellanliggande steg i pågående processer. Sådan information är ofta 

kopplad till förhandlingar, där det som ovan anförts råder förhållandevis goda möjligheter att 

åberopa förekomsten av ett legitimt intresse.160 Även när förhandlingar inte påbörjats kan kravet 

                                                      
156 Veil, s. 368 och Lau Hansen (2016), s. 7.  
157 Förslag till rådet 13313/12 av den 3 september 2012. Se även Di Noia och Gargantini, s. 519 och Lau Hansen (2016), s. 

23. 
158 Förslag till rådet 14601/12 av den 4 oktober 2012. 
159 Lau Hansen (2016), s. 23 f. 
160 Se ovan under avsnitt 4.1.1. 
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på legitimt intresse vara uppfyllt, exempelvis vid planer på förvärv eller avyttring av en 

väsentlig position i vissa finansiella instrument eller andra liknande planerade åtgärder. 

Motsvarande bör kunna gälla vid överväganden om andra väsentliga förändringar av 

emittentens finansiella instrument, såsom beslut om att införa eller utesluta ett finansiellt 

instrument från ett större index.161 För mellanliggande steg i en pågående process kopplad till 

produktutveckling eller annars relaterad till emittentens immateriella rättigheter, torde ofta det 

särskilda legitima intresset för skyddet därav kunna åberopas. För samtliga dessa fall krävs dock 

att emittenten kan påvisa att offentliggörande av det mellanliggande steget skulle äventyra 

fullföljandet av den pågående processen. 

Angående rekvisitet kopplat till risken för att allmänheten vilseleds kan det uppstå en särskild 

problematik när man hanterar information om mellanliggande steg i pågående processer. 

Eftersom ett sådant mellanliggande steg utgör en indikation på att ett visst slutgiltigt resultat 

med varierande sannolikhet kommer att realiseras, kan ett offentliggörande av sådan preliminär 

information vara vilseledande för allmänheten som kan uppfatta det som mer sannolikt att 

slutresultatet realiseras än vad som verkligen är fallet.162 Ändamålet med bestämmelserna om 

informationsgivning är att säkerställa att allmänheten får en rättvisande bild av emittenterna 

och dess förehavanden, vilket talar för att information som riskerar att vilseleda allmänheten 

inte bör offentliggöras. Emellertid relaterar ordalydelsen i artikel 17.4 MAR endast till huruvida 

ett uppskjutet offentliggörande skulle vilseleda allmänheten, inte huruvida ett för tidigt 

offentliggörande skulle innebära en sådan risk. Detta har lett till oenighet inom litteraturen 

avseende möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation rörande 

mellanliggande steg i pågående processer med hänvisning till risken för att allmänheten 

vilseleds genom ett för tidigt offentliggörande.163 I avsaknad av något auktoritativt uttalande 

får rättsläget betraktas som oklart. 

När det gäller det sista kravet för ett uppskjutet offentliggörande, att informationen kan hållas 

konfidentiell, ska information om mellanliggande steg hanteras på samma sätt som annan 

insiderinformation. I fråga om rykten innebär det att en emittent kan vara skyldig att 

offentliggöra information kring ett mellanliggande steg med anledning av att det förekommer 

                                                      
161 Jfr. den exemplifierande uppräkning av mellanliggande steg i en pågående process som följer av skäl 17 i ingressen till 

MAR. 
162 Jfr. resonemanget ovan under avsnitt 4.1.1 angående de av ESMA anförda skälen till att det kan vara motiverat att skjuta 

upp offentliggörandet av beslut som är villkorade av ett annat bolagsorgans godkännande. 
163 Se Veil, s. 368 och Lau Hansen (2016), s. 27. 
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rykten därom, även om ryktet inte är tillräckligt tydligt för att avslöja det förväntade resultatet 

av den pågående processen.  
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5. Analys 

5.1 Mellanliggande steg i en pågående process som insiderinformation 

Att mellanliggande steg i en pågående process i sig kan utgöra insiderinformation, vilket 

uttryckligen stadgas i artikel 7.3 MAR och var föremål för prövning redan under dess 

föregångares tid, är i sig inte något kontroversiellt. Om en emittent tilläts att avvakta med 

offentliggörandet av information till dess en händelse eller omständighet slutligen realiserats 

skulle mycket omfattande informationsasymmetrier uppstå mellan marknadens olika aktörer. 

Förutom att en sådan ordning är oönskad av flera skäl skulle en skyldighet att offentliggöra 

endast slutligt realiserade händelser och omständigheter vara alltför lätt för emittenter att 

manipulera genom att planera det formella beslutsfattandet, avtalsingåendet etc. till en lämplig 

tidpunkt för att offentliggöra informationen. 164 Det framstår därför som högst angeläget för att 

upprätthålla en fungerande finansiell marknad, vilket ligger i samtliga marknadens aktörers 

intresse, att en definition av insiderinformation kan omfatta mellanliggande steg i pågående 

processer.  

Det som emellertid är betydligt mer kontroversiellt är hur tidigt i en pågående process 

skyldigheten att offentliggöra information ska uppstå. Som anförts ovan är kraven mycket lågt 

ställda för att mellanliggande steg ska uppnå karaktären av insiderinformation. 165 Beträffande 

kravet på informationens specifika natur krävs att det mellanliggande steget antingen realiserats 

eller att det är mer sannolikt att det realiseras än att så inte sker. Det krävs även att informationen 

rör ett mellanliggande steg som i sig, eller som en indikation på ett förväntat slutligt resultat, är 

tillräckligt intressant för en investerare för att informationen sannolikt skulle utnyttjas direkt 

om den offentliggjordes. Redan information om mycket preliminära steg i utdragna processer 

kan ibland förväntas leda till spekulationsbaserade investeringsbeslut och därigenom uppfylla 

detta krav. Kravet på specifik natur är således inte särskilt effektivt när det kommer till att 

avgränsa information som bör offentliggöras från sådan som inte bör offentliggöras.  

