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Abstract 

The Market Abuse Regulation (MAR) constitutes the main regulatory framework 
regarding information provision. The purpose of MAR is to protect the integrity 
of the stock markets and to increase investor confidence in them. Nevertheless, 
MAR shall maintain a uniform and comprehensible regulation. This thesis espe-
cially analyzes article 7 MAR, which describes what constitutes insider infor-
mation, and article 17 MAR, which describes when and how insider information 
is to be disclosed. The thesis also examines whether the regulation is appropriate 
and legaly certain. 

Since public takeover bids are recurring on the stock markets and often in-
volve large sums of capital, this thesis also investigates what information obliga-
tions an offeree company has when it is subject to a public takeover bid. In ad-
dition, before a bid is offered, the bidder often wants to conduct a due diligence 
of the offeree company. Therefore, the extent to which the offeree company can 
provide selective information to the bidder is also analyzed. Finally, it is examined 
whether there may be a “stock market legal obligation” for the offeree company’s 
board to allow a due diligence.  

Articles 7 and 17 MAR are often applied together by the issuer.  Both articles 
7 and 17 MAR contain several requisites which are difficult to interpret and 
vaguely worded. In addition to the fact that it may be difficult for the issuer to 
determine what constitutes insider information, it can also be difficult to deter-
mine when something constitutes insider information. Increased transaction costs 
are the consequence when issuers are forced to significant monitoring and em-
ploy legal expertise to be able to comply with MAR. The result of the vague 
definitions that follow from articles 7 and 17 MAR is that the most vital rules 
concerning information disclosure are not sufficiently appropriate to achieve 
their stated purposes. A potential solution to the problem is that Esma provides 
guidelines that clarify the requisites in the articles.  

During a takeover process, different things happen that sooner or later should 
be considered to be insider information that must be disclosed. In reality, the 
offeree company often uses the opportunity to postpone a disclosure when they 
face a possible bid. Nevertheless, offeree companies usually consider that certain 
information constitutes insider information at an early stage of the process. This 
can especially cause problems if the information leaks, since the company must 
then publish the information at an (too) early stage. This in turn can jeopardize 
the bid and, in the worst case, mislead the market. 
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In essence, selective disclosure is not acceptable as it creates information 
asymmetries which can damage public confidence in the stock markets. How-
ever, exceptions are allowed in a bidder's due diligence, if certain conditions are 
met. Some contractual agreements would be impossible if selective disclosure 
was not permitted in certain specific cases. 

There is no “stock market legal obligation” for the offeree company’s board 
to admit a due diligence towards the bidder. However, it can be argued that such 
an obligation exists towards the company’s shareholders. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
En välfungerande värdepappersmarknad1 är beroende av allmänhetens förtro-
ende. Utan allmänhetens tilltro avstår investerare att tillskjuta kapital vilket får 
samhällsekonomiska konsekvenser till följd. Tilltro till marknaden uppnås genom 
korrekta värderingar av upptagna aktier, samt att handel sker på lika villkor. Ak-
tiepriset ska reflektera den samlade information som finns tillgänglig om aktien 
och emittenten.2 Det är därför av stor vikt att marknadens alla parter har tillgång 
till samma kurspåverkande information vid samma tidpunkt. I annat fall uppstår 
informationsasymmetrier, vilket riskerar att rubba balansen på marknaden och 
skada allmänhetens förtroende.3  

För att upprätthålla värdepappersmarknadens funktionssätt är aktiemark-
nadsbolag ålagda att följa lagar och regler för när och hur informationsgivning 
till marknaden ska ske. Tidigare styrdes aktiemarknaden till stor del av självregle-
ring,4 där Näringslivets börskommitté (NBK) var en inflytelserik aktör på områ-
det. Sedan Sveriges inträde i Europeiska unionen (EU) och EU:s vilja att harmo-
nisera värdepappersmarknaderna har det offentliga inflytandet tilltagit. I juli 2016 
trädde Marknadsmissbruksförordningen5 (MAR) i kraft, vilken syftar till att 
skydda värdepappersmarknaders integritet och höja investerares förtroende för 
dem. Samtidigt syftar förordningen till att upprätthålla en effektiv, enhetlig och 
unionskonform reglering.6 Förordningen uppställer krav på emittenternas in-
formationsgivning till marknaden, med utgångpunkt att insiderinformation ska 
offentliggöras så snart som möjligt. Vad som utgör insiderinformation och när 
denna behöver offentliggöras är dock inte helt klarlagt. Trots att MAR ska utgöra 
ett enhetligt regelverk har flera tolkningsfrågor uppstått sedan lagstiftningen 

 
1 Värdepappersmarknaden omfattar aktiemarknaden, kreditmarknaden och derivatmarknaden. I 
denna uppsats avses med värdepappersmarknad dock enbart aktiemarknad (om inget annat anges) 
och begreppen kommer behandlas synonymt. Se vidare Sevenius, R., Örtengren, T. (2017), s. 31.  
2 Med emittent avses publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. 
Legaldefinitionen av ”emittent” återfinns i artikel 3.1.21 MAR. Begreppet emittent kommer i denna 
uppsats användas synonymt med begreppen aktiemarknadsbolag, publika aktiebolag, bolag och 
företag.  
3 Sevenius, R., Örtengren, T. (2017), s. 34 f. 
4 Se vidare avsnitt 2.4. 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknads-
missbruk (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. 
6 Skäl 2 och 24 MAR. 
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implementerades. Av åtskilda aktörer har MAR kritiserats för att vara otydlig, 
betungande och resurskrävande.7  

Jämsides med en relativt ny marknadsmissbruksreglering har offentliga upp-
köpserbjudanden8 på den svenska aktiemarknaden blivit allt mer återkommande.9 
Vid ett offentligt uppköpserbjudande riktar en budgivare, tillika köpare, ett anbud 
till aktieägarna i ett aktiemarknadsbolag (målbolag) om att förvärva samtliga eller 
delar av aktierna i målbolaget. En uppköpsprocess sträcker sig ofta över en rela-
tivt lång tidsperiod med flera aktörer inblandade. Även om själva förfarandet är 
reglerat tids- och delmässigt inträffar ofta skilda händelser som både försvårar 
och fördröjer processen.10 Mot bakgrund av MAR kan parterna under processens 
gång behöva offentliggöra information om vad som sker. Vilken information 
som behöver lämnas ut vid vilken tidpunkt är dock inte helt klart enligt MAR 
och därtill kringliggande regelverk. Innan erbjudandet offentliggjorts finns därtill 
en inbyggd motsättning mellan marknadens önskan om information och parter-
nas krav på att det potentiella budet hemlighålls.  

Om budgivaren ska kunna identifiera och värdera relevanta risker i målbola-
get finns ofta ett behov av att genomföra en due diligence11 av målbolaget. I sam-
band med due diligence-undersökningen händer att icke offentliggjord, kurspå-
verkande information lämnas till budgivaren. Det råder inga tvivel om att denna 
form av selektiv informationsgivning som huvudregel inte är tillåten. Förfarandet 
kan dock vara legitimt vid företagsbesiktningar om vissa förutsättningar är upp-
fyllda. Sedermera uppgår regelverken som berör selektivt informationslämnande 
vid en due diligence till inte mindre än tre stycken – MAR, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter (Emittentregelverket) och Takeover-regler för Nasdaq 
Stockholm och Nordic Growth Market NGM (Takeover-reglerna). I vilken ut-
sträckning som ett målbolag får, eller ska, medverka vid en due diligence samt 
lämna selektiv information är därför en legitim fråga. Eftersom styrelsen i mål-
bolaget ska agera i aktieägarnas intresse kan även ifrågasättas om det föreligger 
en plikt för styrelsen att i vissa fall medge en due diligence.   

Följaktligen existerar flera intressanta aspekter att undersöka utifrån de regel-
verk som berör aktiemarknadsbolagens informationsgivning. Med konturlösa 

 
7 Dagens industri, Mariga regler ger vd-vakuum i börsbolagen, 13 augusti 2019; Dagens industri, Ledare: 
Låt chefen gå direkt, 12 augusti 2019; Dagens industri, NCC:s ”Mar-dröm” – EU-regelverket tvingade fram 
byggbolagets vinstvarning, 16 oktober 2018; Dagens juridik, ”Jurister borde fundera på vad som kan digitalis-
eras – ett tungrott regelverk drev fram vårt IT-verktyg”, 30 juni 2017.   
8 Offentliga uppköpserbjudanden kallas även takeovers och begreppen kommer behandlas syno-
nymt i denna uppsats.  
9 Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 339.  
10 Afrell, L., Klahr, H., Samuelsson, P. (2001), s. 240; Samuelsson, P. (2001), s. 131.  
11 Due diligence kallas även företagsbesiktning och begreppen kommer behandlas synonymt i 
denna uppsats.  
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regelverk riskeras transaktionskostnader12 att öka, vilket skadar allmänhetens för-
troende för marknaden genom att icke-korrekta prisbildningar uppstår.13 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna framställning är att analysera aktiemarknadsbolags informat-
ionsskyldighet i allmänhet och vid offentliga uppköpserbjudanden i synnerhet, 
mot bakgrund av gällande regelverk. Likaså kommer undersökas och analyseras 
om reglerna är ändamålsenliga och rättssäkra för emittenterna som träffas av 
dem. Därutöver ska utredas i vilken omfattning selektiv informationsgivning vid 
due diligence-undersökningar är godtagbar och huruvida en aktiemarknadsrätts-
lig plikt kan anses föreligga för målbolagsstyrelsen att tillåta due diligence inför 
ett förestående bud. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att 
besvaras: 

• Hur definieras informationsskyldigheten för emittenter? Är regleringen 
rättssäker respektive ändamålsenlig?  
 

• Vilka informationsplikter åligger ett målbolag vid ett offentligt uppköp-
serbjudande? Vilka praktiska verkningar har informationsgivningsregle-
ringen i detta avseende? 
 

• I vilken utsträckning får, eller ska, selektiv information lämnas till en 
budgivare vid en due diligence-undersökning? Kan det föreligga en akti-
emarknadsrättslig skyldighet för styrelsen i målbolaget att medge due di-
ligence?  

1.3 Metod och material 
Metoden som används för att besvara frågeställningarna är i huvudsak av rättsa-
nalytisk karaktär. Regleringen avseende informationsgivning är omfattande och 
spänner över den traditionella rättskälleläran. Som kommer framgå förekommer 
på aktiemarknaden rättsliga normer som överlappar varandra, varför det kan an-
ses mindre lämpligt att enbart försöka fastställa och systematisera områdets gäl-
lande rätt. Jämfört med den rättsdogmatiska metoden öppnar en rättsanalytisk 
metod upp för en bredare analys av rätten, där en vidsträckt flora av material kan 
användas för uppgiften. Mellan rättsvetare råder även viss oklarhet om vad en 
rättsdogmatisk metod egentligen innefattar. Givet existerar en hierarki mellan 

 
12 Med transaktionskostnader avses sådana kostnader som tillkommer vid ekonomiska utväxlingar. 
Som exempel kan nämnas kostnader för att samla information, ingå kontrakt, förhandla, eller ut-
värdera valmöjligheter. För en mer utförlig beskrivning av begreppet, se Lundmark, R. (2010), s. 
350.  
13 Härkönen, E. (2013), s. 21 f.  
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rättskällorna också inom rättsanalysen, men någon bundenhet till ett fåtal aukto-
ritativa källor för att systematisera rätten föreligger inte.14  

Inom ramen för ett rättsanalytiskt arbete gäller, förutom att fastställa gällande 
rätt, att analysera rätten. Uppgiften förutsätter även ett kritiskt förhållningssätt.15 
Svensk aktiemarknad är idag starkt präglad av EU-rätt och rättsekonomiska över-
väganden. För att uppnå syftet med uppsatsen förefaller det därför naturligt att 
inom metodramen anlägga ett EU-rättsligt perspektiv i tillämpliga delar, där 
ändamålstolkningar av lagstiftningen är framstående.16 Vidare kommer en rättse-
konomisk synvinkel appliceras för att utröna syftet med regleringen. Det ska 
dock förtydligas att avsikten inte är att framföra en renodlad EU-rättslig eller 
rättsekonomisk studie. Snarare är det en tillämpning av perspektiv och inslag som 
ryms inom den rättsanalytiska metodramen och som är nödvändig för att uppnå 
syftet med uppsatsen.  

I doktrinen har framhållits att det inte enbart existerar en specifik EU-rättslig 
metod, utan att begreppet är relativt brett och inte sällan används tillsammans 
med andra metoder.17 Som nämndes ovan är teleologiska tolkningar de mest 
framstående inom EU-rätten. Således ska ändamål och syften med regleringen 
beaktas, och inte enbart den språkliga lydelsen. Ytterst är det EU-domstolen som 
fastställer hur unionsrätten ska tolkas.18   

EU-rättens sekundärrättsliga källor19 utgör utgångspunkten för uppsatsen. 
För uppsatsens vidkommande utgör MAR den främsta rättskällan. Trots att 
MAR numera varit implementerad i cirka tre och ett halvt år existerar varken 
nämnvärd rättspraxis eller bred litteratur avseende förordningens tillämpning och 
verkan. Innan implementeringen av MAR utgjorde MAD20 det huvudsakliga EU-
regelverket på marknadsmissbruksområdet och skälen bakom regelverken liknar 
i stora drag varandra. MAR kan anses utgöra en förlängd arm av MAD, där tidi-
gare praxis från EU-domstolen numera blivit kodifierad i MAR. Relevant rätts-
praxis, litteraturkommentarer och riktlinjer avseende MAD kommer därför an-
vändas i den mån det anses nödvändigt för att fördjupa analysen.  

Avstamp kommer även tas i ingressen till MAR, som avser att förklara skälen 
bakom rättsakten och förtydliga tillämpliga begrepp. Skälen utgör en del av rätts-
akten men är inte juridiskt bindande. Unionsrätten saknar sedermera traditionella 
lagförarbeten, vilket ger en skiljelinje gentemot svensk traditionell rättskällelära. 
Det som funktionellt sett kan anses närmast lagförarbeten är ingressen till för-
ordningar och direktiv. Trots sin icke-bindande juridiska verkan bör ingressen 
därför noga beaktas vid rättstillämpning av MAR.21  

 
14 Sandgren, C. (2018), s. 48 ff.  
15 Sandgren, C. (2018), s. 51.  
16 Hettne, J. Otken, I. (2011), s. 168. 
17 Reichel, J. (2018), s. 109. 
18 Bernitz, U. Kjellgren, A. (2018), s. 187 ff. 
19 Till sekundärrätten räknas främst förordningar, direktiv och beslut. Se vidare Bernitz, U., Kjell-
gren, A. (2018), s. 56.  
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel 
och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).  
21 Bernitz, U., Kjellgren, A. (2018), s. 198 f.  
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Även icke bindande normgivning, så kallad soft law, kommer ligga till grund 
för materialet. Inom soft law inryms mjuk normgivning som riktlinjer, rekom-
mendationer och yttranden. Dessa är juridiskt icke-bindande men kan innehålla 
värdefull information för rättstillämpningen.22 Den rättsliga betydelsen av riktlin-
jerna kan likställas med allmänna råd i svensk rätt.23 Vägledningarna kommer 
främst hämtas från Esma och dess föregångare Cesr.24  

Vidare tillämpas nationella rättsakter när det är befogat. Materialet inhämtas 
främst från författningar, förarbeten, doktrin och tillsynsmyndighetens förord-
ningar, allmänna råd och riktlinjer. På olika håll hänvisar svenska författningar 
direkt till MAR. Eftersom uppsatsen utgår från den svenska aktiemarknaden är 
dess reglering och motiv av betydelse. Denna är även viktig för att kunna anlägga 
ett historiskt perspektiv på regleringen.  

Utöver det hittills presenterade materialet har svensk aktiemarknad sedan 
flera sekler tillbaka varit starkt präglad av självreglering, vilket är främmande för 
den traditionella rättskälleläran. Området är speciellt så till vida att olika aktörer 
med olika mandat och uppgifter ska se till att självregleringen upprätthålls. Emit-
tentregelverket och praxis från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm (disci-
plinnämnden) tillämpas i den utsträckning det bidrar till att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Vidare tillämpar disciplinnämnden MAR gentemot enskilda 
emittenter vid överträdelser av Emittentregelverket. Det ska dock betonas att 
Disciplinnämnden inte besitter någon officiell ställning som uttolkare av MAR. 
En annan central aktör inom självregleringens område är Aktiemarknadsnämn-
den (AMN), som i vissa laguttryckta fall tilldelats myndighetsuppgifter.25 AMN:s 
uttalanden och tolkning av Takeover-reglerna kommer framföras i den mån det 
anses nödvändigt. Takeover-reglerna intar en viktig roll i ramverket för offentliga 
uppköpserbjudanden, varför dessa i tillämpliga delar kommer användas när in-
formationsgivning i samband med takeovers undersöks.   