Ett något mer relevant verktyg för att avgränsa relevant information från irrelevant sådan är 

förnuftige-investerartestet, som återspeglar kravet på informationens väsentliga inverkan på 

priset. För insiderinformation rörande ett mellanliggande steg som i sig är prisrelevant innebär 

                                                      
164 Se avsnitt 2.1.  
165 Se avsnitt 3.3. 
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testet att en bedömning ska göras av huruvida den förnuftige investeraren mot bakgrund av 

samtliga marknads- och prisrelaterade variabler tillgängliga för honom vid den aktuella 

tidpunkten skulle beakta informationen i sitt investeringsbeslut. Det krävs inte att informationen 

är avgörande för vilket investeringsbeslut som fattas, utan endast att den utgör en faktor bland 

det fullständiga beslutsunderlaget. När det gäller information om mellanliggande steg som i sig 

saknar prisrelevans och således endast är intressanta i egenskap av en indikation på ett 

prisrelevant resultat (vilket de måste vara eftersom de annars inte uppfyller kravet på specifik 

natur), ska testet anses uppfyllt om det mellanliggande steget utgör en tillräckligt relevant 

indikation på det slutliga resultatets realiserande. I denna bedömning bör den sannolikhet för 

realiserande som det mellanliggande steget innebär sammanvägas med den förväntade effekten 

av den prisrelevanta händelsen eller omständigheten, så att en mindre stark indikation på en 

väsentlig händelse kan uppfylla kravet. En lägsta tröskel i sannolikhetshänseende är emellertid 

att det slutliga resultatet inte framstår som osannolikt, och en lägsta tröskel i förväntad 

omfattning på effekten är att det slutliga resultatet måste kunna betraktas som prisrelevant. 

Förutom de ovannämnda kraven förutsätts information om ett mellanliggande steg vara icke-

offentliggjord samt direkt röra en emittent för att en skyldighet att offentliggöra informationen 

ska föreligga. Inte heller dessa krav är emellertid tjänliga för att på ett tillfredsställande sätt 

avgränsa relevant information i behov av offentliggörande för allmänheten från annan 

information. Sammantaget är således rekvisiten för avgränsning av insiderinformation från 

annan information otillräckliga för att ensamt avgöra vilken information som ska offentlig-

göras. 

Kritik har riktats mot den mycket vidsträckta tolkning som begreppet insiderinformation 

kommit att få inte minst till följd av Daimler-domen.166 En vidsträckt tolkning av begreppet är 

motiverad för att säkerställa ett effektivt förbud mot insiderhandel, men utlöser en skyldighet 

för emittenter att offentliggöra information vid ett mycket tidigt skede. I synnerhet gäller detta 

information om mellanliggande steg i pågående processer, vilket också är sådan information 

som ofta är känslig att offentliggöra då det kan skada förutsättningarna för processens 

fullbordande. För att mildra de negativa konsekvenserna som ett alltför strängt krav på 

                                                      
166 Se bl a ESMA/2016/SMSG/010, Di Noia och Gargantini, s. 503 samt Lau Hansen (2016), s. 6. 
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offentliggörande av insiderinformation skulle kunna medföra är emittenterna hänvisade till 

möjligheten att skjuta upp offentliggörandet med stöd av artikel 17.4 MAR.  

5.2 Den praktiska hanteringen av uppskjutna offentliggöranden i pågående processer  

Till följd av den vidsträckta tolkning som begreppet insiderinformation fått för att ge 

eftersträvad effekt för handelsförbudet krävs att regelverket tillhandahåller något annat verktyg 

för att åstadkomma en balanserad reglering avseende emittenters informationsgivning. Medan 

kommissionens förslag vid utarbetandet av MAR var att tillämpa två skilda definitioner av 

vilken information som skulle utlösa en skyldighet till informationsgivning respektive 

handelsförbudet, valdes i slutändan att istället låta möjligheterna till ett uppskjutet offentlig-

görande kompensera för den otillräcklighet som avgränsningen av insiderinformation är 

behäftad med. 

De förutsättningar som ställs upp för ett uppskjutet offentliggörande och tolkningen av 

rekvisiten härför är således av väsentlig relevans för den praktiska hanteringen av 

insiderinformation för emittenter. En konsekvens av den rådande ordningen är att emittenter 

kontinuerligt måste bedöma huruvida förutsättningar för ett uppskjutet offentliggörande 

fortfarande föreligger. Så fort det brister i uppfyllelsen av något rekvisit måste offentliggörandet 

ske så snart som möjligt. Medan det inte ställs några krav på hur detta ställningstagande ska ske 

inom bolaget, exempelvis i fråga om behörigt bolagsorgan, är det nödvändigt att ett medvetet 

ställningstagande faktiskt görs.167 I pågående processer krävs att ett medvetet ställningstagande 

i frågan om uppskjutande görs i förhållande till varje mellanliggande steg efter en indi-

vidualiserad bedömning av rekvisitens uppfyllelse för detta steg.168 Så länge förutsättningarna 

för ett uppskjutet offentliggörande föreligger föreskriver MAR ingen yttre tidsgräns för när 

informationen måste offentliggöras. Det innebär att uppskjutandet i princip kan fortgå på 

obegränsad tid. Om informationen upphör att uppfylla rekvisiten för att utgöra insider-

information under tiden som dess offentliggörande skjuts upp, upphör skyldigheten för 

emittenten att överhuvudtaget offentliggöra informationen.169 I sådana fall föreligger inte heller 

någon skyldighet att meddela den behöriga myndigheten att offentliggörandet sköts upp och till 

slut till fullo underläts.  

                                                      
167 Artikel 4.1 a ii) kommissionens genomförandeförordning 2016/1055/EU.  
168 Veil, s. 379. 
169 Veil, s. 365.  
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Den administrativa bördan som emittenterna åläggs genom att vara skyldiga att kontinuerligt 

utvärdera diverse informations karaktär av insiderinformation samt i förevarande fall 

möjligheterna att skjuta upp offentliggörandet ska inte underskattas. Kommissionens 

genomförandeförordning föreskriver dessutom förhållandevis omfattande krav på doku-

mentation i anslutning till informationens uppkomst och uppskjutandet av dess offentlig-

görande. Uppgiften att kontinuerligt utvärdera huruvida viss information måste offentliggöras 

försvåras väsentligt av de förhållandevis omfattande inslag av osäkerhet som råder i reg-

leringen.   