I avsnitt 5.4.2 och 5.5.2 redogörs för hur emittenter i realiteten tillämpat in-
formationsgivningsreglerna i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. 
Presentationen grundas på uttalanden av verksamma advokater och jurister. In-
slag av empirisk art förekommer således i senast nämnda avsnitt. Det ska dock 
framhållas att den rättsanalytiska metoden lämnar utrymme för vissa empiriska 
inslag.26 Materialet bakom de i stycket nämnda avsnitten utgår främst från Erik 
Sjömans artikel ”EU:s marknadsmissbruksförordning och uppköpserbjudan-
den”, i SvJT 2019 s. 882–904. Sjöman är verksam advokat och delägare vid Ad-
vokatfirman Vinge i Stockholm. Han har flerårig erfarenhet av bland annat upp-
köpserbjudanden och rådgivning avseende kapitalmarknadsrättsliga frågor, samt 
är ledamot i AMN. Materialet utgår även från erfarenheter som i email-korre-
spondens uttalats av Marcus Tipner, jur. kand och Carl-Johan Pousette, advokat. 
Tipner och Pousette är verksamma vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co och 

 
22 Bernitz, U., Kjellgren, A. (2018), s. 60; Reichel, J. (2018), s. 128. Se även artikel 288 FEUF.  
23 FI Dnr 12–12289, s. 2 ff.  
24 Esma (European Securities and Markets Authority) och Cesr (Committee of European Securities 
Regulators), beskrivs närmare i avsnitt 2.2.3.  
25 Se exempelvis 7 kap. 10 § Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.  
26 Exempelvis i form av intervjuer med jurister. Se Sandgren, C. (2018), s. 51.  
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de båda besitter erfarenhet av praktisk tillämpning av kapitalmarknadsrättslig re-
glering. Pousette är även ledamot i AMN. Därutöver används ett uttalande som 
Ola Åhman gjorde vid ett seminarium under Advokatdagarna 2016. Åhman är 
verksam advokat och delägare vid Roschier Advokatbyrå. Även Åhman har 
mångårig erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning på kapitalmarknadsområ-
det.  

Som tidigare angett är de ekonomiska tankegångarna bakom marknadsmiss-
bruksreglering överhängande. Detta gäller förvisso inte bara marknadsmissbruks-
regleringsområdet, utan till stor del över hela värdepappersmarknadsrätten.27 Att 
de traditionella rättsekonomiska teorierna bakom regleringen framförs är därför 
av stor vikt. Någon genomgående tillämpning av rättsekonomisk metod kommer 
dock inte göras, då uppsatsen primärt är av rättsutredande art.  

Med detta avsnitt presenterat är författarens övertygelse att en rättsanalytisk 
metod med främst EU-rättsliga, rättsekonomiska och empiriska inslag är den bäst 
lämpliga för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.4 Avgränsningar 
Värdepappersmarknaden är omfattande och spinner ofta över internationella 
gränser.28 Av utrymmesskäl tar denna uppsats enbart sikte på den svenska aktie-
marknaden.  

Ett nytt marknadsmissbruksdirektiv (MAD II)29 implementerades samtidigt 
som MAR trädde i kraft. MAD II innehåller bestämmelser om medlemsstaternas 
införande av straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk i nationell reglering. 
Eftersom uppsatsen är av idel kapitalmarknadsrättslig karaktär inryms inte dis-
kussion kring bestämmelserna i MAD II. Sanktioner vid bristande informations-
givning avses således inte att behandlas närmare i uppsatsen, även om vissa kon-
sekvens-resonemang kommer föras kring informationsregleringens verkan.  

Artikel 7 och 17 i MAR är centrala för uppsatsen. Uppsatsen utgår från ett 
emittentperspektiv, vilket diskvalificerar artikel 7.1.b-d och 17.2 MAR för vidare 
diskussion. Dessa artikelpunkter berör råvaruderivat, utsläppsrätter, auktion-
erade produkter och personer som har som uppgift att genomföra handelsorder 
avseende finansiella instrument.30 Andra viktiga element inom 

 
27 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 37 f.  
28 Samuelsson, P. (2001), s. 17. 
29 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga 
påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv). 
30 Legaldefinitionen av finansiellt instrument återfinns i artikel 3.1.1 MAR, som hänvisar till defi-
nitionen i artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/65/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 (MiFID II), som bland annat anger: Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsin-
strument, andelar i företag för kollektiva investeringar, optioner och andra derivatkontrakt avse-
ende b.la. värdepapper m.m. 
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marknadsmissbruksreglering, exempelvis marknadsmanipulation,31 faller utanför 
denna framställnings frågeställningar.  

Inom emittent-begreppet åsyftas enbart emittenter vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad.32 MAR gäller i tillämpliga delar även för emitten-
ter vars aktier är upptagna på en MTF- eller OTF-plattform.33 Av utrymmesskäl 
behandlas inte de särregler som gäller för MTF- eller OTF-plattformar, vilket 
heller inte är nödvändigt för studiens ändamål.  

Juridiskt och ekonomiskt adekvata begrepp definieras och förklaras i nå-
gorlunda utsträckning. Det förutsätts dock att läsaren besitter en skaplig kunskap 
inom associationsrätt i allmänhet och aktiemarknadsrätt i synnerhet.   

Styrelsens ansvar vad gäller informationsgivning kommer enbart behandlas 
avseende frågan om det kan föreligga en aktiemarknadsrättslig skyldighet för sty-
relsen att medge due diligence under en uppköpsprocess. I övrigt tar uppsatsen 
enbart sikte på den juridiska personens (emittentens) förehavanden och ansvar. 
De aktiebolagsrättsliga förutsättningarna vad gäller emittentens agerande kom-
mer belysas i den mån dessa anses inrymmas frågeställningarna, samt anses vara 
relevant för framställningen.  

1.5 Disposition  
Uppsatsen kan delas in i tre delar med totalt sju kapitel, där respektive kapitel har 
flera underrubriker. För att skapa flyt för läsaren kommer ställda frågeställningar 
att besvaras löpande. Av pedagogiska skäl avslutas varje kapitel med en samman-
fattning samt analys.  

I första delen redogörs till en början för regelstrukturen och aktörerna på vär-
depappersmarknaden. Syftet med denna redovisning är dels att ge läsaren en bild 
av varför det föreligger ett behov av informationsreglering, samt motiven bakom 
regleringen. Dels är syftet att belysa den omfattande uppsättning regler och ak-
törer som är involverade på området (kapitel 2). Första delen behandlar även 
begreppet insiderinformation och kravet att offentliggöra denna. Ordet insider-
information är av stor betydelse att granska, eftersom det endast är insiderin-
formation som till allmänheten behöver offentliggöras. Avsikten med denna re-
dogörelse är följaktligen att undersöka hur informationsskyldigheten definieras 
samt att analysera om regleringen är rättssäker och ändamålsenlig (kapitel 3 och 
4).  

I andra delen kommer till en början redogöras för den allmänna, materiella 
regleringen kring takeovers. Därefter följer ett typexempel av hur ett publikt upp-
köpsförfarande kan gå till. Denna beskrivning är nödvändig för att ge läsaren en 
uppfattning om ramen för takeovers. Beskrivningen utgör även en ingångsport 
till efterföljande avsnitt om målbolagets informationsskyldighet i samband med 
offentliga uppköpserbjudanden. Sedan följer en analys av hur kommunikation till 

 
31 Marknadsmanipulation definieras och beskrivs i artikel 12 MAR.  
32 Se definition av reglerad marknad i artikel 4.1.21 MiFID II. 
33 Se definition av MTF- och OTF-plattform i artikel 4.1.22-23 MiFID II.  
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marknaden i samband med ett offentligt uppköpserbjudande kan gå till, mot bak-
grund av relevanta regelverk (kapitel 5).  

I tredje delen följer en utredning och kritisk granskning av den selektiva in-
formation som budgivaren ofta mottar vid en due diligence-undersökning av 
målbolaget. Sedermera följer en diskussion om det kan föreligga en aktiemark-
nadsrättslig plikt för målbolagets styrelse att i vissa fall tillåta att en due diligence 
genomförs (kapitel 6).  

Uppsatsen avslutas med ett kapitel som resumerar hela framställningen. Här 
summeras det mest väsentliga av de analyser som anförts i varje kapitel. Även om 
det är möjligt att dra slutsatser utifrån den löpande analysen som förts kommer 
slutsatserna att konkretiseras i detta avslutande kapitel. Författarens egna syn-
punkter avseende framställningens resultat kommer lyftas i den mån det anses 
berika resumén (kapitel 7).  
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2 Regelstruktur och aktörer på aktiemarknaden 

2.1 Varför reglera informationsgivning?  
2.1.1 Historisk återblick  
Den första reella fondbörsen i Sverige uppkom för snart 120 år sedan.34 Det 
skulle emellertid dröja fram till 1973 innan frågeställningen om emittenternas 
kommunikation till marknaden grundligt utreddes på lagstiftningsnivå. En ökad 
vilja att stävja kursmanipulationer och felaktiga prisbildningar föranledde utred-
ningsbenägenheten. Fram till dess hade självreglering präglat regleringen kring 
informationsgivning.35 Som en förutsättning för en välfungerande börshandel 
fastslogs betydelsen av allmänhetens förtroende för den. Därav var en översyn 
befogad av möjligheterna att kunna bilda sig en väl underbyggd uppfattning om 
emittenternas ekonomiska situation.36 Vidare anfördes att informationskrav re-
dan existerade vid större börser utomlands, vilket utredningen menade att Sverige 
borde anpassa sig efter.37 Det första regelverket att behandla informationsgivning 
kom således att bli Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs. Där stadgades en 
skyldighet för emittenten att ge börsen och allmänheten kontinuerlig information 
samt att på börsens inrådan offentliggöra noteringsprospekt.38 En börsnotering 
av ett företag skulle därmed innebära en garanti för att allmänheten tilldelades 
information om emittentens ekonomiska utveckling, för att kontinuerligt kunna 
bedöma de investeringar som vidtagits.39  

Under 1980-talet tog en omfattande regleringsreform av den svenska värde-
pappersmarknaden vid.  I samband med denna period tilltog marknadens ut-
veckling och värdepappershandeln blev mer internationaliserad. För ökad kon-
kurrenskraft och möjligheterna att locka kapital och utländska placerare behövde 
Sverige anpassa sig till den världsomfattande integreringen.40 Marknaden började 
under denna tid avregleras och en tillökning av institutionella investerare ledde 
till förändrade ägarstrukturer. Med avreglering ökade tillväxten av värdepappers-
marknaden då fler utländska investerare sökte sig till den svenska 

 
34 Samuelsson, P. (2001), s. 51. Med ”reell” fondbörs menas första tillfället affärsbankerna fick 
tillträde till börsen, vilket utgör en fondbörs i modern mening. Den officiellt första fondbörsaukt-
ionen hölls 4 februari 1863, se vidare Härkönen, E. (2013), s. 83.  
35 Härkönen, E. (2013), s. 86.  
36 SOU 1973:60 s. 39 f.  
37 SOU 1973:60 s. 67. 
38 19 § Lag (1979:966) om Stockholms fondbörs. För vidare läsning om noteringsprospekt, se Af 
Sandeberg, C. (2001), s. 21.  
39 SOU 1973:60 s. 94.  
40 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 87.  
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aktiemarknaden.41 Insikten om hur viktigt det för samhällsekonomin var med en 
stabil värdepappersmarknad gjorde att lagstiftaren även ville skydda denna. Syftet 
var dock inte att begränsa marknaden, utan ge den potential och verktyg för att 
kunna mogna och förbättras. Detta skulle på sikt även gynna den svenska välfär-
den.42 Genomgående omnämns i tidigare lagförarbeten att värdepappersmark-
naden har en stor samhällsekonomisk betydelse. Motivet med reglering var mot 
denna bakgrund att upprätthålla allmänhetens förtroende för marknaden samt 
att skydda allmänheten mot ekonomiska förluster.43 Den svenska värdepappers-
marknadens expansion kan symboliseras i att det totala börsvärdet uppgick till 
cirka 60 miljarder kronor vid slutet av 1970-talet, att jämföra med ett börsvärde 
på 700 miljarder kronor i slutet av 1980-talet.44 

Regleringen var en nationell angelägenhet fram till att förhandlingar påbörja-
des om Sveriges inträde i EU. Med detta tvingandes Sverige att se över regle-
ringen och anpassa den till EU:s önskemål. EU-regleringen var dock inte särskilt 
bred på värdepappersmarknadens område till en början, endast ett fåtal direktiv 
existerade. Direktiven var dessutom minimidirektiv, vilket innebar att medlems-
staterna kunde implementera lagstiftning till stor del efter eget tycke. På senare 
tid är utrymmet dock mindre för särartade nationella regler, då EU-regleringen 
har blivit betydligt mer detaljfokuserad.45 Mot bakgrund av marknadens globali-
sering har nationell och internationell lagstiftning till stor del flutit samman. For-
mellt lagstiftningsarbete avseende allmän informationsgivning sker idag på EU-
nivå.46  

 
2.1.2 Rättsekonomiska överväganden  
Kapitalmarknaden har en samhällsekonomisk funktion, varför regleringen före-
gås av ekonomiska motiv.47 En av de bakomliggande teorierna utgörs av Efficient 
Market Hypothesis (EMH-teorin), vilket är en prisbildningsteori.48 Teorin bygger 
på att all tillgänglig information om ett bolag och dess verksamhet speglar priset 
på bolagets aktier, under förutsättning att aktiemarknaden är öppen och välut-
vecklad.49 Mängden uppgifter på marknaden ger aktiens värde vilket också utgör 
aktiekursen. Marknadens effektivitet bestäms i sin tur av hur snabbt ny väsentlig 
information återspeglas i aktiekursen. Frånvaro av transaktionskostnader och av-
giftsfri åtkomst till all relevant information för alla marknadens aktörer känne-
tecknar en effektiv marknad.50 Teorin har dock inte blivit utan kritik. Det har 
framförts att även om informationen finns tillgänglig för alla samtidigt, åtnjuter 
var och en olika möjligheter att tillägna sig uppgifterna. En finansiell 

 
41 Härkönen, E. (2013), s. 83 ff.  
42 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 85.  
43 Prop. 1984/85:157 s. 20; Samuelsson, P. (2001), s. 54. 
44 Härkönen, E. (2013), s. 83.  
45 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 87 f.  
46 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 86.  
47 Afrell, L., Klahr, H., Samuelsson, P. (2001), s. 21; Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 37 f.  
48 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 411.   
49 Fama, E. (1970), s. 383 ff.  
50 Af Sandeberg, C. (2002), s. 27 f; Kågerman, P. (2001), s. 55 f.  
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aktieanalytiker tolkar antagligen information på ett annat sätt än vad en småspa-
rare gör. Ett mer empiriskt exempel är en händelse i New York, där en tidning 
publicerade information om ett bolag som redan tidigare funnits tillgänglig på 
marknaden. Trots det steg kursen på bolagets aktie efter publiceringen.51 Kon-
tentan är att marknaden inte alltid agerar rationellt. Irrationaliteten kan exempel-
vis hänföras till investerares kognitiva fördomar, förväntningar, optimism och 
andra psykologiska, emotionella aspekter.52  På senare tid har mot denna bak-
grund en konkurrerande teori tillkommit, Inefficient Market Hypothesis (IMH-teo-
rin),53 vilken bygger på behavioristisk rättsekonomi.54 I aktiemarknadsrättslig 
doktrin har framförts att IMH-teorin är nyanserad men svår att skapa en effektiv 
reglering utifrån. Även om EMH-teorin endast erbjuder en teoretisk förklarings-
modell av aktiemarknaden anges det i doktrinen att den än idag är den mest kraft-
fulla för att skapa en effektiv reglering.55  

Ett annat ekonomiskt motiv till reglering utgör Akerlofs citronteori, vilken lag-
stiftare över hela världen anammat.56 Nationalekonomen George Akerlof påvi-
sade att likvida marknader åtnjuter ett informationsbehov för att vara välfunge-
rande.57 Akerlofs egna exempel utgick från den begagnade bilmarknadshandeln. 
Bilsäljaren har kunskap om bilens beskaffenhet, medan köparen inte besitter in-
formation om bilen av samma dignitet. Köparen erbjuder därför ett lågt pris för 
bilen, för att diskontera risken för eventuellt dolda fel. Säljaren, vars bil är i gott 
skick utan fel, kan sålunda inte få ett korrekt pris för sin bil och låter därför bli 
att sälja den. Hade säljarens bil däremot varit i mindre gott skick hade den bjudits 
ut till försäljning, vilket skulle leda till att begagnatutbudet till stor del bestod av 
bilar av dålig kvalitet. För köparen innebär detta en medvetenhet om att risken 
att göra en dålig affär på begagnatmarknaden är överhängande. På grund av 
denna informationsasymmetri på marknaden omsätts färre fordon, och de for-
don som bjuds ut till försäljning är av mindre god standard, vilket symboliserar 
en illikvid marknad. Denna tes kan även appliceras på de flesta marknader där 
finansiella instrument omsätts och motiverar marknadens behov av informat-
ionsreglering.58 Brist på väsentlig information innebär således att prisbildningen 
rubbas vilket ger en ineffektiv marknad.59  

Regleringen i sig kan se ut på olika vis. Informationsasymmetri kan exempel-
vis stävjas genom att den informerade förpliktigas att offentliggöra sin vetskap, 
genom ett förbud att utnyttja icke-offentliggjord information, samt genom ett 
förbud att lämna vilseledande information med tillkommande sanktioner.60  

 
51 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 411 f. 
52 Knuts., M (2010), s. 44.  
53 IMH-teorin kommer inte beröras närmare i denna uppsats. För vidare läsning om IMH-teorin, 
se Andrew, L., Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought (2017). Se även 
Shleifer, A., Inefficient Markets: An introduction to behavioral Finance (2000).  
54 Broneus, S., Stattin, D. (2010), s. 40.  
55 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 411 f.  
56 Härkönen, E. (2013), s. 156.  
57 Akerlof, G. (1970), s. 488.  
58 Af Sandeberg, C. (2002), s. 29.  
59 Hansen, L. (2017), s. 21.  
60 Af Sandeberg, C. (2002), s. 31. 
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Vidare består den samhällsekonomiska funktionen av aktiemarknaden i att 
omfördela sparande och risk, vilket ger en allokeringsfunktion. För att denna ska 
vara effektiv är allmänhetens förtroende för marknaden av betydande relevans.61 
Förtroendet förutsätter en korrekt prisbildning och att handel kan ske på lika 
villkor. Som tidigare angett har prisbildningen i sin tur ett nära förhållande med 
den information som finns tillgänglig på marknaden, varför reglering kring emit-
tenternas informationsgivning fordras. Med syftet att göra marknaden effektiv 
och likvid, bör regleringen vara tydligt och standardiserat, vilket också gynnar 
ekonomisk tillväxt.62  

2.2 Unionsrättslig reglering 
2.2.1 Lamfalussymodellen  
Som ovan nämnt utarbetas den centrala delen av informationslagstiftningen på 
EU-nivå sedan en tid tillbaka. Förståelse för lagstiftningsprocessen och ändamå-
len bakom MAR är därför essentiell.   