Vid bedömningen av såväl kravet som relaterar till emittentens legitima intresse som kravet 

som relaterar till vilseledande av allmänheten, kan en praktiskt användbar faktor vara hur 

detaljrik informationen är. En uppdelning mellan mer generell information och mer specifik 

information kan vara relevant på flera sätt.170 För det första kräver ett uppskjutet 

offentliggörande att ett omedelbart offentliggörande av informationen sannolikt skulle skada 

emittentens legitima intressen. Som anförts ovan innebär det för de flesta typfall av legitima 

intressen i form av pågående processer att den pågående processens förverkligande skulle 

äventyras. Exempelvis kan offentliggörandet av ett planerat offentligt uppköpserbjudande 

påverka priset på de berörda värdepapperen så att förvärvet måste ske till ett högre pris, vilket 

kan leda till att affären inte är ekonomiskt motiverad ur förvärvarens perspektiv. Ju mer detaljrik 

informationen är, desto större torde i allmänhet risken vara för att informationen på något sätt 

äventyrar den fortsatta utvecklingen av händelseförloppet. Av detta följer att det är lättare för 

mer detaljrik information att uppfylla kraven för ett uppskjutet offentliggörande, medan 

generell information typiskt sett är mer harmlös och därför måste offentliggöras. Det är dock 

nödvändigt att här hålla i åtanke att alltför generell information inte alls behöver offentliggöras, 

eftersom den inte uppfyller kraven för att utgöra insiderinformation. 

Den andra betydelsefulla följden av en uppdelning mellan mer generell information och mer 

specifik sådan är hur detta påverkar tillämpningen av rekvisitet kopplat till vilseledande av 

allmänheten. Ett sätt för en emittent att få skjuta upp information vilket annars skulle vilseleda 

allmänheten är nämligen att lämna upplysningar av mer generell karaktär kopplad till händelsen 

eller omständigheterna. Genom allmänna upplysningar kan en emittent påverka marknadens 

                                                      
170 En sådan uppdelning har gjorts i fransk rätt i målet Metaleurop SA, se Veil, s. 371. 
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förväntningar så att den specifika informationen som emittenten önskar skjuta upp offentlig-

görandet av inte längre står i strid med marknadens förväntningar.  

5.3 Utvärdering av den gällande regleringen  

Redan vid tillkomsten av MAR stod det klart att förordningen inte skulle utgöra ett tillräckligt 

underlag för tolkningen av dess bestämmelser. Därför gavs ESMA uttryckligen i förordningen 

i uppdrag att komplettera regleringen i flera avseenden genom utfärdande av riktlinjer, bl a 

beträffande två av de tre rekvisiten för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. 

Medan dessa riktlinjer förvisso bidragit till att bilda ett något utförligare underlag för 

emittenterna när de har att bedöma huruvida viss information måste offentliggöras, kvarstår 

betydande osäkerhet i vissa avseenden.  

Den osäkerhet som präglar regleringen gör det svårt för emittenter att avgöra när information 

blir insiderinformation, när ett uppskjutet offentliggörande får göras och när informationen ska 

offentliggöras direkt. En aspekt som inte ska förglömmas är att emittenterna sätts i en prekär 

situation av det faktum att de inte utan vidare kan säkerställa att deras agerande är förenligt med 

regelverket genom att alltid offentliggöra så mycket information som möjligt så snart som 

möjligt. Ett alltför tidigt offentliggörande av information kan nämligen vara vilseledande, vilket 

i kvalificerade fall kan omfattas av det straffrättsliga förbudet mot marknadsmanipulation enligt 

artikel 12 MAR. 

En egendomlighet är ESMA:s uttalande att bestämmelsen om uppskjutet offentliggörande ska 

tolkas restriktivt. I doktrinen har på flera håll motsatsen förordats och sådana åsikter framfördes 

även i stor utsträckning av remissinstanserna vid utarbetandet av ESMA:s riktlinjer. Trots de 

utförliga och väl underbyggda resonemang som anförts mot en restriktiv tolkning av 

bestämmelserna har ESMA valt att stå fast vid sitt ställningstagande, emellertid utan någon 

motivering, vilket gör det svårt att förstå och utvärdera vilket resonemang som ligger bakom 

ställningstagandet. Värdet av ESMA:s uttalande kan därmed ifrågasättas, och även om det 

alltjämt får anses vägledande torde viss försiktighet vara påkallad när det gäller att fästa alltför 

stor vikt vid uttalandet.  

Ytterligare frågor där ett förtydligande av rättsläget vore önskvärt är närmare precisering 

avseende hantering av rykten och när ett rykte anses tillräckligt tydligt för att fordra en respons 

från emittenten, hur kravet på väsentlig inverkan på priset ska tillämpas på mellanliggande steg 
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i pågående processer samt huruvida en emittent kan åberopa risken för att allmänheten vilseleds 

av ett för tidigt offentliggörande av viss information som grund för att skjuta upp 

offentliggörandet. Särskilt beträffande den sistnämnda frågan är rättsläget mycket otillfreds-

ställande, då direkt motsatta åsikter framförts i doktrinen och det saknas något som helst 

auktoritativt uttalande.  

Problemet ligger i att en ändamålsenlig tolkning av bestämmelserna talar för att ett uppskjutet 

offentliggörande bör kunna motiveras av att allmänheten skulle vilseledas av ett för tidigt 

offentliggörande. Risken för ökad volatilitet är påtaglig när offentliggjord information kort 

därefter konfronteras med motstridiga besked, exempelvis genom att ett mellanliggande steg i 

en pågående process offentliggörs, varefter den pågående processen tar en väsentligt ändrad 

riktning eller helt avbryts. Att marknaden inte alltid gör en korrekt analys av tillgänglig 

information har uppmärksammats av lagstiftaren, genom att det uttrycks att det kan finnas ett 

legitimt intresse för att skjuta upp offentliggörandet av ett beslut som är villkorat av ett annat 

bolagsorgans godkännande. Skälet för att tillåta ett uppskjutet offentliggörande av sådan 

information är att marknadens aktörer riskerar att göra en inkorrekt bedömning av det 

preliminära beslutet. På motsvarande sätt finns en risk för att marknaden kan göra en inkorrekt 

bedömning av ett preliminärt steg i en pågående process, vilket således talar för att ett 

uppskjutet offentliggörande skulle få ske i sådana fall. 

Mot detta talar emellertid ordalydelsen i artikel 17.4, som endast anger den potentiellt 

vilseledande effekten av det uppskjutna offentliggörandet som relevant. Att tillåta ett uppskjutet 

offentliggörande med hänvisning till risken för att allmänheten vilseleds av ett offentliggörande 

vore att utvidga bestämmelsens omfattning i förhållande till dess ordalydelse och skulle således 

utgöra en påtagligt extensiv tolkning. Mot bakgrund av den restriktiva syn på uppskjutet 

offentliggörande som ESMA med tydlighet intagit samt tendensen att förlita sig på marknadens 

förmåga att utvärdera och bedöma tillgänglig information på ett korrekt sätt, framstår det som 

mer sannolikt att en tolkning trogen till ordalydelsen skulle göras. En sådan tolkning innebär 

att möjligheten att skjuta upp offentliggörandet tillämpas på ett konsekvent, om än möjligen 

omotiverat snävt, sätt. 
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5.4 Är regleringen ändamålsenlig? 

Genom en vittomfattande definition av insiderinformation samt en påtaglig restriktivitet i 

tolkningen av möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation blir 

regleringen av noterade bolags informationsgivning betungande för emittenterna. Att så är fallet 

är dock inte med nödvändighet ett hinder mot att regleringen är ändamålsenlig, eftersom den 

inte syftar till att skapa en komfortabel miljö för emittenterna, utan till att säkerställa ett 

fungerande investerarskydd, en effektiv marknad samt att bidra till god bolagsstyrning. Den 

tendens som går att utläsa ur de tolkningsuttalanden och riktlinjer som ESMA meddelat tycks 

motiveras av en strävan efter att maximera marknadens tillgång till information. Principen ju 

mer information desto bättre rimmar väl med teorin om effektiva marknader, som anses 

grundläggande inom värdepappersmarknadsrätten. Den är emellertid allt annat än oprob-

lematisk i dess praktiska tillämpning. 

Om emittenter inte tillåts skjuta upp offentliggörandet av preliminära händelser eller 

omständigheter med hänvisning till risken för att allmänheten vilseleds, samtidigt som kraven 

är lågt ställda avseende sannolikheten för förverkligande av pågående processer för att dess 

mellanliggande steg ska utgöra insiderinformation, kommer en stor mängd preliminär och 

mindre säker information behöva offentliggöras. Till detta kommer att de oklarheter avseende 

tolkningen av diverse rekvisit i de relevanta bestämmelserna samt de höga sanktionsbelopp som 

riskeras vid underlåtenhet att offentliggöra insiderinformation sannolikt kommer att innebära 

att emittenter väljer att hellre offentliggöra information än att tiga i tveksamma fall. Detta kan 

förväntas resultera i att även viss information som egentligen är för osäker eller preliminär för 

att behöva offentliggöras ändå kommer att nå marknaden. I sin tur innebär detta en risk för att 

marknaden fylls med svårbedömd och förhållandevis osäker information som i många fall 

senare kommer visa sig ha varit missvisande såtillvida att informationen avsett mellanliggande 

steg i processer som sedan aldrig blev av.  

En alltför stor mängd information, särskilt av varierande grad av säkerhet, kan leda till ett sämre 

informationsläge för investerarna. Särskilt påtagligt blir detta för mindre investerare. Skillnaden 

mellan sådana investerare och professionella investerare, med avsevärt bättre förutsättningar att 

övervaka, hantera och bedöma stora mängder information av varierande relevans, blir allt större 

i och med att mängden information som offentliggörs ökar. Ur detta perspektiv kan ett 

långtgående krav på offentliggörande av insiderinformation förvisso bidra till att minska 
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informationsasymmetrierna mellan emittenter och professionella investerare, men samtidigt 

öka informationsasymmetrierna och förutsättningarna mellan professionella och icke-

professionella investerare.  

Utöver att en ökad mängd information således kan visa sig problematisk ur såväl investerar-

skyddsperspektiv som i fråga om marknadseffektivitet, blir värdepappersmarknaden mindre 

lättillgänglig för mindre investerare när informationen som offentliggörs är mer svårbedömd. 

Att preliminär och förhållandevis osäker information offentliggörs i större utsträckning riskerar 

därför att försvåra för mindre kunniga investerare att hålla den önskade riskprofilen, eftersom 

dess investeringsbeslut fordrar ökat invecklade sannolikhetsbedömningar avseende vilka 

offentliggjorda mellanliggande steg som faktiskt kommer leda till det förväntade resultatet och 

vilken information som är för opålitlig för att beakta utifrån den önskade riskprofilen.  

Som framhållits ovan leder ökade krav på informationsgivning uppenbart till högre 

administrationskostnader för de noterade bolagen. Denna kostnad belastar i slutändan bolagens 

ägare, dvs. investerarna. Det finns därför en principiell brytpunkt när den belastning som 

administrationskostnaden innebär för investerarna överstiger värdet av den nytta som 

investerarna får genom tillgången till informationen. När den gränsen passeras framstår det inte 

längre som ekonomiskt motiverat ur någon marknadsaktörs perspektiv att ställa längre gående 

krav på informationsgivning. 

Resonemanget illustrerar att ett alltför långtgående krav på emittenters informationsgivning inte 

bara drabbar emittenterna, utan även kan få negativa effekter för investerarskyddet och 

marknadseffektiviteten. Investerarskyddet hotas av att högre krav ställs på investerarnas 

förmåga att utvärdera och bedöma betydelsen av den tillgängliga informationen, och 

marknadseffektiviteten hotas av de förhöjda transaktionskostnader som följer både av dessa 

ökade krav på investerarnas analys och av de ökade administrationskostnaderna för emittent-

erna. 

Det kan ifrågasättas om den nuvarande ordningen skapar en ändamålsenlig balans i regleringen 

eller om kraven på informationsgivning har blivit så långtgående att det hämmar uppfyllelsen 

av regleringens syfte. Redan bestämmelserna i MAR får anses föreskriva en långtgående 

informationsplikt, men i synnerhet mot bakgrund av de riktlinjer och uttalanden som meddelats 

av ESMA finns anledning att rikta viss kritik mot den nuvarande ordningen. En ändamålsenlig 
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tolkning av regleringen skulle eftersträva en optimal balans mellan offentliggörande och 

möjligheten till uppskjutande som återspeglar en hög nivå av investerarskydd utan att samtidigt 

föreskriva så långtgående krav att det leder till informationsöverflöd eller omotiverat höga 

kostnader för informationshantering. De tendenser i tolkningen av regleringen som går att utläsa 

tycks emellertid inte helt och hållet återspegla en sådan strävan, utan tycks överlag gå mot en 

allt mer omfattande skyldighet avseende informationsgivning. Någon hänsyn tycks i princip 

inte alls tas till investerarnas begränsade möjligheter att ta emot, utvärdera och på annat sätt 

hantera det tillgängliga informationsflödet, vilket får betraktas som en brist i regleringen.  