Under slutet av 1990-talet framställdes inom EU en agenda för att harmoni-
sera värdepappersmarknaden, vilken kom att kallas Lissabonagendan. För att ge-
nomföra denna antogs Handlingsplanen för finansiella tjänster (Financial Service 
Action Plan, FSAP), vilken innehöll närmare 40 lagstiftningsinitiativ. Tradition-
ellt sett var beslutsordningen lång inom EU och det kunde ta lång tid innan ett 
utarbetat direktiv eller en förordning trätt i kraft. I syfte att skapa en flexibel lag-
stiftningsprocess på värdepappersområdet togs den så kallade Lamfalussymo-
dellen fram. Modellen skulle innebära ett mer effektivt lagstiftningsförfarande.63  

Lamfalussymodellen är uppdelad i fyra nivåer. Nivå 1 utgör lagstiftningens 
ram och innefattar det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket fastslår allmänna 
principer och rättsakter, som förordningar och direktiv. På nivå 2 fyller kommiss-
ionen ut de allmänna principer som de tilldelats från första nivån. Nivå 3 består 
av samverkan mellan tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, inbegripet riktlin-
jer som utfärdats av Esma. Inom nivå 4 har kommissionen tilldelats ansvaret att 
se till att lagstiftningen harmoniseras i medlemsstaterna.64  

 
2.2.2 Marknadsmissbruksförordningen  
Den 3 juli 2016 trädde MAR i kraft. Artikel 1 i första kapitlet kodifierar syftet 
med regleringen.65 Där anges att förordningen fastställer ett unionskonformt re-
gelverk om insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknads-
manipulation, samt åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk. Regelverket ska 
säkerställa de finansiella marknadernas integritet i unionen och förbättra 

 
61 Af Sandeberg, C. (2002), s. 24; Kågerman, P. (2001), s. 54 f.  
62 Prop. 2004/05:142 s. 40; SOU 2006:50 s. 136; Prop. 2006/07:65 s. 85; Härkönen, E. (2013), s. 
20.  
63 Bernitz, U., Kjellgren, A. (2018), s. 366 f; Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 89 f.  
64 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 90.  
65 Schmauch, M. (2018), s. 20.  
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investerares skydd och trygga deras förtroende för marknaden.66 Även EU-dom-
stolen har betonat syftet med regleringen i flertalet avgöranden, och statuerat en 
liknande betydelse.67 Regelverkets ram i form av en EU-rättslig förordning inne-
bär att MAR är direkt tillämpbar i medlemsländerna och varken ska eller får im-
plementeras i inhemsk lagstiftning.68 

Vid framtagandet av MAR anfördes att den finansiella miljön ständigt föränd-
ras. Lagstiftningens, marknadens och teknikens utveckling hade blivit mer om-
fattande. Förordningen togs därför fram för att på ett förnyat sätt skydda mark-
nadens integritet. Marknadsintegritet i sin tur är en förutsättning för att värde-
pappersmarknaden ska förbli effektiv, öppen och integrerad. Det existerade även 
ett behov av att säkerställa enhetliga bestämmelser och förtydliga centrala be-
grepp och därmed skapa en enhetlig regelbok för alla medlemsstater.69 Inom EU-
rätten hade tidigare förekommit olika definitioner av exempelvis ”kurspåver-
kande information” och ”insiderinformation”, trots att begreppen är synonyma.70 
En enhetlig reglering syftade vidare till att öka rättssäkerheten samt förenkla lag-
stiftningen för marknadens aktörer. Genom att ange en mer detaljerad förklaring 
av två väsentliga aspekter för definitionen av insiderinformation skulle rättssä-
kerheten förbättras för marknadsdeltagarna.71  

I skälen till förordningen anges även de avgörande ekonomiska utgångspunk-
terna. För ekonomisk tillväxt och för att skapa fler arbetstillfällen spelar den inre 
marknaden för finansiella tjänster en avgörande roll. Ekonomiskt välstånd och 
tillväxt förutsätter i sin tur allmänhetens förtroende för marknaden.72 För att ga-
rantera marknadens fullständiga öppenhet, vilket medverkande aktörer kräver, 
behöver marknadsmissbruk stävjas.73  

 
2.2.3 European Securities and Markets Authority  
För tillsynen på värdepappersmarknaden på EU-nivå ansvarar European Securi-
ties and Markets Authority (Esma). Esma tog över tillsynen efter Committee of 
European Securities Regulators (Cesr), cirka ett år efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande. Sålunda utgör Esma en EU-myndighet med egna funktioner och 
ska agera som en samordnande aktör. De har tilldelats en central roll vid framta-
gandet av nya rättsakter och kan på mandat från rådet eller parlamentet ta fram 
tekniska standarder för tillsyn och för genomförande av regler.74 Hur reglerna tas 
fram regleras i Esma-förordningen.75 Esma utger även rekommendationer och 

 
66 Artikel 1 MAR. 
67 C-19/11 Geltl, p. 24; C-45/08 Spector Photo, p. 48 ff.  
68 Bernitz, U., Kjellgren, A. (2018), s. 57. 
69 Skäl 3 och 4 MAR. 
70 Nasdaq FAQ, p. 1.16; Eklund, K., Stattin., D. (2016), s. 405 f.  
71 Skäl 3 och 18 MAR.  
72 Skäl 1 och 2 MAR.  
73 Skäl 2 och 7 MAR.  
74Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 92.  
75 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om 
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG.  
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riktlinjer som till sin utformning liknar de allmänna råd som Finansinspektionen 
(FI)76 tar fram. FI har i en promemoria angett att Esma riktlinjer ska likställas 
med svenska allmänna råd.77  

2.3 Nationell reglering  
2.3.1 Författningar  
Som framgått styrs den svenska värdepappersmarknaden till stor del av EU-rätts-
lig reglering. Bestämmelser om aktiebolagets uppkomst och verkan regleras se-
dermera av nationell lagstiftning och är en förutsättning för att aktiemarknaden 
ska existera. Aktiebolagslagen (2005:551) ger därför de yttersta förutsättningarna 
för värdepappersmarknaden. Vidare är straffrättslig reglering och konsument-
skyddsreglering avgörande för marknadens funktion.78  

Vad gäller informationsgivningsregler återfinns dessa i Lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden (VpmL). Enligt 17 kap. 2 § ska information offentlig-
göras snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt bli tillgänglig för allmänheten 
inom EES. Informationen ska i samband med offentliggörandet även lämnas till 
FI enligt 3 § i samma kapitel. 15 kap. 6 § statuerar att en emittent fortlöpande ska 
informera börsen om sin verksamhet och i övrigt lämna börsen upplysningar för 
att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt VpmL och andra författningar. Vid 
förändringar i rättigheter som är knutna till värdepapperen ska dessa offentliggö-
ras enligt 15 kap. 8 §. Vidare anger 15 kap. 9 § att börsen kontinuerligt ska granska 
att emittenter fullgör sina informationsskyldigheter enligt VpmL och artikel 17 
MAR.79  

 
2.3.2 Finansinspektionen  
Tillsynen på den svenska värdepappersmarknaden ombesörjs av FI. FI ska bland 
annat arbeta för ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. Utöver tillsyn 
utfärdar FI föreskrifter, allmänna råd om författningstillämpning och utger di-
verse tillstånd för att få bedriva finansiell verksamhet. FI har även möjlighet att 
ingripa mot enskilda aktörer och beivra regelöverträdelser.80  

Ur informationshänseende är den bindande föreskriften FFFS 2007:17 mest 
väsentlig. Enligt 10 kap. 2 § innebär informationsplikten att emittenten ska ha 
tillräckliga förutsättningar att fortlöpande lämna information, exempelvis genom 
att använda funktionella ekonomi- och rapporteringssystem för att kunna full-
göra informationsplikten. Vidare anger 10 kap. 5 § att när ett offentliggörande 

 
76 Se närmare beskrivning av FI i avsnitt 2.3.2.  
77 FI Dnr 12–12289.  
78Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 95 f. Allmän aktiebolagsreglering, straffrättslig reglering och 
konsumentskyddsreglering är av stor betydelse utifrån ett aktiemarknadsperspektiv. En djupare 
analys avseende dessa angelägenheter är dock inte nödvändig för att uppnå syftet och besvara ak-
tuella frågeställningar i denna uppsats.  
79 Artikel 17 MAR kommer utförligt redovisas och analyseras i kapitel 4.   
80 Anjou, M. (2017), s. 163.  
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sker enligt 17 kap. 2 § VpmL, ska det ske på ett sådant sätt att informationen får 
god spridning hos allmänheten inom hela EES så samtidigt som möjligt.  

2.4 Självreglering  
2.4.1 Kort bakgrund 
Med inflytande från marknadsregleringen i USA och Storbritannien har självre-
gleringen på den svenska aktiemarknaden haft en historiskt viktig betydelse. 
Självreglering fungerar som en slags privat reglering. År 1968 tillkom NBK, vilka 
skulle ta fram regler för att säkerställa en hög marknadsetik och därmed se till att 
allmänhetens tilltro till marknaden var god. Självreglering utfärdas idag av mark-
nadens aktörer, vilka förstår marknadens praktiska behov och emittenternas öns-
kemål. Fördelen med självreglering är att den är flexibel och snabbt går att an-
passa till nya marknadsmässiga och tekniska förutsättningar, till skillnad från of-
fentlig reglering som ofta tar lång tid att implementera. När offentlig reglering väl 
implementerats är risken överhängande att förutsättningarna på marknaden änd-
rats, vilket innebär att tid och ekonomiska resurser lagts på att arbeta fram obsolet 
lagstiftning.81 Med EU-lagstiftningens genomslag har självreglering dock tvingats 
inta en mindre märkbar roll i Sverige, jämfört med hur det såg ut tidigare.82 
 
2.4.2 Nasdaq Stockholm 
Av 13 kap. 2 § VpmL följer att en börs ska ha en självständig övervakningsfunkt-
ion av handeln på aktiemarknaden. Nasdaq Stockholm har av denna anledning 
tagit fram Emittentregelverket. Detta Emittentregelverk innehåller reglering och 
handledning avseende hur en emittent ska hantera informationsgivning. Punkt 
3.1 i Emittentregelverket belyser att en emittent ska offentliggöra insiderinform-
ation så snart som möjligt, i enlighet med artikel 17 MAR. I punkten tillkommer 
även utförliga kommentarer som utvecklar resonemanget kring informationsplik-
ten. Disciplinnämnden har avgjort flertalet mål avseende emittenters informat-
ionsgivningshantering, till skillnad från den offentligrättsliga praxisen som på 
området är i det närmaste obefintlig.83  
 
2.4.3 Aktiemarknadsnämnden  
AMN kom till på 1980-talet och är ett privat organ som tilldelats vissa myndig-
hetsuppgifter. Med stöd av Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden (LUA) har AMN tilldelats uppgiften att tolka om vissa förfa-
randen är förenliga med god sed på aktiemarknaden. LUA instiftades efter krav 
från EU. AMN lämnar både förhands- och efterhandsuttalanden till emittenter 
om ett visst handlingssätt är förenligt med god sed på aktiemarknaden eller inte. 

 
81 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 98 f.  
82 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 86. Vad gäller reglering kring offentliga uppköpserbjudanden 
har Takeover-reglerna dock en stor inverkan, se närmare beskrivning i kapitel 6 och kapitel 7.  
83 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 406.  
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Förfarandet visar på att en samverkan mellan privata och offentliga intressen är 
möjlig för att försöka skapa en så effektiv reglering som möjligt.84  

2.5 Sammanfattning och analys 
Värdepappersmarknaden har i flera decennier haft en stor betydelse för Sveriges 
ekonomi. Börshandeln var under en lång tidsperiod snålt reglerad, men efter att 
lagstiftaren insett vikten av marknadens integritet och likviditet uppstod ett be-
hov av att hantera informationsasymmetrier. Efter aktiemarknadens explosions-
artade tillväxt de senaste decennierna, samt forskningens framsteg inom finansiell 
ekonomi, uppstod även ett behov av reglering för att säkerställa marknadens 
funktionssätt. Särskilt viktigt är att allmänhetens förtroende för marknaden upp-
rätthålls. Stora delar av reglerna syftar till att uppnå god informationsspridning.  

Vid begynnelsen av den moderna aktiemarknaden styrdes denna till övervä-
gande del av självreglering. Sedermera ansågs att självreglering inte var tillräckligt 
och att viss offentligrättslig lagstiftning var nödvändig. Med Sveriges inträde i EU 
har ytterligare EU-rättslig lagstiftning blivit direkt tillämplig i landet, vars ändamål 
är att harmonisera värdepappersmarknaden. Resultatet skildrar flera olika regel-
verk som emittenter har att förhålla sig till och som delvis överlappar och kors-
hänvisar till varandra. Utöver olika regelverk att tillämpa är det olika aktörer som 
ansvarar över att regelverken följs. Ytterst är det EU-domstolen som avgör mål 
beträffande tolkningen av MAR, och Esma verkar som tillsynsmyndighet på EU-
nivå. På nationell nivå ansvarar ytterst svenska domstolar över att offentlig lag-
stiftning avseende informationsgivning följs, även om FI tilldelats sanktionsmöj-
ligheter mot enskilda emittenter och fysiska personer. FI agerar även nationell 
tillsynsmyndighet. Därutöver ska emittenter anpassa sig till självregleringen och 
AMN:s uttalanden om god sed på aktiemarknaden, samt underkasta sig Emit-
tentregelverket som sanktioneras av disciplinnämnden.  

Att reglering kring informationsgivning fordras är knappast en kontroversiell 
uppfattning, det är något som idag råder övervägande konsensus kring. Dagens 
regleringsflora beror till stor del på EU:s krav att svensk lagstiftning ska innehålla 
vissa regler avseende informationsgivning. Dock kan ifrågasättas om denna om-
fattande regel-uppsättning är den som leder till lägst transaktionskostnader. När 
flertalet regelverk ska följas som i princip avser samma handlingar kan även för-
utsebarheten anses naggas i kanten. Därutöver ligger i sakens natur att den admi-
nistrativa bördan tilltar ju fler regelverk som behöver beaktas. I sammanhanget 
bör dock avsikten med denna omfattande informationsreglering lyftas fram, vil-
ket är att garantera allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Utan detta för-
troende riskerar marknaden att bli ineffektiv, vilket i slutändan kan drabba den 
samhällsekonomiska tillväxten. Således bör de ekonomiska konsekvenserna, för 
den enskilda emittenten såväl som för markandseffektiviteten, övervägas vid 
framtagandet av reglering.  

 
84 Afrell, L., Jansson, P-O. (2017), s. 99 f.  
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3 Begreppet insiderinformation 

3.1 Introduktion  
Artikel 17 MAR stipulerar kravet att insiderinformation ska offentliggöras. Be-
greppet insiderinformation är därför av väsentlig betydelse för att avgöra vilken 
information som emittenterna måste kommunicera till marknaden. Det bör även 
påpekas att innebörden av begreppet spelar en central roll för hur påbuden och 
förbuden i förordningen ska tillämpas i stort.85 Med införandet av MAR fick Sve-
rige en ny definition av begreppet insiderinformation,86 vilken återfinns i artikel 
7.1.a MAR, som anger att insiderinformation avser: 

”(1) Information av specifik natur (2) som inte har offentliggjorts, (3) som direkt 
eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument 
och som, om den offentliggjordes, (4) sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på 
priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella deri-
vatinstrument.”  

 
De nummerangivna textraderna i ovanstående stycke utgör de fyra vedertagna 
rekvisiten i artikeln, vilket även EU-domstolen fastslagit.87 EU-domstolen har 
även fastslagit att rekvisiten är oberoende av varandra och utgör minimivillkor 
för att informationen ska kunna kvalificeras som insiderinformation.88 Det bör 
redan här påpekas att definitionen av insiderinformation i artikel 7.1 MAR har 
kritiserats som delvis ologiskt uppbyggd.89 

I det följande kommer de fyra rekvisiten analyseras. Rekvisiten 1 och 4 speci-
ficeras närmare i artikel 7.2 MAR, respektive 7.4 MAR, och är de rekvisit som 
vållat mest tillämpningsfrågor. Av denna anledning kommer rekvisit 1 och 4 ana-
lyseras något mer utförligt än rekvisit 2 och 3.  

 
85 Schmauch, M. (2018), s. 80; Ackebo, A. (2018), s. 76.  
86 Jfr definitionen i 1 § i den numera upphävda Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 
handel med finansiella instrument.  
87 C-19/11 Geltl, p. 25. Avgörandet kom innan MAR implementerades och avser regelverket MAD. 
Principerna i MAR och MAD är dock i stor grad likvärdiga. Se även Schmauch, M. (2018), s. 83. 
88 C-628/13 Lafonta, p. 28.   
89 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 412.  
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3.2 Information av specifik natur  
I artikel 7.2 MAR utvecklas vilken typ av information som ska anses vara specifik 
till sin natur. Informationen ska ange omständigheter som föreligger eller rim-
ligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rim-
ligtvis kan förväntas inträffa. Därutöver stadgas att informationen ska vara till-
räckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas 
eller händelsens potentiella effekt på priserna på vederbörande finansiella instru-
ment. Även mellanliggande steg i en över tiden pågående process som syftar till 
att förverkliga framtida omständigheter eller en framtida händelse kan vara spe-
cifik information.  