Eftersom MAR förhållandevis nyligen börjat tillämpas får framtiden visa vilka effekter 

regleringen får på marknaden. Därvid kan inte heller bortses från att en avgörande faktor i 

praktiken kommer att vara hur de nationella tillsynsmyndigheterna och börsernas tillsynsorgan 

tolkar regleringen. Exempelvis har Nasdaq Stockholm dragit slutsatsen att MAR inte innebär 

några betydande förändringar avseende vilken information som ska offentliggöras. Oaktat att 

riktigheten av den slutsatsen möjligen kan ifrågasättas torde den i praktiken få en beaktansvärd 

effekt på hur emittenterna i realiteten hanterar sin informationsgivning.  

5.5 Praktiskt tillämpningsexempel – arbete med finansiella rapporter 

Emittenter noterade på Nasdaq Stockholm ska enligt börsens regelverk kvartalsvis 

offentliggöra finansiella rapporter.171 Dessa rapporter offentliggörs i enlighet med den 

finansiella kalender som emittenterna är ålagda att upprätta.172 Under arbetet med att ta fram de 

finansiella rapporterna kan det framkomma att det finansiella resultatet avviker från vad som 

förväntats i sådan utsträckning att informationen är att betrakta som insiderinformation. Som 

konstaterats tidigare är information om en emittents finansiella ställning av särskild relevans 

för investerarna. Det är därför möjligt för information om förhållandevis små avvikelser i 

resultathänseende att både vara tillräckligt intressanta för att informationen sannolikt skulle 

utnyttjas direkt om den offentliggjordes (och därmed uppfylla kravet på specifik natur) samt 

sannolikt beaktas av en förnuftig investerare i dennes investeringsbeslut. Till och med 

information om att resultatet stämmer överens med förväntningarna kan vara 

insiderinformation. 

                                                      
171 Avsnitt 3.3.1 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.  
172 Avsnitt 3.3.16 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.  
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Därmed uppkommer frågan om och på vilken grund en emittent kan skjuta upp offentlig-

görandet av information om den finansiella utvecklingen fram till dagen för offentliggörande 

av kvartalsrapporten enligt emittentens finansiella kalender. Beträffande säkerställandet av att 

informationen hålls konfidentiell torde några särskilda problem inte uppkomma i fråga om 

denna typ av information. Vissa svårigheter kan emellertid uppkomma vad gäller säker-

ställandet av att allmänheten inte vilseleds genom uppskjutandet. Ett första potentiellt problem 

kan uppstå om resultatet är sådant att det antyder med viss styrka att emittentens finansiella mål 

inte kommer att uppnås. I sådana fall måste resultatavvikelsen offentliggöras, eftersom ett 

uppskjutande vilseleder allmänheten. I praktiken är emellertid emittenters finansiella mål ofta 

knutna till längre tidsperioder, varför en smärre avvikelse under en begränsad period som ett 

kvartal inte nödvändigtvis antyder att det finansiella målet totalt sett över den relevanta 

perioden inte kommer att uppfyllas. Ett andra potentiellt problem är om informationen anger en 

resultatavvikelse som är tillräckligt stor för att utgöra en väsentlig avvikelse från tidigare 

offentliggjord finansiell information eller för att anses stå i strid med marknadens förväntningar. 

Även i sådana fall måste emittenten offentliggöra information direkt. Sammanfattningsvis kan 

det således endast anses att allmänheten inte skulle vilseledas genom ett uppskjutet 

offentliggörande om informationen inte antyder att emittentens finansiella mål inte kommer 

uppfyllas och informationen inte innebär en väsentlig avvikelse från det förväntade resultatet.  

För information om det finansiella resultatet som inte är en tillräckligt påtaglig avvikelse för att 

behöva offentliggöras för att inte vilseleda allmänheten krävs slutligen att informationens 

offentliggörande sannolikt skulle skada ett legitimt intresse. Situationen går inte att inrymma i 

något av de exempel på legitima intressen som följer av ESMA:s riktlinjer. Att så är fallet 

utesluter dock inte att ett legitimt intresse skulle kunna föreligga, i och med att uppräkningen 

inte är uttömmande. Det tänkbara legitima intresset som kan åberopas här är att det finns ett 

värde för marknaden att ha kännedom om när regelbundna finansiella rapporter kommer 

offentliggöras, vilket är skälet bakom kravet på en finansiella kalender.173 Att betrakta detta 

som ett legitimt intresse förefaller förvisso ändamålsenligt eftersom marknadens aktörer gynnas 

av att offentliggörandet av informationen får skjutas upp till det planerade offentliggörandet, 

under förutsättning att informationen inte rör en sådan väsentlig resultatavvikelse som måste 

offentliggöras omedelbart. Här uppkommer emellertid en liknande problematik som 

beträffande möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av preliminär information med 

                                                      
173 Se punkt 1.12 i Nasdaq Stockholm Q&A 2017-07-04. 
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hänvisning till risken för att allmänheten skulle vilseledas av informationen. Det saknas stöd i 

förordningen och ESMA:s riktlinjer för att skjuta upp offentliggörandet av information med 

hänvisning till marknadens önskemål i allmänhet. Detta skäl skiljer sig väsentligt till sin 

karaktär från samtliga de typfall som anges i riktlinjerna, och trots att exemplifieringen inte är 

avsedd att vara uttömmande bör den uppfattas som att andra potentiella legitima intressen 

åtminstone ska vara likvärdiga eller jämförbara med de angivna typfallen. Därtill kommer att 

utgångspunkten enligt ESMA är att möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av information 

ska tolkas restriktivt, och resultatorienterad information som framkommer under arbetet med 

kvartalsrapporter är knappast av sådan preliminär eller osäker karaktär att resonemanget kring 

en mer extensiv tolkning av rekvisiten avseende mellanliggande steg i pågående processer kan 

appliceras.174 Att anse att ett legitimt intresse föreligger i denna situation, trots att den avsevärt 

skiljer sig till sin karaktär från tolkningsriktlinjernas typfall, kan därför svårligen betraktas som 

en restriktiv tolkning av bestämmelsen. Sannolikt skulle därmed kravet på legitimt intresse för 

ett uppskjutet offentliggörande inte anses vara uppfyllt, vilket skulle innebära att emittenter är 

skyldiga att offentliggöra information som framkommer under arbetet med framtagande av 

regelbundna finansiella rapporter redan innan det planerade offentliggörandet av rapporten, 

även när informationen inte rör en väsentlig avvikelse från det förväntade resultatet.  

En sådan ordning belyser problematiken som följer av ett restriktivt förhållningssätt till 

möjligheten till uppskjutna offentliggöranden. På samma sätt som beträffande information som 

är av sådan preliminär karaktär att dess offentliggörande snarare hämmar investerarskyddet och 

marknadseffektiviteten än att främja dessa, ligger det i samtliga marknadsaktörers intresse att 

emittenter tillåts avvakta med offentliggörandet av finansiell information till det planerade 

datumet. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att informationen inte rör en sådan 

resultatavvikelse som måste offentliggöras med hänvisning till risken för vilseledande av 

allmänheten.  

Exemplet med hanteringen av information som framkommer vid arbetet med regelbundna 

finansiella rapporter visar på att rättsläget beträffande insiderinformation och möjligheten att 

skjuta upp sådan i vissa fall både är praktiskt ohanterlig och oförenlig med regleringens syften. 

Det bör framhållas att rättsläget beträffande denna exempelsituation är något oklart och inte har 

bekräftats av något auktoritativt organ, utan bygger på en tillämpning av de slutsatser som 

                                                      
174 Jfr. ovan under avsnitt 4.2. 
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dragits i denna framställning. Möjligheten finns därför att om en situation som denna skulle blir 

föremål för prövning, där det problematiska med ett alltför restriktivt förhållningssätt till 

möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av information belyses, skulle detta förhållnings-

sätt revideras.175 

5.6 Praktiskt tillämpningsexempel – förhandlade företagsförvärv  

En process som innefattar väldigt många mellanliggande steg av intresse för marknaden är 

förhandlade företagsförvärv. Sådana processer ser naturligtvis olika ut från fall till fall, men 

vissa vanligt förekommande delmoment kan identifieras. Bland dessa är den första kontakten 

mellan köpare och säljare, öppnandet av ett datarum för informationsdelning, ingåendet av 

letters of intent eller andra preliminära avtal (ibland med exklusivitetsförpliktelser), tidpunkten 

då en gemensam partsavsikt avseende förvärvet kommer till uttryck, formaliserandet av denna 

genom undertecknande av ett skriftligt avtal (s.k. signing), samt aktietillträdet (s.k. closing). 

I praktiken är det absolut vanligaste att förhandlade företagsförvärv offentliggörs först när det 

skriftliga avtalet ingåtts. Mellanliggande steg såsom ingåendet av avsiktsförklaringar 

offentliggörs ibland, men det rör sig om mycket få fall i förhållande till antalet offentliggjorda 

fullbordade förvärv. Sannolikt innebär detta i realiteten att många förhandlade förvärv 

innefattar avsiktsförklaringar eller andra mellanliggande steg som inte offentliggörs. Det 

förefaller således inte vara ovanligt att emittenter bedömer att sådana mellanliggande steg 

antingen inte uppfyller rekvisiten för att utgöra insiderinformation, eller att det finns 

förutsättningar för att skjuta upp offentliggörandet av dem.  

När det gäller definitionen av insiderinformation är det sannolikt inte fråga om insider-

information att kontakter inletts mellan potentiella köpare och säljare, eftersom affärens 

förverkligande vid detta skede framstår som osannolikt, varför informationen inte skulle 

beaktas av en förnuftig investerare. Detsamma torde i allmänhet gälla vid öppnandet av ett 

datarum för delning av information om det tilltänkta målbolaget, eftersom affären även här är 

omgärdad av sådan osäkerhet att dess förverkligande ofta kan ses som osannolikt. När 

processen framskridit så långt att parterna ingår någon form av avsiktsförklaring kan det röra 

sig om insiderinformation, men så är inte nödvändigtvis fallet. Eftersom förnuftige-

investerartestet innefattar en sammanvägning av sannolikhet och förväntad effekt måste här 

                                                      
175 Jfr. punkt 2.5 i Nasdaq Stockholm Q&A 2017-07-04, där det uttalas att information om väsentliga avvikelser i resultat 

normalt sett inte får skjutas upp till ordinarie rapporttillfälle. Hanteringen av annan finansiell information av insiderkaraktär 

kommenteras emellertid inte.   
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beaktas hur stor affären är i förhållande till emittentens omsättning och andra väsentliga affärer, 

hur avsiktsförklaringen är avfattad (exempelvis om den inkluderar exklusivitetsförpliktelser 

eller andra konkreta skyldigheter eller om den är mer vagt formulerad), samt andra 

omständigheter av relevans. Om processen är framgångsrik och leder till att köpare och säljare 

kommer överens så att det enda återstående momentet för avtalets ingående är själva 

undertecknandet, framstår det som i princip helt säkert att affären blir av, även om parterna 

formellt sett inte är bundna. Att parterna kommit överens vid ett möte (eller per kommunikation 

på distans) är tveklöst insiderinformation under förutsättning att det formella avtalsingåendet 

skulle vara insiderinformation.  