Grunden för att informationen ska vara av specifik natur är att emittenten 
inte ska behöva offentliggöra allt som vidrör dem.90 Om så vore fallet hade det 
för emittenten inneburit en än mer kostnadskrävande process. Dessutom kan 
marknaden vilseledas om information som offentliggörs inte är klar och tydlig, 
till exempel om det handlar om information från en pågående avtalsförhandling 
där utfallet ännu inte är särskilt överskådligt.91 En mindre informationsmängd 
kan också i vissa fall underlätta för placerare, som då inte har en lika stor inform-
ationsmängd att behöva ta till sig för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Att 
det finns en stor mängd information på marknaden behöver således inte korrelera 
med att marknaden effektiviseras. Det avgörande är snarare att alla har tillgång 
till samma kvantitet och kvalitet av information.92 Summerat ska information som 
inte har någon inverkan på priserna eller saknar konkret natur sålunda inte be-
höva offentliggöras.93 

Den språkliga innebörden av artikel 7.2 MAR kan diskuteras. I doktrinen har 
anförts att en satslogisk tolkning av artikeln ger för handen att ”information av 
specifik natur är information av specifik natur.” En något mer sympatisk definit-
ion har framhållits vara att information om ett förhållande som inträffat eller kan 
inträffa, är av specifik natur om det går att dra slutsatser om informationens be-
tydelse för prisbildningen.94  

En viktig fråga är hur själva bedömningen ska gå till om informationen ska 
anses vara av specifik natur. Härvidlag kan bestämmelsen delas in i tre kriterier. 
Två kriterier preciserar termen ”specifik natur” och det tredje kriteriet berör ter-
men ”pågående process”.95  

 
3.2.1 Omständigheter eller händelse som föreligger eller kan inträffa 
Enligt det första kriteriet ska informationen ange omständigheter eller en hän-
delse som föreligger eller rimligen kan inträffa. Att endast en omständighet före-
ligger är således inte tillräckligt.96 En förklaring av begreppen ”omständigheter” 

 
90 C-19/11 Geltl, p. 48.  
91 Nelemans, M., Schouten, M. (2013), s. 6. 
92 Nelemans, M., Schouten, M. (2013), s. 5. 
93 C-19/11 Geltl, p. 48. 
94 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 413.  
95 Schmauch, M. (2018), s. 88.  
96 Di Noia C., Gargantini, M. (2012), s. 495.  
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och ”händelse” kan hittas i målet Markus Geltl mot Daimler AG (Geltl), där EU-
domstolen anger att dessa begrepp ska tolkas utifrån sina vedertagna betydelser.97 
Därutöver har Cesr tidigare uttalat att bedömningen ska utgå från det enskilda 
fallet, samt att hänsyn ska tas till kontexten och omständigheterna runtomkring. 
Cesr:s riktlinjer var dock icke-bindande och uttalandet avsåg tillämpningen av 
marknadsmissbruksregleringen innan MAR trädde i kraft.98  

Vidare behöver utrönas om det är omständigheter eller en händelse som re-
dan har inträffat eller om det är något som rimligen kan inträffa. Hur denna be-
dömning ska göras preciseras inte närmare i regelverket. En uppfattning i dokt-
rinen är att det troligen fordras en hög grad av sannolikhet i bevisningen att en 
händelse eller omständighet inträffat eller förväntas inträffa för att kunna klassas 
som information av specifik natur. Uppfattningen exemplifieras med att det i 
perioder förekommer spekulationer om företagsuppköp i media, men inte ter det 
sig troligt att bolag som det spekuleras kring behöver lämna information på en-
bart denna grund. Om ett bolag däremot tar emot information från en presumtiv 
budgivare är sannolikheten högre för att ett offentligt uppköpserbjudande kan 
komma till stånd, varför det kan röra sig om tillräckligt specifik information om 
en händelse som sannolikt kommer inträffa.99 Även Cesr har uttalat att spekulat-
ioner och rykten på marknaden om att något inträffat inte är tillräckligt för att 
utgöra specifik information.100  

En annan uppfattning hämtad från doktrinen är att det ska vara mer sannolikt 
än osannolikt att händelsen kommer inträffa.101 EU-domstolen har emellertid i 
målet Geltl statuerat att en helhetsbedömning ska göras mot bakgrund av fak-
torerna i det enskilda fallet. EU-domstolen fastslog att orden ”rimligtvis kan för-
väntas inträffa” inte ska tolkas så att det krävs bevisning av alldeles för hög san-
nolikhet för att omständigheterna eller händelsen i fråga kommer inträffa. Om så 
vore fallet hade det stridit mot syftena med regleringen. Istället menade EU-dom-
stolen att det räcker med ”faktiska utsikter” för att de framtida omständigheterna 
och händelserna kan inträffa, för att utgöra information av specifik natur. Vidare 
stipulerade EU-domstolen att om det är helt osannolikt att vissa händelser eller 
omständigheter skulle inträffa, är det sedermera självklart att den informationen 
inte är av specifik natur.102 

Av det som hittills presenterats kan det te sig något diffust hur bedömningen 
bör gå till, vilken åvilar de enskilda emittenterna. Hur stark bevisningen behöver 
vara för att något inträffat eller hur hög sannolikheten behöver vara för att något 
kommer inträffa är inte självklar. I resonemangen ligger att en viss grad av san-
nolikhet måste finnas, men EU-domstolen preciserar inte närmare betydelsen av 
”faktiska utsikter”. Många emittenter torde föredra att avstå från att offentliggöra 
information om förhållanden som endast sannolikt kan inträffa, eftersom det inte 

 
97 C-19/11 Geltl, p. 30; Schmauch, M. (2018), s. 88.  
98 Se CESR/06-562b p. 3.14–15. Tidigare reglerades marknadsmissbruk i MAD. Det ska dock 
framhållas att beskrivningen av insiderinformation i MAR och MAD är likvärdiga. 
99 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 414.  
100 CESR/06-562b, p. 1.5. 
101 Krause, H., och Brellochs, M. (2013), s. 7.  
102 C-19/11 Geltl, p. 45–49. 
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är säkert att något faktiskt kommer inträffa. Verktyg som finns till hands är att 
under vissa givna förutsättningar skjuta upp ett offentliggörande103 av insiderin-
formation. Detta resulterar i att även om det är (tillräckligt) sannolikt att något 
kommer infalla, och informationen därmed är av specifik natur, behöver det inte 
föreligga en skyldighet att offentliggöra denna om förutsättningarna för att skjuta 
upp offentliggörandet är uppfyllda. I doktrinen har anförts att ett uppskjutet of-
fentliggörande till och med kan gynna allmänhetens förtroende för marknaden, 
om informationen avser något som inte säkert kommer ske.104 Det skulle te sig 
relativt märkligt, inte minst vilseledande, om en emittent utan undantag var 
tvungen att kommunicera information om saker som sannolikt händer, men i de 
flesta fall inte gör det. Påpekas bör att Emittentregelverket anger att information 
som lämnas till marknaden ska vara tillförlitlig och klar.105 Det kan ifrågasättas 
hur det står sig i paritet med det (presumtiva) låga sannolikhetskravet för att något 
i framtiden kommer inträffa ska anses vara information av specifik natur. 

 
3.2.2 Potentiell effekt på prisbildningen 
Enligt det andra kriteriet ska informationen vara tillräckligt specifik för möjlig-
heten att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt 
på aktiepriset, vilket innebär att informationen måste vara tillräckligt preciserad 
för att kunna ha en inverkan på prisbildningen. Om man av informationen inte 
kan bilda sig en uppfattning om den potentiella effekten på aktiens pris är in-
formationen inte av specifik natur och utgör därmed inte heller insiderinformat-
ion. Prisbildningen måste alltså kunna påverkas av informationen och allmän eller 
diffus information utan effekt räknas således bort. Av betydelse är att EU-dom-
stolen fastslagit att det inte behöver kunna förutses i vilken prisriktning det fi-
nansiella instrumentet påverkas för att informationen ska kunna utgöra inform-
ation av specifik art.106 I doktrinen har dock anförts att det är möjligt att komma 
fram till en annan slutsats än den EU-domstolen gjorde. Särskilt har invändningar 
yttrats mot EU-domstolens tolkning av ”potentiell effekt på priset”, där en upp-
fattning i doktrinen är att en effekt i en specifik riktning var det som lagstiftaren 
egentligen åsyftade. I artikel 7.2 MAR anges ”effekt”, inte ”effekter” och en ef-
fekt kan endast ha en riktning. Således utgör en uppfattning att artikeln ska tolkas 
som att endast om riktningen på prisets effekt kan förutses är informationen av 
specifik natur.107 EU-domstolen var dock av annan övertygelse och domstolens 
mening får alltjämt anses utgöra gällande rätt.  

I målet Geltl fastslog EU-domstolen vidare att en potentiell priseffekt inte 
behöver korrelera med en planerad eller förutsebar effekt på marknaden. Detta 
mot bakgrund av den ökade komplexiteten av marknadens utveckling, varför det 
är svårt att återge någon uttömmande beskrivning av vilken information som ska 
anses uppfylla kravet. Dock menade EU-domstolen att en investerare också 

 
103 Uppskjutet offentliggörande kommer vidare behandlas i avsnitt 4.4. 
104 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 414.  
105 Emittentregelverket, kommentar till 3.1. 
106 C-628/13 Lafonta, p. 38; Schmauch, M. (2018), s. 89.   
107 Klöhn, L. (2015), s. 170. 
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måste ha sannolikheten i åtanke för att en händelse faktiskt ska inträffa, vilket har 
en avgörande roll för om informationen kan ha inverkan på priset.108 Cesr har i 
sin tur uttalat två situationer där informationen är tillräckligt specifik för att det 
ska vara möjligt att kunna dra en slutsats om dess inverkan på priset. Dels då 
informationen möjliggör för en investerare att fatta investeringsbeslut till låg eller 
ingen risk. Betydelsen av detta är att investeraren kan bedöma hur informationen 
skulle påverka priset på aktien om informationen offentliggjordes. Dels om in-
formationen om den offentliggjordes direkt skulle nyttjas av marknaden och 
marknadsaktörerna skulle handla baserat på informationen.109  

Att beskriva vad som har en potentiell effekt på prisbildningen blir relativt 
hypotetiskt och tekniskt. Viss klarhet följer av EU-domstolens klargörande att 
det inte förutsätter att priset påverkas i en viss riktning, även om domstolens 
tolkning fått kritik av doktrinen för att inte utgöra en sådan tolkning som lagstif-
taren avsåg med begreppet.  

 
3.2.3 Pågående process 
Det tredje kriteriet kan sammanfattas i att även mellanliggande steg i en pågående 
process kan vara information av specifik natur, vilket följer av artikel 7.2 2 me-
ningen MAR. Artikel 7.3 MAR uttrycker i sin tur att mellanliggande steg i en över 
tiden pågående process ska anses vara insiderinformation om den i sig uppfyller 
de kriterier för insiderinformation som avses i artikeln. Denna formulering kodi-
fierar EU-domstolens ställningstagande i målet Geltl. Kort beskrivet behandlar 
målet Geltl när uppgifter om en VD:s förmodade avgång ska anses utgöra insi-
derinformation. EU-domstolen fastslog att mellanliggande steg i pågående pro-
cesser kan vara information av specifik art och därmed utgöra insiderinformation 
som ska offentliggöras. Ett konkret exempel på ett mellanliggande steg i en på-
gående process kan sålunda illustreras med den process som följer i samband 
med uppsägning av en emittents VD.110 Vidare har i skälen till MAR angivits 
konkreta exempel på vad som kan avses. Uppräkningen är inte uttömmande, men 
några situationer som anges är sådana som hänför sig till läget i avtalsförhand-
lingar, villkor som provisoriskt godkänts i avtalsförhandlingar och möjligheten 
för placering av finansiella instrument.111  

3.3 Ej offentliggjord information  
Det andra rekvisitet i artikel 7.2 MAR belyser att insiderinformation endast kan 
vara information som inte har offentliggjorts. När informationen har offentlig-
gjorts för allmänheten utgör den följaktligen inte längre insiderinformation.112  

 
108 C-19/11 Geltl, p. 52–55.  
109 CESR/06-562b, p. 1.8. 
110 C-19/11 Geltl, p. 12–23.  
111 Skäl 17 MAR.  
112 Hansen, L. (2017), s. 26.  
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Någon närmare förklaring av rekvisitet framgår inte av MAR och nämnvärda 
diskussioner har inte heller förts i doktrinen. Av denna anledning kan det förstås 
som att rekvisitet är helt okomplicerat att tillämpa, vilket emellertid inte är givet. 
För att informationen ska anses offentliggjord på ett korrekt sätt tillämpas artikel 
17.1 MAR, vilken motsatsvis ger att information som kommuniceras eller kom-
mer till allmänhetens kännedom på annat sätt inte regelrätt offentliggjorts. Detta 
presumeras numera vara den allmänna uppfattningen, men har inte tidigare varit 
helt klart.113 Ett typexempel är att Cesr, vad gäller insiderhandelsförbudet,114 tidi-
gare uttalat att information kan anses offentliggjord även om offentliggörandet 
skett på ett felaktigt sätt, eller kommit från tredje part och inte av emittenten 
själv.115 Det ska dock påpekas att syftet med insiderhandelsförbudet inte är av 
samma art som informationsgivningsreglerna. En korrekt informationsgivning 
syftar till att utjämna informationsasymmetrier, varför det som huvudregel inte 
bör vara tillräckligt att information kommit till viss allmänhets kännedom genom 
exempelvis tredje parts uppgifter utlagda på internet. Cesr:s mening om hur insi-
derhandelsförbudet ska förstås torde således inte kunna överföras till informat-
ionsgivningens område.  

Förutom ett sedvanligt offentliggörande enligt artikel 17.1 MAR kan insider-
information nå utomstående på andra vis. Inte sällan förekommer rykten på 
marknaden, särskilt i industrimedia. Att rykten florerar, vilka i sig kanske är rik-
tiga, fråntar inte emittenten dennes informationsskyldighet, vilket framgår av ar-
tikel 17.7 MAR. Framhållas bör att någon skyldighet dock inte föreligger att be-
svara rykten från emittentens håll, så länge uppgifterna endast utgör rykten. Insi-
derinformation kan även röjas av misstag, det vill säga offentliggöras oavsiktligt. 
Av artikel 17.8 MAR följer att inte heller denna typ av informationsläckage från-
tar emittenten dennes skyldighet att offentliggöra informationen på ett korrekt 
sätt. Emellertid behöver det inte alltid vara helt enkelt för en emittent att avgöra 
när vissa uppgifter endast utgör rykten, eller när det faktiskt handlar om att ett 
informationsläckage skett.116  

3.4 Anknytning till emittent(er) eller finansiella 
instrument 

Det tredje rekvisitet anger att informationen direkt eller indirekt ska beröra emit-
tenten, emittenter eller ett eller flera finansiella instrument. I denna beskrivning 

 
113 Situationen är dock annorlunda om emittenten skjutit upp ett offentliggörande i enlighet med 
artikel 17.4 MAR, och denna information sedan upphör vara insiderinformation på grund av tredje 
mans uppgifter. Se ESMA Q&A, fråga 5.2. Se även vidare diskussion i avsnitt 5.5.2.  
114 Definitionen av insiderhandel följer av artikel 8 MAR och förbud mot insiderhandel följer av 
artikel 14 MAR. Dessa artiklar faller utanför syftet med denna framställning och kommer inte dis-
kuteras vidare.   
115 CESR/06-562b, p. 1.9.  
116 Se vidare diskussion kring detta i avsnitt 5.5.2.  
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inryms flera händelser, och det krävs inte mycket för att uppfylla rekvisitet. Tolk-
ningen kan därmed göras relativt bred gällande vilka omständigheter som inryms.   

Som exempel på direkt anknytning kan nämnas förvärv eller försäljningar, 
förhandlingar som utmynnat i betydande avtal, vinstvarning strax före en svag 
delårsrapport, omorganisering inom ledningen, tvister, konkursansökan, fus-
ioner, insolvens, kredit- och kundförluster, patent och licenser.117  

Exempel på information med indirekt anknytning är data och statistik som 
publicerats av myndigheter, som allmänna ränteläget och nya skatteregler. Denna 
uppräkning är inte uttömmande, utan är till för att läsaren ska få en uppfattning 
om rekvisitet.118  

Av offentliggörandekravet i artikel 17.1 MAR följer däremot att enbart sådan 
information som direkt berör emittenten behöver offentliggöras. En tydlig av-
gränsning mellan det som utgör ett direkt och indirekt samband är därför vital. 
Tydligt blir att sådan information som är av direkt koppling förfogar emittenten 
på ett monopolliknande sätt själv över, medan den indirekta informationen kom-
mer från externa källor eller tredje part.119 Informationen behöver dock inte 
”uppstått” inom emittentens aktivitetssfär för att anses ha en direkt koppling. 
Exempel som lyfts fram i doktrinen är information om ett förestående uppköp-
serbjudande eller en förändring av ett kreditvärderingsinstituts värdering av emit-
tenten.120  

3.5 Väsentlig inverkan på priset  
Sista rekvisitet utvecklas i artikel 7.4 MAR, som stadgar att information som san-
nolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset om den offentliggjordes ska för-
stås som sådan information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja 
som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.  