När det gäller förutsättningarna för att skjuta upp offentliggörandet av de mellanliggande steg 

som är insiderinformation, dvs. normalt sett från att förhandlingarna kommit så långt att 

avsiktsförklaringar och andra dylika preliminära rättshandlingar ingås, blir bedömningen 

naturligtvis väldigt individualiserad. Kravet kopplat till emittentens legitima intresse har med 

tydlighet preciserats till att bland annat avse pågående förhandlingar om planerade 

företagsförvärv. För att rekvisitet ska vara uppfyllt krävs dock att affärens fullbordande 

sannolikt skulle äventyras av ett offentliggörande av de pågående förhandlingarna. Det finns 

flera generella skäl till att vilja hemlighålla pågående förhandlingar. Exempelvis finns ofta en 

risk för att konkurrerande köpare dyker upp, att personal lämnar företaget vilket därigenom kan 

minska värdet på målbolaget och göra affären mindre intressant, eller att arbetsmoralen på 

företaget påverkas negativt om affären visar sig inte bli av. Hur starka dessa skäl är varierar 

naturligtvis från fall till fall. Exempelvis kan risken för konkurrerande köpare vara olika stor i 

olika branscher samt vara avhängig affärens storlek och den rådande konkurrenssituationen, 

inbegripet konkurrenternas förutsättningar för att träda in som konkurrerande köpare av 

företaget. Därutöver påverkas risken av huruvida parterna är bundna av exklusivitets-

förpliktelser eller av andra skäl är förhindrade att förhandla med konkurrerande köpare.  

Eftersom kravet är förhållandevis lågt ställt och det torde räcka att det är mer sannolikt än inte 

att förhandlingarna äventyras av ett offentliggörande, bör det i allmänhet räcka att visa att det 

är sannolikt att en konkurrerande köpare skulle inträda samt utgöra ett realistiskt alternativ för 

säljaren, eller att personalen skulle lämna företaget i sådan omfattning att det påverkade 

intresset av att genomföra förvärvet. Av förklarliga skäl är risken för att någotdera händer större 

ju tidigare i förhandlingarna som offentliggörandet sker. Förutom under mycket speciella 
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konkurrenssituationer eller vid förekomsten av synnerligen strängt utformade exklusivitets-

förpliktelser i avsiktsförklaringar torde det vid ingåendet av sådana preliminära rättshandlingar 

normalt sett fortfarande finnas en tillräcklig risk för konkurrerande köpare m.m. för att kravet 

på legitimt intresse ska vara uppfyllt. Detta legitima intresse torde i allmänhet kvarstå även 

något senare, exempelvis vid slutförandet av en eventuell due diligence-undersökning. Sådan 

information torde således i allmänhet få skjutas upp under förutsättning att det inte skulle 

vilseleda allmänheten och att informationen kan hållas konfidentiell.  

Om och när förhandlingarna går så långt att parterna kommer överens och det endast är det 

formella undertecknandet som är kvar, torde risken för konkurrerande köpares inträde eller att 

personalen lämnar företaget inte motivera ett uppskjutet offentliggörande. Affären är ju vid 

detta skede så gott som klar, och en viljeöverensstämmelse finns mellan parterna. Eftersom 

affärens slutförande i princip är säker bör praktiskt sett effekten på personalen hos målbolaget 

bli densamma som vid offentliggörandet av själva formella avtalsingåendet. Någon 

beaktansvärd risk för negativ moralpåverkan på arbetsplatsen finns inte heller, eftersom affären 

är så gott som säker. Att hitta något legitimt intresse för att skjuta upp offentliggörandet vid 

detta skede torde således i allmänhet vara mycket svårt. Under den tid som går från att parterna 

i realiteten kommit överens vid ett slutmöte eller genom bekräftelse på distans av ett anbud, till 

dess det formella undertecknandet sker, saknas det därför normalt sett förutsättningar för ett 

uppskjutet offentliggörande. Längden på denna period varierar naturligtvis, men sträcker sig 

vanligtvis från ett par dagar upp till en vecka. Något stöd i regelverket för att avvakta med 

offentliggörandet under denna period finns i de allra flesta fall inte. Att det i praktiken ändå 

sker får antas bero på att emittenterna inte nämner att någon informell överenskommelse nåtts, 

utan det förmedlas som att viljeöverensstämmelse uppstod först i och med undertecknandet.  

Trots att marknadsaktörerna alltså verkar kringgå regelverket i slutskedet av förvärvsprocesser, 

vilket är ett problem i sig, belyser detta praktiska tillämpningsexempel det positiva med 

flexibiliteten i regleringen som finns. Även om vissa situationer kan utpekas där regleringen 

fungerar mindre tillfredsställande får i allmänhet sägas att när det gäller förhandlade 

företagsförvärv är regleringen utformad så att erforderlig hänsyn kan tas till de individuella 

omständigheterna och känsligheten av ett offentliggörande i det enskilda fallet. Det gör också 

att det blir svårt att i allmängiltiga termer ange när pågående förhandlingar måste offentliggöras. 

Av exemplet framgår att regleringen i princip möjliggör uppskjutna offentliggöranden av 

mellanliggande steg så länge förhandlingarna pågår, men att offentliggörande egentligen ska 
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ske när förhandlingarna når sitt slut, även om det formella avtalsingåendet kommer något 

senare. Någon generell möjlighet att skjuta upp samtliga mellanliggande steg i en pågående 

förhandlingsprocess finns emellertid inte, utan en individuell prövning måste göras i ljuset av 

konkurrenssituationen, förhållandet mellan parterna och de andra omständigheterna som 

nämnts ovan. I avsaknad av tillsynsärenden från börsens disciplinnämnd eller FI på området 

måste emellertid förbehåll även göras för att lämpligheten i regleringen blir avhängig hur sträng 

bedömningen blir i den praktiska tillämpningen.    
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6. Slutsatser 

6.1 När ska information om mellanliggande steg i en pågående process offentliggöras? 

Information om mellanliggande steg i en pågående process ska offentliggöras när informationen 

uppfyller samtliga krav för att utgöra insiderinformation samtidigt som förutsättningar saknas 

för att skjuta upp offentliggörandet av informationen. Vid bedömningen av huruvida 

information om mellanliggande steg i pågående processer är att betrakta som insiderinformation 

framstår vissa rekvisit som mer centrala för en relevant avgränsning. Det mellanliggande steget 

måste ha inträffat eller kunna förväntas med mer än 50 % sannolikhet, och ska vara en 

tillräckligt relevant indikation på en prisrelevant händelse för att sannolikt föranleda 

investeringsbeslut om informationen offentliggjordes. Det mellanliggande steget kan vara 

prisrelevant i sig, och om så är fallet måste informationen vara tillräckligt relevant för att den 

sannolikt skulle tas i beaktande av en förnuftig investerare som en faktor bland det totala 

beslutsunderlaget när denne fattar sitt investeringsbeslut. Om det mellanliggande steget i sig 

inte är intressant annat än i egenskap av en indikation på en förväntad prisrelevant händelse ska 

en samlad bedömning göras av med vilken sannolikhet det mellanliggande steget indikerar den 

prisrelevanta händelsens realiserande samt den förväntade omfattningen av den prisrelevanta 

händelsens effekt. Det mellanliggande steget måste vid en sådan bedömning anses vara en 

tillräckligt relevant indikation på en prisrelevant händelse. Vidare krävs att informationen rör 

en händelse eller omständighet inom emittentens egen aktivitetssfär, eller som härrör från 

emittenten eller specifikt avser emittenten eller dess verksamhet, samt att informationen inte 

redan offentliggjorts på ett korrekt sätt av emittenten. 

I den mån viss information uppfyller definitionen av insiderinformation, vilket mot bakgrund 

av dess extensiva tolkning ofta är fallet redan när det gäller mellanliggande steg i pågående 

processer, får emittenten endast avstå från att offentliggöra informationen så länge 

förutsättningarna för ett uppskjutet offentliggörande föreligger. Överlag är möjligheterna att 

skjuta upp offentliggörandet av information avseende mellanliggande steg i en pågående 

process relativt goda. Under förutsättning att en emittent genom generella upplysningar 

undviker att marknadens förväntningar avsevärt avviker från verkligheten samt att adekvata 

rutiner införs för säkerställande av att information hålls konfidentiell kan emittenter i princip 

skjuta upp offentliggörandet av mellanliggande steg i många typfall av pågående processer, 

såsom pågående förhandlingar, produktutveckling och planerade ändringar i hanteringen av 
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väsentliga placeringar. Två generella förbehåll är emellertid att emittenter är skyldiga att 

offentliggöra information vid förekomsten av tillräckligt tydliga rykten, oavsett om ryktet har 

sin grund i bristfällig hantering av informationen hos emittenten eller inte, samt att ett 

uppskjutet offentliggörande kräver att den pågående processens fullbordan äventyras av ett 

omedelbart offentliggörande. Enbart det faktum att en pågående process är omgärdad av viss 

osäkerhet och en emittent därför inte vill offentliggöra dess mellanliggande steg för att undvika 

att ge marknaden falska förhoppningar är således inte skäl för att skjuta upp offentliggörandet.  

6.2 Regleringens ändamålsenlighet  

Till följd av den vidsträckta omfattning som insiderinformationsbegreppet fått är det 

nödvändigt att regleringen innehåller en lämpligt utformad lättnad av emittenters skyldighet att 

offentliggöra information för att undvika en alltför omfattande informationsgivning. Det medel 

som MAR tillhandahåller är möjligheten att skjuta upp offentliggörandet med stöd av artikel 

17.4. Mot bakgrund av att möjligheterna överlag är relativt goda för att skjuta upp 

offentliggörandet av mellanliggande steg i pågående processer när processens fullbordan 

äventyras av ett offentliggörande får regleringen anses ta erforderlig hänsyn till emittenternas 

intresse av att skydda sig mot offentliggöranden som skulle hämma utvecklingen av dess 

verksamhet på olika sätt.  

En brist i regleringen uppstår emellertid till följd av att ESMA uttalat att möjligheten att skjuta 

upp offentliggörandet av insiderinformation ska tolkas restriktivt samt att någon möjlighet att 

skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation med hänsyn till risken för att offentlig-

görandet skulle vilseleda allmänheten sannolikt inte finns. Följderna av detta är att marknaden 

riskeras att utsättas för ett informationsöverflöd, särskilt avseende preliminär information vars 

värde som underlag för investeringsbeslut är svårbedömt för mindre, icke-professionella 

investerare. Regleringen kan kritiseras för att gå i riktningen mot en allt mer omfattande 

informationsgivning utan att ta hänsyn till investerarnas begränsade möjligheter att hantera all 

tillgänglig information och utan hänsyn till den avvägning mellan investerarnas nytta av 

informationen och den belastning för dem som informationskostnaderna utgör.  

Sammantaget får regleringen i huvudsak anses återspegla dess ändamål på ett lämpligt sätt, men 

de tendenser i tolkningen som kan utläsas visar på att den fortsatta utvecklingen kan befaras gå 

i en riktning som inte helt stämmer överens med vad som eftersträvas. Om den fortsatta 
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utvecklingen går i riktning mot skärpta krav på offentliggörande utifrån en strävan efter ökad 

tillgång till information för investerarna riskerar regleringen att hämma investerarskyddet och 

marknadseffektiviteten snarare än att skapa en balans mellan marknadens behov av ett 

omfattande beslutsunderlag och ett rättvisande och lättillgängligt sådant.   
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13313/12. [Cit. Förslag till rådet 13313/12 av den 3 september 2012] 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on insider dealing and 

market manipulation (market abuse) – Presidency compromise, 4 oktober 2012, Ref: 14601/12. 

[Cit. Förslag till rådet 14601/12 av den 4 oktober 2012] 

 

Övrigt  

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm, beslut 2017-04 av den 22 juni 2017. 

FCA Handbook: Market Conduct, version 17, juni 2017. Tillgänglig via 

www.handbook.fca.org.uk.  

FCA Handbook: Disclosure Guidance and Transparency Rules sourcebook, version 17, juni 

2017. Tillgänglig via www.handbook.fca.org.uk.  

Nasdaq Stockholm, Regelverk för emittenter, 3 juli 2016. 

Nasdaq Stockholm, Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och skyldigheten att 

offentliggörande insiderinformation: Frågor och svar med anledning av implementeringen av 

Marknadsmissbruksförordningen 596/2014 (MAR) 3 juli 2016, 13 december 2016. [Cit. Nasdaq 

Stockholm Q&A 2016-12-13]. 

Nasdaq Stockholm, Frågor och svar, http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-

Regulations/European-rules/nasdaq-stockholm/faq/swedish/index.html, hämtad 2017-07-04. 

[Cit. Nasdaq Stockholm Q&A, 2017-07-04] 

 

http://www.handbook.fca.org.uk/
http://www.handbook.fca.org.uk/
http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/nasdaq-stockholm/faq/swedish/index.html
http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/nasdaq-stockholm/faq/swedish/index.html


 

69 

 

 


	Namnlös
	Sundstedt_Rikard