I doktrinen har bland annat uttryckts att detta rekvisit utgör kärnan i insider-
informationsbedömningen.121 Här introduceras ännu ett diffust begrepp, nämli-
gen den ”förnuftige investeraren”. I ingressen till MAR görs ett försök att preci-
sera vad som menas. Däri anges att en förnuftig investerare ska förstås som nå-
gon som baserar sina investeringsbeslut på den tillgängliga förhandsinformat-
ionen. Bedömningen om den förnuftige investeraren skulle beakta en viss uppgift 
ska sålunda göras mot bakgrund av befintlig förhandsinformation. I bedöm-
ningen ska beaktas de förväntade effekterna av dessa uppgifter i ljuset av den 
berörda emittentens verksamhet som helhet, informationskällans tillförlitlighet 
och alla övriga marknadsvariabler som kan förväntas påverka de finansiella in-
strumenten.122 De angivna faktorerna utgör en vägledning för när 

 
117 CESR/06-562b, p. 1.15; Schmauch, M. (2018), s. 84 och s. 199. 
118 CESR/06-562b, p. 1.15.  
119 Hansen, L. (2017), s. 24 f.  
120 Veil, R. (2017), s. 356 f.  
121 Hansen, L. (2015), s. 61.  
122 Skäl 14 MAR. Samma definition återfinns i skäl 1 i numera upphävda Kommissionens direktiv 
2003/124/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
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väsentlighetskriteriet tillämpas och ska inte förstås som uttömmande.123 För att 
kontrollera antagandet att förhandsinformationen var priskänslig kan efterhands-
information nyttjas. Denna efterhandsinformation bör dock inte användas i syfte 
att vidta åtgärder mot personer som drog rimliga slutsatser av den tillgängliga 
förhandsinformationen.124  

Information med väsentlig prisinverkan bör kunna jämställas med kurspåver-
kande information.125 Likadant som vid bedömningen om omständigheters eller 
en händelses potentiella priseffekt i artikel 7.2. MAR, kräver bedömningen om 
viss information har väsentlig prisinverkan inte ett direkt samband med den reella 
prisutvecklingen på aktien.126 Istället är det den fiktive, rationelle investeraren 
som är i fokus, samt informationen som denne skulle beakta för att fatta ett in-
vesteringsbeslut.127 Föreställningen om den förnuftige investeraren härstammar 
från amerikanska The Supreme Court, där uttrycket ”the reasonable shareholder” 
behandlades i ett rättsfall anno 1988. I fallet fastslogs att en emittent ska under-
söka om informationen bör vara av vikt för en rationell investerare inför dennes 
kommande kapitalplacering. Om svaret är jakande rör det sig troligen om kurs-
påverkande information som bör offentliggöras.128 Vidare har Cesr i sina riktlinjer 
tagit fram några indikatorer på när information kan ha en väsentlig prisinverkan. 
Exempel som anges är information som tidigare haft en väsentlig prisinverkan, 
om redan existerande rapporter från analytiker indikerar att informationen är 
priskänslig, eller om bolaget i fråga tidigare behandlat liknande händelser som 
insiderinformation. Cesr är dock tydliga med att dessa exempel endast utgör in-
dikatorer och inte ska förstås som en uttömmande lista.129  

Något som kan ifrågasättas är vilken typ av kunskap en rationell och förnuftig 
investerare anses besitta. Likadant som exemplifierat i tidigare avsnitt, är denna 
investerare en småsparare eller en finansiell aktieanalytiker? Beaktar olika inve-
sterare samma typ av information inför en placering? Det enda som verkar 
framgå är att en rationell investerare kan urskilja ekonomisk information som är 
av betydelse för prisbildning och sådan information som inte är det. 

3.6 Sammanfattning och analys  
Syftet med detta kapitel har varit att analysera och kritiskt granska artikel 7 MAR, 
som avser att förklara begreppet insiderinformation. Bevisligen är begreppets 
mening inte helt oproblematisk att definiera.  

 
direktiv 2003/6/EG när det gäller definition och offentliggörande av insiderinformation och defi-
nition av otillbörlig marknadspåverkan.  
123 Schmauch, M. (2018), s, 90 f.  
124 Skäl 15 MAR.  
125 Se Prop. 2006/07:65 s. 102, där kurspåverkande information likställs med insiderinformation.  
126 Se EU-domstolens uttalande i C-45/08 Spector Photo, p. 69. Se även CESR/06-562b, p. 1.13.  
127 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 415. 
128 Basic v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988).  
129 CESR/06-562b, p. 1.14.  
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Begreppet är uppdelat i fyra kumulativa rekvisit, vilka alla öppnar för ytterli-
gare analys. Den mest omfattande undersökningen följer av rekvisitet ”informat-
ion av specifik natur”, som brutits ned i tre kriterier. De övriga rekvisiten belyser 
att informationen ska ha en anknytning till emittenten, inte tidigare varit offent-
liggjord, samt ha en väsentlig inverkan på priset.  

Praktiker har uttryckt att den centrala utmaningen med förordningen är att 
försöka fastställa vad som utgör, och vad som inte utgör insiderinformation – 
och i så fall när.130 Det bör ihågkommas att syftet med MAR bland annat är att 
skapa en enhetlig och begriplig reglering. Att då formulera ett begrepp som i sin 
tur måste definieras av flera andra svårdefinierade begrepp ger vid handen att 
ändamålsenligheten kan betvivlas. Lagstiftaren har i artikel 7.2 MAR försökt de-
finiera rekvisitet ”information av specifik natur” genom ett relativt långt och 
svårtolkat stycke text. Denna långa text innehåller i sin tur begrepp som också 
måste definieras vidare, likt en väderkvarn som snurrar men inte kommer någon 
vart. Huruvida det kan påstås vara ekonomiskt effektivt med ett omfattande re-
gelverk som inte är särskilt transparent kan debatteras. Ökad rättsosäkerhet kan 
bli resultatet av hårfina fall till fall-bedömningar, där något som inte är insiderin-
formation i ett fall, men avviker minsta lilla i annat fall, ska bedömas som insi-
derinformation. Att nya bedömningar ska göras varje gång en fråga dyker upp 
kan också anses särskilt betungande för emittenterna. Sammantaget kan definit-
ionen av insiderinformation uppfattas som krånglig, där svåra avvägningar kan 
behöva vidtas. Konsekvenserna kan ekonomiskt sett bli omfattande för emitten-
ten och enskilda befattningshavare, om felaktiga bedömningar företas under pro-
cessens gång.  

Vidare bör transaktionskostnaderna som uppstår för emittenten ställas mot 
de syften med MAR som avser att höja allmänhetens förtroende och skydda fi-
nansmarknadernas integritet. Mot bakgrund av dessa syften kan en bred definit-
ion av insiderinformation anses vara att föredra. De transaktionskostnader som 
denna nuvarande, oklara benämning av insiderinformation för med sig är dock 
svåra att försvara. I skälen till MAR nämns (till och med) att kravet på offentlig-
görande av insiderinformation kan vara betungande för små och medelstora fö-
retag.131 Detta på grund av den kostnad som uppkommer för juridisk rådgivning 
för att fastställa om och när information måste offentliggöras, samt kostnaden 
för övervakning av den information emittenten innehar. I samma skäl nämns 
dock vikten av att insiderinformation offentliggörs för att upprätthålla allmän-
hetens förtroende för emittenterna. För att balansera dessa intressen uttrycks 
både i skäl 55 MAR och artikel 7.5 MAR en i det närmaste ”önskan” om att Esma 
ska utfärda riktlinjer för att underlätta emittenternas bedömning. Någon sådan 
har ännu inte utkommit, trots att MAR varit gällande i över tre år.   

Givetvis är det inte möjligt att utforma en lydelse som anger exakt vilka upp-
gifter som vid vilken tidpunkt utgör insiderinformation, men det torde ingen 
kräva heller. Något som dock bör vara möjligt är att utforma en lydelse som är 
mer begriplig för emittenterna än nuvarande artikel 7 MAR.  

 
130 Sjöman, E. (2019), s. 885.  
131 Skäl 55 MAR. 
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4 Kravet att offentliggöra insiderinformation  

4.1 Introduktion 
Ett övergripande syfte med informationsplikten är att prisbildningen på upptagna 
aktier ska bli så korrekt som möjligt.132 Som påvisat i kapitel 2 existerar i Sverige 
flera regelverk att beakta vad gäller aktiemarknadsbolagens informationsskyldig-
het.133 En mer utförlig beskrivning av alla dessa är dock inte behövlig för denna 
framställning. Däremot kan regelstrukturen i viss grad beskrivas som snårig, sär-
skilt eftersom både offentlig lagstiftning på olika nivåer och självreglering ska 
beaktas av emittenterna.134 Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation ut-
går numera från den så kallade generalklausulen artikel 17 MAR och detta kapitel 
kommer följaktligen utgå från denna bestämmelse.135 Artikel 17.1 MAR lyder en-
ligt följande:  

”(1) En emittent ska så snart som möjligt informera allmänheten om insiderin-
formation som direkt berör den emittenten. (2) Emittenten ska se till att insider-
informationen offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till 
informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid 
[…]. Emittenten ska inte kombinera offentliggörande av insiderinformation för 
allmänheten med marknadsföring av sin verksamhet. Emittenten ska under en pe-
riod på minst fem år på sin webbplats lägga ut och låta vara tillgänglig all insider-
information den är skyldig att offentliggöra […].”  

 
I kapitlet kommer redogöras för rekvisitet ”så snart som möjligt” samt för meto-
diken avseende ett offentliggörande. Betydelsen av ”så snart som möjligt” och 
tillvägagångssätt att offentliggöra är två olika ting och kommer därför separeras i 
det följande. Det är även min uppfattning att denna uppdelning av artikel 17.1 
MAR är mest gynnsamma utifrån läsarens perspektiv. Begreppet ”som direkt be-
rör den emittenten” kommer inte behandlas i ett separat avsnitt nedan, då be-
greppet har behandlats i avsnitt 3.4.136 Det bör dock återigen poängteras att detta 

 
132 Hansen, L. (2017), s. 30.  
133 I dagens läge är regelverken inte mindre än åtta stycken totalt. Utan att beskriva alla regelverk 
utförligt utgör dessa MAR, VpmL, Emittentregelverket, Nasdaq Stockholms FAQ, FFFS 2007:17, 
ESMA/2016/1478, Årsredovisningslagen (1995:1554), Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/1055, samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522. Se vidare Örten-
gren, T. (2017), s. 192.  
134 Se kapitel 2 för beskrivning och diskussion kring de huvudsakliga regelverken som berör in-
formationsgivning. Se även Örtengren, T. (2017), s. 192 ff.  
135 Örtengren, T. (2017), s. 193.  
136 Betydelsen av begreppet presumeras vara detsamma i artikel 7 och artikel 17 MAR.  
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begrepp inte ska tolkas snävt och inte heller behöver ha en konkret påverkan på 
emittenten. Svåra gränsdragningar skulle uppstå vid en alldeles för snäv tolk-
ning.137 

Vidare kommer i kapitlet anföras förutsättningarna för ett uppskjutet offent-
liggörande enligt artikel 17.4 MAR. Avslutningsvis statueras ett exempel på hur 
en emittent i allmänhet kan bedöma om viss information utgör insiderinformat-
ion som sedermera ska offentliggöras.  

4.2 Så snart som möjligt informera allmänheten 
Frågan om vad begreppet ”så snart som möjligt” i praktiken innebär har sedan 
införandet av MAR inte varit helt klarlagt. Sedvanan i Sverige var tidigare att in-
formation om en händelse kunde offentliggöras nästkommande handelsdag, för-
utsatt att börsen inte var öppen vid händelsens inträffande och att informationen 
kunde hållas konfidentiell. Informationen kunde då offentliggöras på morgonen 
innan börsens öppnande.138 FI och Nasdaq Stockholm är numera av en annan 
uppfattning och menar att huvudregeln är att emittenter inte kan avvakta till nästa 
handelsdag med att offentliggöra insiderinformation om marknadsplatsen har 
stängt vid tidpunkten för händelsen.139 Denna uppfattning synes idag vara den 
mest vedertagna, även om oklarheter avseende tolkningen har framförts i dokt-
rinen.140 Eklund och Stattin har framfört att en emittent bör kunna vänta med att 
offentliggöra till nästa handelsdag om börsen är stängd, vilket Eklund och Stattin 
dock anförde strax innan det att MAR trädde i kraft. Med det sagt behöver 
Eklund och Stattin inte vara av samma uppfattning idag, men det styrker tesen 
om att tolkningen av begreppet vållat vissa tillämpningssvårigheter.141  

Att information ska lämnas så snart som möjligt innebär följaktligen att den 
ska offentliggöras i direkt anslutning till att en händelse för bolaget blivit känd, 
att ett val ägt rum eller att ett beslut fattats.142 En uppfattning i doktrinen är att 
detta i praktiken innebär att informationen ska offentliggöras omedelbart.143 En 
annan uppfattning är att en språklig tolkning av ”så snart som möjligt” innebär 
att emittenten inte nödvändigtvis behöver offentliggöra informationen ”omedel-
bart”. Rekvisitet ger enligt sistnämnda uppfattning en tolerans mot att emittenten 
tilldelas viss tid att förbereda och administrera offentliggörandet, exempelvis ge-
nom att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det når vederbörande kom-
munikationskanaler.144 En tredje doktrinär åsikt är att en viss tidsrymd innefattas 
i begreppet, men att tiden ska reduceras till kortast möjliga.145  

 
137 Schmauch, M. (2018), s. 200. 
138 Örtengren, T. (2017), s. 196. 
139 FI, Frågor och svar om insiderinformation; Nasdaq Stockholm FAQ p 1.22.  
140 Örtengren, T. (2017), s. 196.  
141 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 418.  
142 Örtengren, T. (2017), s. 197.  
143 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 418.  
144 Schmauch, M. (2018), s. 198.  
145 Hansen, L. (2017), s. 30. 
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Det är inte sällan känt för bolaget redan vid tidigt skede att ett beslut måste 
fattas vid en viss tidpunkt. Exempelvis är ledamöterna inför ett styrelsesamman-
träde ofta informerade om vad de ska fatta beslut om. I det fallet kan ett press-
meddelande behöva förberedas redan innan sammanträdet för att uppnå kravet 
om ”så snart som möjligt”.146 I disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms praxis 
återfinns ett fall där en styrelse fattat beslut som var kurspåverkande, men först 
valde att äta lunch innan informationen offentliggjordes. Disciplinnämnden kri-
tiserade bolaget för detta.147 Ett annat fall är om bolaget med största sannolikhet 
vet med sig att en händelse kommer inträffa som förutsätter att information läm-
nas till marknaden. Om så är fallet ges mindre utrymme att förbereda och admi-
nistrera ett offentliggörande efter att händelsen inträffat, istället förutsätts att bo-
laget redan förberett ett offentliggörande eftersom möjlighet funnits till det. Det 
kan vara svårt att avgöra en exakt tidsfrist som emittenten har på sig från det att 
insiderinformation uppkommit till att den måste offentliggöras. En sådan be-
dömning ska enligt doktrinen göras mot bakgrund av informationens karaktär 
och betydelse för emittenten och de nödvändiga administrativa procedurerna.148  

Om ett bolag vet med sig att de väntar ett beslut från en extern aktör, exem-
pelvis domstol eller myndighet, kan det även då vara fördelaktigt att förbereda 
pressmeddelanden för olika typer av utfall.149 När beslutet blir känt bör det direkt 
offentliggöras, trots att bolaget inte känner till de direkta konsekvenserna. Kon-
sekvenserna kan i så fall kompletteras i ett senare pressmeddelande.150 Liknande 
resonemang kan föras vad gäller information som är av stor betydelse för bolaget. 
Bolaget kan då behöva bortse från administrativa procedurer som förvisso van-
ligen ryms inom ”så snart som möjligt”, men som kräver att informationen kom-
municeras omgående.151  

4.3 Metoden för offentliggörande 
Vid ett offentliggörande är det en förutsättning att informationen lämnas på ett 
sådant sätt att hela allmänheten kan ta del av den samtidigt. Det är således inte 
tillåtet att lämna ut information till enbart vissa utomstående, som exempelvis 
journalister, analytiker eller vid en bolagsstämma. En person som är upptagen i 
vederbörande emittents insiderförteckning152 samt är bunden av sekretess kan 
dock under vissa förutsättningar ta emot insiderinformation.153 Om lagstadgad 
tystnadsplikt föreligger eller ett sekretessavtal upprättas kan även insiderinform-
ation lämnas till personer som tar emot den vid fullgörande av tjänst eller som 

 
146 Örtengren, T. (2017), s. 197. 
147 Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm, beslut 2015:1.   
148 Schmauch, M. (2018), s. 198. 
149 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 419. 
150 Örtengren, T. (2017), s. 196.  
151 Schmauch, M. (2018), s. 198.  
152 Se artikel 18 MAR och viss diskussion i avsnitt 4.4.4. 
153 Örtengren, T. (2017), s. 198. 
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en del i en beslutsprocess. Typexempel är vid förhandlingar om uppköpserbju-
dande, nyemission eller inför att ett kreditbeslut ska fattas.154 

Som huvudregel gäller att insiderinformation ska offentliggöras via en förtro-
lig nyhetsdistributör genom ett pressmeddelande. Endast via pressmeddelanden 
kan offentliggörandekravet i artikel 17.1 MAR uppfyllas. Ett pressmeddelande är 
den metod för offentliggörande som med största sannolikhet innebär att inform-
ationen blir tillgänglig för en så stor allmänhet som möjligt, på ett snabbt, korrekt 
och icke-diskriminerande sätt. Att offentliggöra insiderinformation i exempelvis 
en webbsändning är således inte acceptabelt enligt doktrinen, trots att bolaget 
tidigare skulle ha meddelat allmänheten att de kommer gå ut med insiderinform-
ation i webbsändningen. Det får inte heller uppställas några kostnader till allmän-
heten eller vissa personer155 för att ta del av pressmeddelandet.156 Dessutom ska 
information som offentliggörs samtidigt lämnas till FI enligt 17 kap. 3 § VpmL.  

Vidare uppställs krav på hur pressmeddelandet i sig ska utformas. Den in-
formation som kommuniceras ska vara korrekt, relevant och tydlig, vilket mot-
satsvis innebär att informationen inte ska vara vilseledande. Informationen ska 
vara så pass tydlig att det ska vara möjligt att kunna dra en slutsats om hur in-
formationen inverkar på bolaget. Med det avses hur den påverkar den finansiella 
ställningen eller värdet på emittentens finansiella instrument. Pressmeddelandet 
ska också innehålla en rubrik som summerar ämnet. Den information som är av 
störst betydelse ska alltid presenteras väl synlig i inledningen av pressmeddelan-
det och det är inte tillåtet att försöka lämna information med syfte att den obe-
märkt ska slinka sig förbi den uppmärksamhet som förtjänas.157 Ett konkret ex-
empel är ett bolag som försökt smyga in en vinstvarning i ett pressmeddelande 
som rörde bolagets affärsverksamhet.158  

Som tidigare nämnts ska informationen även publiceras på bolagets hemsida 
och där finnas tillgänglig i minst fem år. Publiceringen ska enligt doktrinen ske 
på både svenska och engelska. MAR uppställer dock inga direkta språkkrav men 
artikel 2 i Genomförandeförordningen anger att informationen ska spridas till en 
så stor allmänhet som möjligt, vilket kan anses innefatta att den bör spridas på 
fler än ett språk.159 Artikel 3 i Genomförandeförordningen uppställer vidare krav 
som gäller för webbplatserna. Där anges att informationen ska vara lättillgänglig, 
kostnadsfri, daterad och avskild från marknadsföringsmaterial.160 Det uppställs 
höga krav på att bolagen har de tekniska förutsättningar som krävs för att på ett 

 
154 Se artikel 17.8 MAR. Se även kommentaren till 3.1 Emittentregelverket. Se även Örtengren, T., 
(2017) s. 198. En utförlig redogörelse kring selektiv informationsgivning följer i kapitel 6 i denna 
uppsats. 
155 Med personer avses i detta fall både fysiska och juridiska personer.   
156 Örtengren, T. (2017), s. 195 f.  
157 Örtengren, T. (2017), s. 197.  
158 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 418.  
159 Se artikel 2 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 (Genomförandeförordningen). 
Se även Schmauch, M. (2018), s. 203.  
160 Artikel 3 Genomförandeförordningen.  
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tydligt och korrekt sätt tillgodose detta ändamål. Flertal exempel finns där emit-
tenterna inte uppfyllt kravet i form av att det varit möjligt att ta del av insiderin-
formation på emittentens hemsida innan den officiellt offentliggjorts. Att inne-
hållet läcker ut på detta vis innebär att informationen inte når hela allmänheten 
samtidigt, utan att vissa kan ta del av informationen och utnyttja den på ett dis-
kriminerande sätt, vilket strider mot syftet med regleringen.161  

Slutligen bör återigen påpekas att insiderinformation inte anses offentliggjord 
för att det förekommer rykten eller annan icke-direkt information på marknaden. 
Varken ryktesspridningar eller informationsläckage innebär att skyldigheten bort-
faller för emittenten att officiellt offentliggöra informationen (under förutsätt-
ning att uppgifterna är korrekta, givetvis).162  

4.4 Uppskjutet offentliggörande 
4.4.1 Förutsättningar  
Artikel 17.4 MAR reglerar möjligheterna för en emittent att skjuta upp ett offent-
liggörande. Att skjuta upp ett offentliggörande sker på emittentens egna ansvar 
och måste uppfylla följande tre kumulativa villkor:  
 

(a) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emitten-
ten […].  

(b) Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmän-
heten. 

(c) Emittenten […] kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. 
 
Andra stycket i artikel 17.4 MAR anger att när information offentliggörs som 
tidigare varit föremål för uppskjutet offentliggörande, ska FI omedelbart infor-
meras om detta. Därutöver ska till FI ges en skriftlig förklaring till hur villkoren 
i artikeln uppfylldes.163  

Utöver dessa villkor har Esma utfärdat en vägledning om uppskjutet offent-
liggörande. Däri anges att förfarandet ska tillämpas restriktivt. Införandet av 
MAR har även ökat kraven på emittenter vad gäller förfarandet, bland annat 
måste emittenten noga dokumentera varje beslut att skjuta upp ett offentliggö-
rande.164 Med begreppet ”sannolikt” avses här att beviskravet är relativt lågt 
ställt.165  
 

 
161 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 419. 
162 Schmauch, M. (2018), s. 201.  
163 Utöver artikel 17.4 2 st. MAR, anges detta även i 2 kap. 2 § Lag (2016:1306) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Mer exakta föreskrifter om hur anmälan ska 
gå till finns i Artikel 4 Genomförandeförordningen. Se även Prop. 2016/17:22 s. 186.  
164 Örtengren, T. (2017), s. 199. 
165 Örtengren, T. (2017), s.  200. 



 39 
 
 
 

4.4.2 Offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen  
Esma har i sina riktlinjer tagit fram flertalet exempel där detta kriteriet kan anses 
uppfyllt. Ett exempel är om emittenten deltar i förhandlingar som kan äventyras 
vid direkt offentliggörande. Sådana förhandlingar kan avse fusioner, förvärv eller 
avknoppningar. En annan situation är om emittentens ekonomiska bärkraft är i 
allvarlig och överhängande fara. Både Esma och doktrin nämner som exempel 
att bolaget kan ha ställt in sina betalningar till kreditgivare vilket förvisso utgör 
insiderinformation och borde offentliggöras, men att emittenten samtidigt är i 
förhandlingar om ett kapitaltillskott som löser problemet under nästkommande 
vecka.166 Ett för tidigt offentliggörande i just det fallet skulle kunna vilseleda 
marknaden.167 Detta rekvisit ska enligt doktrinen således inte tolkas alltför 
strängt.168  
 
4.4.3 Uppskjutandet vilseleder allmänheten  
Esma nämner i sina riktlinjer även ett flertal fall där ett uppskjutande faktiskt 
vilseleder allmänheten. Ett exempel är om emittenten skulle skjuta upp ett of-
fentliggörande om något man tidigare offentliggjort och den nya informationen 
nu väsentligt avviker från det emittenten tidigare kommunicerat. Ett annat exem-
pel är att emittenten tidigare kommunicerat finansiella mål samt utgett en pro-
gnos för att dessa ska uppnås, och det visar sig att så inte kommer bli fallet. Sådan 
typ av information torde inte vara tillåten att senarelägga. Därutöver, om emit-
tenten kommunicerat vissa förväntningar vid exempelvis intervjuer eller andra 
presentationsmöten, och det för emittenten senare uppdagas att dessa förvänt-
ningar inte kommer uppnås, krävs ett omedelbart offentliggörande.169  
 
4.4.4 Informationen förblir konfidentiell  
Emittenten behöver vidare se till att insiderinformationen inte röjs.170 Detta bety-
der att inte fler personer än nödvändigt bör åtnjuta vetskap om uppgifterna. Ar-
tikel 18.1 MAR föreskriver att emittenter ska upprätta en (insider)förteckning 
över alla personer som har tillgång till insiderinformationen och utan dröjsmål 
uppdatera insiderförteckningen om så krävs. Enligt artikel 18.2 MAR ska emit-
tenten även vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som före-
kommer i insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de 
rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som kan tänkas 
följa om insiderinformationen olagligen röjs.  

 
166 ESMA/2016/1478 p. 4–5. För fler exempel hänvisas till denna källa.   
167 Nelemans, M., Schouten, M. (2013), s. 6; Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 414. 
168 Schmauch, M. (2018), s. 206.  
169 ESMA/2016/1478 p. 5.2; Schmauch, M. (2018), s. 208.  
170 Schmauch, M. (2018), s. 209.  
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4.5 Regleringens praktiska tillämpbarhet  
4.5.1 Typisk information som bör offentliggöras  
Som framkommit är det inte nödvändigtvis enkelt för en emittent att avgöra om 
viss information utgör insiderinformation (som sedermera måste offentliggöras) 
eller inte. Bedömningen ska utgå från ett objektivt perspektiv. Är artikel 7 MAR 
uppfylld, blir artikel 17 MAR direkt tillämplig.171 Således är det inte emittenten 
som väljer om vissa uppgifter ska utgöra insiderinformation, ändock är det emit-
tenten själv som ska göra den objektiva prövningen. Att försöka göra en opartisk 
bedömning av ting som berör en själv är inte alltid bekymmersfritt. Vissa uppgif-
ter kan menas vara tämligen enkla att förutspå om de utgör insiderinformation. 
Några typfall som anförts i doktrinen är köp och försäljning av företag eller verk-
samhet, order och investeringsbeslut, väsentlig förändring av resultat eller finan-
siell ställning, samarbetsavtal och andra väsentliga avtal, kredit- och kundförlus-
ter, finansiella svårigheter, samt information rörande dotter- eller intressebolag.172 
Uppgifter som rör dessa exempel ska dock inte relativiseras som svarta eller vita, 
utan kan istället behöva konkretiseras i varje enskilt fall. Vad betyder exempelvis 
”väsentlig”? Hur stor behöver kreditförlusten vara? Vilket mått används för att 
dra slutsatser om finansiella svårigheter?  
 
4.5.2 En bolagsspecifik prövning 
När en emittent tillämpar reglerna samt ska avgöra om viss information kan vara 
kurspåverkande ska bedömningen ske bolagsspecifikt. Med det avses att föregå-
ende kursförändringar vid tidigare offentliggöranden, branschtillhörighet och 
marknadsutvecklingen ska lämnas hänsyn till.173 Bedömningen ska vidare utgå 
från att varje fall är unikt och en analys behöver vidtas över händelsens eller be-
slutets förväntande omfattning och dess betydelse i relation till hela bolagets 
verksamhet.174 Även betydelsen av den nya informationen i förhållande till de 
faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten och andra fak-
torer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten ska beaktas. 
Om effekt på aktiepriset tidigare påvisats eller om en emittent tidigare bedömt 
att vissa beslut eller händelser bör offentliggöras är detta ytterligare grund för 
bedömningen. Emittentregelverket anger även att då en emittent mottar inform-
ation från externa parter måste källans tillförlitlighet uppmärksammas.175 Detta 
kan tolkas som att emittenten behöver undersöka hur konkret denna information 
är och hur sannolikt det är att det som informationen anger ska inträffa.  

Enligt en mening i doktrinen torde varje aktiemarknadsbolag utarbeta en in-
formationspolicy att använda sig av som vägledning under bedömningen. Som 

 
171 Schmauch, M. (2018), s. 198.  
172 Örtengren, T. (2017), s. 194.  
173 Emittentregelverket, kommentar till 3.1. 
174 Örtengren, T. (2017), s. 193 f.  
175 Emittentregelverket, kommentar till 3.1. 
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exempel anges att emittenten i policyn kan stadga en beloppsgräns för när ett 
förvärv eller en order ska offentliggöras. Detta ska dock beaktas ur ett större 
perspektiv och det är inte tillräckligt att endast utgå från ett visst belopp. Vidare 
exemplifieras att även en order av mindre summa kan ses som en ”genombrotts-
order”176 och därmed bör klassas som insiderinformation.177  

 
4.5.3 Tillräckligt konkret information  
I den vidare prövningen behöver emittenten dels avgöra om den eventuella insi-
derinformationen är tillräckligt konkret för att utgöra grund för investerares be-
slut att köpa eller sälja aktier, dels om den är tillräckligt viktig för att påverka 
investerares beslut. För att informationen ska anses som kurspåverkande behö-
ver den också kunna uttryckas på ett begripligt sätt.178  

Eklund och Stattin beskriver en anvisning för om viss information bör of-
fentliggöras. De menar att emittenten kan försöka avfatta informationen som ett 
pressmeddelande. Informationen är antagligen inte tillräckligt konkret om press-
meddelandet inte kan formuleras på ett tillräckligt rationellt vis, vilket ger för 
handen att informationen ur ett investerarperspektiv inte är tillfredsställande. Så-
ledes bör den informationen inte offentliggöras. Information som inte är tillräck-
ligt viktig ska som tidigare angett inte kommuniceras då det riskerar att vilseleda 
marknaden. Detta fenomen kan exemplifieras med en klassisk folksaga, där her-
den varnade för varg när herden var uttråkad. Utfallet blev att herdens varningar 
sedermera inte heller blev tagna på allvar då vargen väl slog till.179  

Vid tveksamheter i bedömningen kan emittenten rådfråga börsen, som har 
tystnadsplikt. Det hör inte till ovanligheterna att emittenter kontaktar börsen för 
detta ändamål, vilket givetvis syftar till att åstadkomma en korrekt informations-
givning till marknaden.180 Den slutgiltiga informationsgivningen sker dock alltid 
på emittentens ansvar.181 

4.6 Sammanfattning och analys  
De väsentliga frågeställningarna som artikel 17.1 MAR uppställer är för det första 
hur begreppet ”så snart som möjligt” ska tolkas. Klart är att begreppet ges en 
restriktiv tolkning av FI och Nasdaq Stockholm. Även om uppfattningen i dokt-
rinen inte varit helt koherent får presumeras att ”så snart som möjligt” betyder 
att det ska ske skyndsammast möjligt, med hänsyn till viss administrativ förbere-
delse. Den administrativa processen tillåts dock inte vara alltför tidsmässigt krä-
vande. Om det funnits möjligheter till att förbereda ett pressmeddelande 

 
176 Här avses ett genombrott på en ny marknad eller en order hos en angelägen kund.  
177 Örtengren, T. (2017), s. 195.  
178 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 417. 
179 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 417. 
180 Strid, J. (2017), s. 229.  
181 Emittentregelverket, kommentar till 3.1 och Nasdaq Stockholm FAQ p 1.1.  
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avseende en händelse som inte säkert kommer hända ska så ändå göras. Sett ur 
ett ekonomiskt perspektiv kan argumenteras både för att en restriktiv tolkning av 
begreppet är ändamålsenlig och vice versa. Å ena sidan förutsätter en effektiv 
marknad att informationsasymmetrier är så små som möjligt, samt att tillgången 
på information är likvärdig för alla marknadens parter. Ett krav på skyndsamt 
offentliggörande kan därför vara positivt i det hänseendet. Å andra sidan kan FI:s 
och Nasdaq Stockholms restriktiva tolkning kritiseras. Detta eftersom tolkningen 
i praktiken innebär att information kan behöva offentliggöras klockan 03 en lör-
dagsnatt, trots att börsen som huvudregel inte är öppen för handel förrän kom-
mande måndagsmorgon. Med andra ord kan ifrågasättas på vilket sätt marknaden 
gynnas av att information offentliggörs en helgnatt, när kurspåverkande (insi-
der)handel inte ens är möjlig. Förutom att transaktionskostnader ökar när bo-
lagsföreträdare och juridiska biträden kan behöva tas i anspråk en helgnatt för att 
utarbeta pressmeddelanden, ökar transaktionskostnader med ytterligare ett be-
grepp som för emittenten inte är helt lätt att tolka. Vaga bedömningsgrunder 
försvagar rättssäkerheten. Som tidigare angett urholkas också förutsebarheten 
med svårdefinierade begrepp. Även avseende artikel 17.1 MAR kan syftet således 
kritiseras för att inte vara särskilt enhetligt.  

För det andra aktualiseras frågan på vilket sätt ett offentliggörande ska ske. 
Även om det inte framgår direkt av artikeln ska offentliggörandet ske genom ett 
pressmeddelande. Med ett pressmeddelande ges en så stor del av allmänheten 
som möjligt information på ett snabbt och likvärdigt vis. Vidare ska pressmed-
delandet vara tydligt formulerat, i sådan mån att det är möjligt att bedöma hur 
informationen inverkar på emittenten. Det ställs relativt höga krav på den tek-
niska utformningen av pressmeddelandet, varför det kan ifrågasättas om det inte 
i riktlinjer eller liknande bör gå att ytterligare konkretisera hur meddelandet bör 
utformas.182 Att höga krav uppställs på pressmeddelandens tydlighet tjänar enligt 
mig dock ett gott syfte. Inte minst riskerar marknaden annars vilseledas med 
otydliga och ofullständiga offentliggöranden. Klarhet är även nödvändigt ur den 
synpunkt att alla ska kunna ta del av offentliggörandet samtidigt och likvärdigt.  

Under vissa förutsättningar kan en emittent skjuta upp ett offentliggörande. 
Detta förutsätter att alla tre rekvisiten i artikel 17.4 är uppfyllda. Fördelaktigt för 
tillämpningen är Esma:s riktlinjer och exempel på vad som avses med rekvisiten. 
På så vis kan alltför svåra bedömningsfrågor undvikas vilket underlättar för emit-
tenten, som själv har att göra bedömningen. Rekvisiten är enligt min mening rim-
liga, varken för hårda (vilket skulle göra dem väldigt svåra att uppnå) eller för 
mjuka. En avvägning sker mellan emittentens risk att skadas vid ett för tidigt 
offentliggörande, mot allmänhetens intresse av att informationen offentliggörs 
så snart som möjligt. Ett relativt strängt krav på att konfidentialitet upprätthålls 
när beslut tagits om uppskjutet offentliggörande är mot denna bakgrund skäligt.  

Den praktiska bedömning som anfördes avslutningsvis i detta kapitel är ex-
emplifierande och ska inte förstås som något uttömmande handlingssätt. Snarare 
var syftet med detta avsnitt att från ett emittentperspektiv påvisa hur vansklig en 
tillämpning av artikel 7 och artikel 17 MAR kan vara. 

 
182 Det vill säga mer än det som framgår av Genomförandeförordningen.  
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5 Offentliga uppköpserbjudanden och 
informationsgivning  

5.1 Introduktion  
Att åstadkomma ett kontrollägarskifte i ett aktiebolag kan ske på olika sätt. Be-
roende på vilket sätt som tillämpas träffas förehavandet av olika regelverk. Ett 
tämligen vanligt kontrollägarskifte i aktiemarknadsbolag är via ett offentligt upp-
köpserbjudande. Budgivaren kommer i det fallet i direktkontakt med aktieägarna 
i målbolaget. Själva målbolaget som juridisk person åsyftas inte vara direkt invol-
verad, då uppköpserbjudandet är ett spörsmål mellan budgivare och aktieägare.183 
Genom ett sådant erbjudande kan budgivaren relativt effektivt komma i kontakt 
med aktieägare i stora bolag med bred ägarkrets, till en förhållandevis låg kost-
nad.184 Legaldefinitionen av ett takeover-erbjudande följer av 1 kap. 2 § 1 st. 1 p 
LUA: ”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett 
svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier.” 

Senaste statliga utredningen som belyste omfattningen av uppköpserbjudan-
den i Sverige genomfördes för cirka 13 år sedan. I utredningen framfördes att 
uppköpserbjudanden inom det svenska näringslivet blivit allt vanligare. Under 
perioden 1990 - 2004 lämnades totalt 358 uppköpserbjudanden på den svenska 
aktiemarknaden,185 varav 341 av erbjudandena avsåg emittenter noterade på Nas-
daq Stockholm. Totalt sett ledde 293 av dessa 358 uppköpserbjudanden till ett 
förvärv, där 268 av de 293 förvärven avsåg emittenter noterade på Nasdaq Stock-
holm. Övervägande del av erbjudandena som genomfördes lämnades av svenska 
rättssubjekt. Av alla erbjudanden var endast ett tiotal av tvingande karaktär enligt 
reglerna om budplikt,186 således var resten frivilliga bud. Under perioden var an-
talet erbjudanden som inte ledde till ett uppköp 65 stycken till antalet. Att upp-
köpserbjudanden misslyckas kan ha flera orsaker. Ofta kommer konkurrerande 
budgivare in i bilden, vilket antas vara den vanligaste anledningen. Andra orsaker 
är att budet inte accepteras av minoritetsaktieägare, att finansieringsproblem sät-
ter stopp eller att Konkurrensverket inte godkänner affären.187  

När det kommer till reglering på takeover-området har Storbritannien tjänat 
som förebild för Sverige och flera andra europeiska länder. Storbritanniens 

 
183 Se exempelvis Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2005:47.  
184 Skog, R. (2001), s. 407 f.  
185 Här inbegrips Nasdaq Stockholm, Nordic Growth Market och Aktietorget (Aktietorget har nu-
mera upphört och blivit Spotlight).   
186 Se 3 kap. LUA. För en mer utförlig beskrivning om budplikt, se Stattin, D. (2009), s. 415 ff.  
187 Prop. 2005/06:140 s. 36.  
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takeover-reglering var den första i Europa, den trädde i kraft år 1968 och kallades 
The London City Code on Takeovers and Merges (The Takeover Code). Koden 
tillkom efter flertalet omdiskuterade uppköp på den brittiska marknaden under 
1950- och 1960-talet. Syftet med koden var att aktieägarna i målbolaget skulle 
garanteras en lika och rättvis behandling.188 

Regleringen kring informationsgivning vid offentliga uppköpserbjudanden är 
relativt omfattande och viktig, men inte särskilt stringent. Flera olika regelverk 
behöver tillämpas som delvis överlappar varandra. Både (noterade) budgivare 
och målbolag har att förhålla sig till dels LUA och Takeover-reglerna, dels MAR 
och Emittentregelverket. Det är inte möjligt att helt sonika förlita sig på att re-
gleringen i tillämpliga Takeover-regler överensstämmer med reglerna om inform-
ationsgivning i MAR och Emittentregelverket.189 I sammanhanget bör även no-
teras att reglerna om informationsgivning i MAR och Emittentregelverket endast 
träffar noterade emittenter medan informationsgivningsreglerna i LUA och 
Takeover-regleringen även gäller för onoterade budgivare.190 Vidare utgör ett typ-
fall av insiderinformation att ett uppköpsbud på ett bolag kommer att offentlig-
göras.191 När denna information blir insiderinformation och när denna sedan be-
höver offentliggöras är av stor vikt att utröna för regeltillämpningen. Mot bak-
grund av det som redogjorts för i kapitel 3 och 4 om insiderinformation och 
offentliggörande, kommer detta appliceras på fallet ett offentligt uppköpserbju-
dande. 

5.2 Reglering avseende offentliga 
uppköpserbjudanden  

Den formella regleringen på området förändrades i relativt stor omfattning under 
2006, då det så kallade Takeover-direktivet192 implementerades i svensk rätt. Di-
rektivet uppställde krav på nationell offentlig reglering avseende takeovers, vilket 
ledde till att LUA antogs. Därutöver anmodades börserna att anta ändamålsenliga 
regler kring offentliga uppköpserbjudanden, vilket numera är lagstadgat i 13 kap. 
8 § VpmL.193 Dessa regler utgörs idag av Takeover-reglerna. Tidigare, ända sedan 
1971, hade regleringen varit begränsad till enbart självreglering.194 Trots en be-
gränsad självreglering fungerade denna synnerligen väl för aktörerna på den 
svenska marknaden. När takeover-direktivet skulle implementeras i svensk rätt 
avsåg lagstiftaren därför att utforma ett regelverk så koherent som möjligt med 

 
188 SOU 2005:58 s. 63.  
189 Email-korrespondens 2019-09-27 med Marcus Tipner, jur. kand och Carl-Johan Pousette, ad-
vokat. 
190 Se 2 kap. 1 § LUA.  
191 Hamilton, P. (2017), s. 304.  
192 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbju-
danden.  
193 Nyström, G., Sjöman, E. (2011), s. 82.  
194 Se NBK:s regler om offentliga uppköpserbjudanden, vilken kallades takeover-rekommendat-
ionen (förkortad NBK:OE).  
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det redan existerade.195 Det bör framhållas att både takeover-direktivet och den 
tidigare gällande svenska självregleringen är avbildad med inspiration från The 
Takeover Code.196  

Från praktiskt perspektiv har LUA framförallt tre viktiga funktioner. Dessa 
är budgivarens åtagande att följa Takeover-reglerna, budpliktreglerna avseende 
aktieägares plikt att lägga bud på resterande aktier i vederbörande bolag, samt 
möjligheterna till försvarsåtgärder.197 Då LUA avsåg att genomföra ett EU-direk-
tiv ska lagen tolkas fördragskonformt.198  

Börsens antagna regelverk, Takeover-reglerna, bygger till stor del på den av 
NBK tidigare utarbetade självregleringen. Reglerna lutas mot ett flertal principer 
– bland annat likabehandling av aktieägare, att aktieägarna ska ges tillräcklig tid 
och information för att kunna fatta ett välgrundat beslut, att marknaden inte får 
påverkas otillbörligt, samt att målbolagets styrelse ska beakta de intressen som 
bolaget i sin helhet har. Därutöver fastställer reglerna hur transaktionsprocessen 
ska gå till.199    

5.3 Typexempel av ett offentligt uppköpserbjudande  
Förmodligen är inget uppköpserbjudande det andra likt. Vad (och vem) som för-
anleder ett uppköp kan vara av olika slag. Dock är den mest sedvanliga formen 
av takeover-erbjudanden troligtvis frivilliga samt rekommenderade eller förhand-
lade bud.200 För att skapa klarhet utgås från denna typ av bud i detta avsnitt.201  

I det följande kommer kort redogöras för en fiktiv uppköpsprocess. Av pe-
dagogiska skäl kan denna delas upp i tre faser.202 Den första fasen är strategifasen, 
vilken inbegriper förberedelser från budgivaren. Av II.1 Takeover-reglerna följer 
nämligen att ett erbjudande får lämnas endast efter förberedelser som utvisat att 
budgivaren har förmåga att genomföra erbjudandet. Här inbegrips att budgivaren 
ska ha en allvarligt menad avsikt att genomföra erbjudandet, att ekonomiska för-
utsättningar finns för ett uppköp samt att budgivaren använt förtrogen expertis 
som rådgivning. Anledningen till kravens uppställande är att ett eventuellt erbju-
dande med stor sannolikhet påverkar marknaden och aktiekursen på vederbö-
rande bolags aktier. Bud som lämnas utan att förmåga finns att genomföra dem 
kan leda till oförutsägbarhet och instabila aktiekurser. I denna fas inhämtar till en 

 
195 Nyström, G., Sjöman, E. (2011), s. 84 f.  
196 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 424; Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 340.  
197 Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 344. För vidare läsning om försvarsåtgärder, se 
exempelvis Härkönen, E. (2013), s. 247 ff.  
198 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 424.  
199 Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 344. 
200 Stattin, D. (2009), s. 153.  
201 Andra typer av takeover-erbjudanden är ”fientliga” bud (hostile bids), bud med konkurrerande 
budgivare (white knights), samt bud från företagsledning, styrelseledamöter m.fl. (takeover kombi-
nerad med så kallad management buy-out). Se mer i Stattin, D. (2009), s. 154 ff.  
202 Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 351.  
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början budgivaren information om målbolaget i allmänna verk som årsredovis-
ningar och andra offentliga rapporter.203  

Härefter tar transaktionsfasen vid. Budgivaren kontaktar målbolaget i syfte att 
förhandla, vilket i normala fall leder till budgivarens önskemål om due diligence204 
av målbolaget.205 Betydande delar av processen innefattar administrativa föreha-
vanden, som att lämna information till börsen och FI. Därutöver ska pressmed-
delanden och en erbjudandehandling utarbetas.206 När förberedelserna är klara 
inför budet ska detta offentliggöras så snart som möjligt i form av ett budpress-
meddelande. Vilka uppgifter budpressmeddelandet ska innehålla är noga reglerat 
i II.3 Takeover-reglerna. Informationen som ska delges allmänheten är relativt 
omfattande och att nämna alla delar är inte aktuellt i detta avsnitt. Något som ska 
delges är dock vem budgivaren är, hur många aktier budgivaren avser att förvärva 
och vilka värdepapper som omfattas av erbjudandet.207 Samtidigt som erbjudan-
det lämnas ska FI informeras enligt LUA 2 kap. 2 §.208 Innan budpressmeddelan-
det offentliggjorts är det inte ovanligt att ryktesspridning pågått under en längre 
tidsperiod, vilket lett till att aktiekursen fluktuerat fram till budpressmeddelandets 
publicering.209 Ett syfte med att publicera budpressmeddelande är enligt doktri-
nen att kursen i målbolagets aktier ska kunna bedömas. Därför behövs tillräckligt 
med information i pressmeddelandet för detta ändamål, även om inte alla villkor 
behöver tas med.210  

Efter offentliggörandet ska, i normala fall, inom fyra veckor erbjudandehand-
lingen lämnas till aktieägarna i målbolaget (se II.6 Takeover-reglerna). Därifrån 
löper en acceptfrist på minst tre veckor för aktieägarna i målbolaget att acceptera 
budet eller inte (se II.7 Takeover-reglerna). Under denna tid ska målbolagets sty-
relse uttala sig om budet, där styrelsen ska uppmana aktieägarna att anta eller inte 
anta budet (se II.19 Takeover-reglerna).211 Sedan räknas antalet accepterade 
säljaccepter och ger ett utfall, vilket ska offentliggöras. Om tillräckligt många ak-
tieägare accepterat budet fullföljs processen in i sin sista fas, integrationsfasen. 
Här finns inte mycket mer att tillägga, mer än att integreringen mellan budgivare 
och målbolag sker.212  

 
203 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 429.  
204 Mer om due diligence i kapitel 6. 
205 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 428 f.  
206 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 431 f. 
207 Villkoren för förvärvet ska även det anges i pressmeddelandet. I beslut 2006:3 från disciplin-
nämnden ålades en budgivare att betala vite, då budgivaren i pressmeddelandet inte angett villkoren 
för budets genomförande. Med pressmeddelandet hade aktiekursen stigit, men att budet var vill-
korat av en godtagbar due diligence-undersökning hade inte angetts. Då utfallet av due diligence-
undersökningen inte var tillfredsställande realiserades inte budet.  
208 Detta följer även implicit av VpmL 17 kap. 3 § om att information som offentliggörs samtidigt 
ska lämnas till Finansinspektionen. 
209 Samuelsson, P. (2001), s. 135.  
210 Stattin, D. (2009), s. 297; Örtengren, T. (2017), s. 198; Samuelsson, P. (2001), s. 133. 
211 Eftersom exemplet avser ett rekommenderat bud antas att styrelsen uppmanat aktieägarna att 
anta budet.  
212 Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 351.  
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5.4 När utgör ett förestående bud insiderinformation?  
5.4.1 Artikel 7 MAR som utgångspunkt  
Den praktiska bedömningen avseende när ett förestående uppköpserbjudande 
utgör insiderinformation kan vara vansklig att göra, och kommer analyseras mer 
i nedanstående delavsnitt i detta kapitel. I detta delavsnitt följer en teoretisk be-
dömning mot bakgrund av artikel 7 MAR, vilket även syftar till att ge en återblick 
till kapitel 3.  För att en händelse eller vissa omständigheter ska utgöra insiderin-
formation behöver den (eller dem) vara av specifik natur och sannolikt ha en 
väsentlig inverkan på priset om den offentliggjordes. Som redogjorts för i kapitel 
3 kan definitionen av specificitetskravet leda till osäkerhet för emittenterna på 
marknaden. För att definiera ett begrepp används flera andra svårdefinierade be-
grepp.  

En förenkling av det hela ger att EU-domstolen i målet Jean-Bernard Lafonta 
mot Autorité des marchés financiers (Lafonta) har fastslagit att kursriktningen på 
aktien inte behöver påverkas för att uppfylla specificitetskravet. Vidare behöver 
faktiska utsikter finnas för att ett uppköpserbjudande kommer till stånd, vilket 
EU-domstolen fastslog i målet Geltl. Detta innebär att en särskilt hög grad av 
sannolikhet troligen inte fordras för att ett erbjudande ska lämnas, utan det räcker 
med faktiska utsikter, som EU-domstolen stipulerat. Steg i en över tiden på-
gående process, exempelvis förberedelsearbetet inför ett uppköpserbjudande, 
kan uppfylla specificitetskravet.213 Utöver specificitetskravet ska informationen, 
om den offentliggjordes, ha en väsentlig inverkan på priset. Bedömningen ska 
utgå från den förnuftige investerarens informationsnyttjande. Hur denna pröv-
ning ska gå till är dock mer oklar.214 Ett seriöst och väl förberett förestående upp-
köpserbjudande har dock en väsentlig inverkan på priset normalt sett. De två 
mest väsentliga rekvisiten i artikel 7 MAR uppfylls således allt som ofta i samband 
med ett förestående uppköp. I en dom från Stockholms tingsrätt för ett par år 
sedan, vilken Svea Hovrätt sedermera fastställde, angavs att det ligger i sakens 
natur att ett förestående uppköpserbjudande med stor premie utgör insiderin-
formation.215 Att takeover-erbjudanden så småningom kommer utgöra insiderin-
formation är med andra ord inte särskilt kontroversiellt. Snarare är det tidsfaktorn 
som gör det svårt att bedöma när i processen informationen utgör insiderinform-
ation.  
 
5.4.2 Praktisk bedömning  
Varje takeover-process är unik. Det vore därför direkt felaktigt att påstå att lika-
dana bedömningar kan göras i varje enskilt fall. Även om händelseförloppen kan 
skilja sig åt är dock vissa element återkommande i processen. Denna framställ-
ning avser således att redogöra för en typisk praktisk bedömning om när ett 

 
213 Detta fastslogs, som tidigare angett, i C-19/11 Geltl (vilket numera är kodifierat i artikel 7.3 
MAR).  
214 Se resonemang som tidigare förts i avsnitt 3.5.  
215 Stockholms tingsrätts dom 2017-04-12, mål nr B7217-15 och Svea hovrätts dom 2018-06-18, 
mål nr B4384-17 (Axis och Transmode).   
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förestående bud utgör insiderinformation. Kringliggande omständigheter som 
kan uppstå kommer även det belysas.  

Allt som oftast börjar den prospektiva budgivaren med att inhämta informat-
ion om målbolaget i öppna källor. Som tidigare angett kan det röra sig om årsre-
dovisningar, allmän aktiemarknadsinformation eller information om bolaget i 
media, samt aktieägarstruktur. Möjligtvis gör budgivaren även ett mindre aktie-
förvärv av målbolaget på sekundärmarknaden. Dessa tidiga informationsinhämt-
ningar i form av överväganden och utvärderingar torde inte anses tillräckligt kon-
kreta för att utgöra insiderinformation enligt artikel 7 MAR. Än så länge under-
söker budgivaren endast om ett uppköpserbjudande ska lämnas över huvud taget 
och målbolaget har ännu inte delgivits något intresse från budgivarens håll.216 
Några faktiska utsikter för att ett bud kommer till stånd är ännu inte uppkommen.  

Nästa steg för budgivaren torde vara att genom en underhandspropå kontakta 
målbolagets styrelse och meddela sitt intresse för att förhandla fram ett eventuellt 
bud. Det har av praktiker uttryckts att vissa målbolag redan här gör bedömningen 
att uppgifterna från den potentiella budgivaren utgör insiderinformation. Således 
utgår målbolaget från en relativt stor försiktighet i sin bedömning. Emellertid är 
det inte ovanligt att budbrevet innefattar vissa villkor, vilket öppnar för en mer 
restriktiv hållning till målbolagets insiderinformationsbedömning. Ponera att 
budgivaren i budbrevet angivit att budet endast kommer lämnas om målbolagets 
styrelse med enhällighet ställer sig bakom budet samt rekommenderar aktieä-
garna att acceptera det. Om styrelsen redan då anser att budet inte kommer bli 
av finns ingen anledning för budgivaren att föra förhandlingarna vidare och ge-
nomföra en due diligence. Några faktiska utsikter för ett kommande bud existerar 
då inte och specificitetskravet kan därmed inte heller anses uppfyllt. Inte heller 
kan investerar-testet anses uppfyllt på dessa grunder. Skulle budgivaren förändra 
sitt förslag eller vara beredd att gå vidare med ett bud utan styrelsens medgivande 
behöver däremot en ny prövning göras. En relevant fråga är således när uppgif-
terna om ett bud är tillräckligt förestående. Denna prövning behöver löpande 
göras mot rekvisiten i artikel 7 MAR och som ovan nämnt utgå från det enskilda 
fallet. Hur långt förhandlingarna är komna samt vilka villkor som ställs upp är 
således av vikt för bedömningen. Det bör dock ihågkommas att även steg i en 
över tiden i en pågående process kan uppfylla specificitetskravet. Det råder dock 
ingen tvekan om att informationen så småningom kommer utgöra insiderinform-
ation. När informationen blir tillräckligt konkret sker troligtvis i ett relativt tidigt 
skede i processen.217  

 
216 Afrell, L., Klahr, H., Samuelsson, P. (2001), s. 240; Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 429. 
217 Sjöman, E. (2019), s. 893 ff.  
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5.5 När ska ett förestående bud offentliggöras?  
5.5.1 Artikel 17 MAR som utgångspunkt  
När det fastslagits att vissa uppgifter utgör insiderinformation uppkommer frå-
gan när denna måste offentliggöras. Artikel 17 MAR beskriver kravet att insider-
information ska offentliggöras, vilket redogjorts för i ovan kapitel 4. Här anges 
dock inte preciserat hur informationsgivning ska ske i samband med ett uppköps-
förfarande. Det emittenten har att förhålla sig till är till att börja med artikel 17.1 
MAR, som anger att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. 
Hur informationsgivningen sker i praktiken speglar dock allt som oftast inte det 
som anges i artikel 17.1 MAR. Varför det är ovanligt att insiderinformation om 
ett förestående bud offentliggörs direkt när den uppkommer kommer diskuteras 
i nedanstående avsnitt 5.5.2.  

Artikel 17.4 MAR om uppskjutet offentliggörande ger ytterligare vägledning 
om hur informationsgivningen får gå till. Som nämnt ovan kan vid tillämpningen 
av artikel 17.4.a MAR fall då omedelbart offentliggörande av insiderinformation 
sannolikt skadar en emittents legitima intressen inbegripa bland annat situationen 
att emittenten deltar i förhandlingar vilkas resultat sannolikt skulle äventyras av 
omedelbart offentliggörande. Exempel på sådana förhandlingar kan vara sådana 
som har samband med företagsförvärv, vilket Esma:s riktlinjer fastslår.218 Därut-
över får det inte vara sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder all-
mänheten enligt artikel 17.4.b MAR. Detta rekvisit torde också vanligen uppfyllas 
relativt okomplicerat, särskilt eftersom ett för tidigt offentliggörande faktiskt ris-
kerar att vilseleda allmänheten.219 Slutligen måste emittenten kunna säkerställa att 
informationen förblir konfidentiell enligt 17.4.c MAR. Att sista rekvisitet löpande 
under processens gång uppfylls är avgörande för att ett uppskjutande av inform-
ationen ska kunna upprätthållas.220 När emittenten inte längre kan säkerställa in-
formationens konfidentialitet ska denna så snart som möjligt offentliggöras. 
Detta följer av artikel 17.7 MAR,221 som även anger i andra stycket att ett tillräck-
ligt tydligt rykte som uttryckligen hänför sig till uppskjuten insiderinformation 
inbegrips i bestämmelsen. 

5.5.2 Praktisk bedömning  
Huvudregeln i artikel 17.1 MAR är att insiderinformation ska offentliggöras så 
snart som möjligt. I praktiken offentliggörs dock inte informationen i detta skede, 
utan istället tillämpas artikel 17.4 MAR om uppskjutet offentliggörande.222 Det är 
numera inte ovanligt att bolag skjuter upp offentliggöranden, det inträffar relativt 
ofta.223 Det ska ihågkommas att även om uppgifterna anses utgöra 

 
218 ESMA/2016/1478, p. 5.1.a.  
219 Nelemans, M., Schouten, M. (2013), s. 6; Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 414. 
220 Sjöman, E. (2019), s. 896.   
221 Detta går även att utläsa av artikel 17.1 jämförd med artikel 17.4 MAR.  
222 Email-korrespondens 2019-09-27 med Marcus Tipner, jur. kand och Carl-Johan Pousette, ad-
vokat. Se även Sjöman, E. (2019), s. 895.  
223 Detta anförde advokat Ola Åhman vid ett seminarium under Advokatdagarna 2016. Se vidare 
Andersson m.fl., Advokaten, Nr 9, 2016, årgång 82, s. 29.  
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insiderinformation, är det ännu inte säkert att ett bud kommer lämnas. Allmän-
hetens förtroende för marknaden riskerar således att skadas om information av 
preliminär art som avser ett eventuellt uppköpserbjudande offentliggörs för ti-
digt.224 Troligen skulle det kunna leda till marknadsosäkerhet och viss uppstån-
delse. Dessutom ska information som offentliggörs enligt Emittentregelverket 
vara klar och tydlig, och inneha substans.225 Uppgifter om något som kanske 
kommer hända kan inte påstås ha det i särskilt stor utsträckning, varför det kan 
anföras att en viss diskrepans föreligger mellan MAR och Emittentregelverket. 
Regeln om uppskjutet offentliggörande kan således gynna marknaden, emitten-
ten och övriga intressenter.  

Vad gäller den praktiska bedömningen av artikel 17.4 MAR är det betryggande 
att Esma:s riktlinjer anger att ett omedelbart offentliggörande om ett pågående 
förvärv sannolikt är en sådan aspekt som kan skada emittentens legitima intres-
sen. Således uppfylls artikel 17.4.a MAR relativt enkelt. Några särskilda riktlinjer 
eller uttalanden av Esma följer dock inte avseende artikel 17.4.b MAR. I denna 
framställning har dock argumenterats för varför ett uppskjutet offentliggörande 
i detta fall inte sannolikt vilseleder allmänheten, utan snarare kan leda till det mot-
satta, att allmänheten inte vilseleds vid ett uppskjutet offentliggörande. Av prak-
tiker har även angetts att detta rekvisit oftast inte är särskilt svårt att uppfylla.226 
Det sista rekvisitet, som anges i artikel 17.4.c MAR, är förmodligen det svåraste 
att upprätthålla under uppköpsprocessens gång. Informationen måste förbli kon-
fidentiell. Sprids information om ett förestående ärende vars offentliggörande 
uppskjutits behöver målbolaget enligt artikel 17.7 MAR utkomma med ett så kal-
lat läckagepressmeddelande,227 vilket kan få omfattande konsekvenser.228 Om det 
framkommer att förhandlingar skett men inget bud kommit till stånd kan mark-
naden ta illa vid sig. Ett praktiskt exempel är Telias aktie som sjönk med över 10 
% när budgivaren drog tillbaka sitt erbjudande och marknaden hade koll på att 
förhandlingar skett.229 Läckage och för tidig publicitet kan således skada, alterna-
tivt omöjliggöra det planerade erbjudandet. Eventuellt kan kunder och leveran-
törer påverkas negativt, och bolagets borgenärer likaså som blir ovissa om mål-
bolagets framtid och därför inte vågar bevilja nya krediter. Även personalen på-
verkas av ett uppköp varför även dessa kan beröras negativt om informationen 
annonseras på ett felaktigt sätt. I svensk rätt har det varit relativt ovanligt med 
läckagepressmeddelanden. Stattin är av uppfattningen att det inte behöver vara 
negativt med denna typ av pressmeddelande då informationsläget på marknaden 
utjämnas, vilket borde gynna allmänhetens förtroende för marknaden. Den totala 
informationsmängden ökar och de berörda aktierna handlas mot bakgrund av 
optimalt informationsläge. Dock framhåller Stattin att marknaden också kan 

 
224 Samuelsson, P. (2001), s. 132.   
225 Emittentregelverket, kommentar till 3.1.  
226 Sjöman, E. (2019), s. 895.   
227 Syftet med att lämna ett läckagemeddelande är att informationsläget ska utjämnas. Se II.3 Take-
over-reglerna.  
228 Afrell, L., Klahr, H., Samuelsson, P. (2001), s. 243. 
229 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 429. 
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överreagera.230 När målbolaget beslutar om att skjuta upp ett offentliggörande 
måste de samtidigt ha ett läckagepressmeddelande förberett.231  

På vilket sätt informationen kommit i orätta händer är inte relevant för till-
lämpningen av artikel 17.4.c MAR. Mer relevant för rekvisitets tillämpning är att 
kunna utröna skillnaden mellan riktiga informationsläckage och enbart ryktes- 
eller spekulationsspridning på marknaden.232 Detta torde inte vara helt enkelt. 
Frågan är om artikel 17.7 2 st. MAR verkligen förtydligar denna distinktion. Däri 
anges att tillräckligt tydliga rykten som kan hänföras till insiderinformation ska 
förstås som läckage av insiderinformation och ska därmed kommuniceras till 
marknaden. Är det verkligen ett rykte om ryktet är så träffsäkert att det ska förstås 
som insiderinformation? Enligt min mening är det då fråga om ett läckage enligt 
första stycket som ska offentliggöras, varför terminologin i andra stycket kan an-
ses som något överflödig. Möjligtvis kan andra stycket anses precisera bestäm-
melsen något. Rykten om pågående förhandlingar om uppköp påverkar oftast 
aktiekurserna. Det är därför av oerhörd vikt att bolagen ser till att informationen 
förblir konfidentiell. Försiktighet ska vidtas om vem som får ta del av informat-
ionen om eventuellt erbjudande. Denna typ av information kan vara oerhört pris-
känslig.233 

Vidare är det inte ovanligt att budgivaren uppställer villkor om att uppgifter 
inte läcker ut om det förestående budet, och att det inte blir av om så sker. Att 
tvingas lämna information i ett för tidigt läge kan alltså äventyra hela transakt-
ionen vilket innebär att aktieägarna inte får något bud att ta hänsyn till.234 Det är 
något omdebatterat om det för budgivarens del föreligger ett behov att ingå ett 
sekretessavtal med målbolaget, eftersom det ligger i budgivarens intresse att in-
formation inte läcker ut på marknaden i förväg. Klart är att ett sådant sekretess-
avtal inte har någon inverkan på målbolagets skyldigheter enligt MAR och Emit-
tentregelverket, utan endast gäller gentemot tredje man.235  

En av få bestämmelser i Takeover-reglerna som riktar sig direkt till målbolaget 
är II.19, som stadgar en skyldighet för målbolagsstyrelsen att uttala sig om erbju-
dandet.236 Styrelsen ska offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen 
därtill, senast två veckor innan acceptfristens utgång. Uttalandet ska innefatta sty-
relsens bedömning om erbjudandets inverkan på bolaget, särskilt sysselsättningen 
och budgivarens strategiska planer för målbolaget. Syftet med bestämmelsen är 
att aktieägarna ofta har ett stort intresse av att veta styrelsens inställning till 

 
230 Stattin, D. (2009), s. 310.  
231 Se artikel 4.1.c.ii Genomförandeförordningen.  
232 Informationsläckage föranleder ett offentliggörande, medan ryktes- och spekulationsspridning 
som huvudregel inte gör det, mer än ”inga kommentarer”. Se Sjöman, E. (2019), s. 897.  
233 Samuelsson, P. (2001), s. 132.  
234 Sjöman, E. (2019), s. 894. 
235 Sjöman, E. (2019), s. 894. Att målbolagets styrelse bör tillse att sekretessavtal upprättas i sam-
band med en budgivares due diligence-undersökning är en annan aspekt som kommer behandlas i 
kapitel 6.  
236 De andra bestämmelserna är II.17 om att målbolagsstyrelsen ska agera i aktieägarnas intresse, 
samt II.20 om målbolagets deltagande i en due diligence-undersökning. Vad gäller den sist angivna 
regeln, se vidare diskussion i avsnitt 6.4.  
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erbjudandet.237 Hur ingående styrelsens uttalande behöver vara bedöms från fall 
till fall. Ju mer svårbedömd situation med beaktansvärda omständigheter, desto 
mer utförligt uttalande erfordras.238 

Slutligen bör utrönas målbolagets agerande i samband med själva erbjudan-
dets offentliggörande. Budgivare, såväl onoterade som noterade, har som tidigare 
angett en skyldighet enligt II.3 Takeover-reglerna att så snart som möjligt offent-
liggöra erbjudandet i ett pressmeddelande. I praktiken sker offentliggörandet oft-
ast i princip samtidigt av både budgivare och målbolag, även om pressmeddelan-
dena från parterna ser olika ut. Budgivaren ska följa den formalia som framgår i 
II.3 Takeover-reglerna, medan målbolaget oftast offentliggör styrelsens rekom-
mendation till ägarna, alternativt ett kortare pressmeddelande som refererar till 
budgivarens pressmeddelande och som anger att styrelsens kommer återkomma 
med sin rekommendation avseende budet. Om budgivaren offentliggör först kan 
målbolagets informationsskyldigheter enligt MAR ifrågasättas. Det förfar sig 
nämligen så att om insiderinformation vars offentliggörande skjutits upp enligt 
artikel 17.4 MAR upphör vara insiderinformation bortfaller både skyldigheten att 
offentliggöra denna samt att meddela FI.239 Detta kan vara insiderinformation om 
ett förestående offentligt uppköpserbjudande. I det beskrivna fallet har alltså 
budgivaren offentliggjort insiderinformation först, varför målbolagets dito bort-
faller. Med det synsättet behöver målbolagets pressmeddelande inte förses med 
någon ”MAR-etikett”, inte heller behöver FI underrättas. I praktiken väljer dock 
de flesta målbolag att förse pressmeddelandet med både ”MAR-etikett” och un-
derrätta FI, eftersom offentliggörandena sker förhållandevis samtidigt och viss 
oklarhet kan anses föreligga kring hur det egentligen ligger till. Återigen syns en 
försiktighetsbedömning från målbolagets sida, vilket de inte kan klandras för. 
Däremot är det givet att målbolaget ska förse pressmeddelandet med MAR-eti-
kett om det innehåller insiderinformation som inte framkom av budgivarens 
pressmeddelande.240  

5.6 Sammanfattning och analys  
Offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden är en inte helt 
ovanlig företeelse. Även om sammanställd statistik kring fenomenet saknas i när-
tid visar den senaste statliga utredningen att antalet uppköpserbjudanden med 
tiden ökat. Inte mycket talar för att någon annan slutsats kan dras i dagsläget. 
Sedan 1970-talet utgjorde självreglering den dominerande regleringen på områ-
det. Med implementeringen av 2006 års takeover-direktiv i svensk rätt uppställ-
des sedermera dels krav på lagstiftning (LUA), dels krav på börsen att anta regler 
avseende uppköpserbjudanden (Takeover-reglerna). Processen från det att för-
beredelserna tar vid till att uppköps-transaktionen avslutas är ofta lång. Olika 

 
237 Kommentaren till II.19 TOR.  
238 Kommentaren till II.19 TOR.  
239 ESMA Q&A, fråga 5.2.  
240 Sjöman, E. (2019), s. 899.  



 53 
 
 
 

omständigheter och händelser kan inträffa under förloppet, vilka i sin tur omöj-
liggör ett uppköp. Hur budgivaren ska agera under förloppets gång är dock rela-
tivt noga reglerat i Takeover-reglerna. Höga krav uppställs här på att budgivaren 
uppträder seriöst samt att information lämnas till olika marknadsaktörer.  

Att ett offentligt uppköpserbjudande kommer utgöra insiderinformation i en-
lighet med rekvisiten i artikel 7.1 MAR är klarlagt. En teoretisk bedömning avse-
ende när, under processens gång, uppgifterna utgör insiderinformation är dock 
vansklig att göra enbart utifrån rekvisiten i artikel 7.1 MAR. I realiteten utgår 
emittenterna ofta från att uppgifterna kring en eventuell budgivares underhands-
propå utgör insiderinformation. En mer konservativ hållning är dock möjlig, sär-
skilt om budbrevet är försett med villkor som är avgörande för fortsättningen. 
För att undvika kostsamma repressalier är det förmodligen säkrast för målbolaget 
att tidigt utgå från att uppgifterna utgör insiderinformation. Detta kan dock or-
saka bekymmer avseende informationsgivningsreglerna, som anger att insiderin-
formation ska offentliggöras så snart som möjligt. Förvisso finns en möjlighet att 
skjuta upp offentliggörandet, men om informationsläckage därefter uppstår är 
emittenten skyldig att direkt offentliggöra informationen. Visar det sig då att det 
kommande budet är ett skambud, alternativt uppställt med villkor som ändå inte 
skulle kunna realiseras, kan det skada både emittenten och allmänhetens förtro-
ende för marknaden. Misslyckade takeovers kan få stora ekonomiska konsekven-
ser då spekulationer på marknaden kan ha lett till fluktuationer i både budgiva-
rens och målbolagets aktiekurs. Allt detta på grund av att emittenten gjort en tidig 
bedömning om att uppgifterna utgjorde insiderinformation, trots att så inte måste 
ha varit fallet. Att å andra sidan riskera höga sanktionsavgifter för att man gjort 
en för sen bedömning ska vägas emot. Personligen har jag därför full förståelse 
för att försiktiga bedömningar görs av emittenterna. Det är dock bekymmersamt 
att ytterligare riktlinjer saknas från exempelvis Esma. Detta innebär att målbola-
get behöver vidta relativt stora åtgärder så fort underhandspropån kommer från 
budgivaren. 

I praktiken offentliggörs inte information kring ett takeover-erbjudande så 
snart det anses utgöra kurspåverkande information, eftersom detta riskerar att 
affären omöjliggörs. Det kan även verka vilseledande och skapa osäkerhet på 
marknaden om en emittent tvingas offentliggöra att det finns intresse för ett 
eventuellt uppköp. Istället tillämpas oftast artikel 17.4 MAR om uppskjutet of-
fentliggörande. Förutsättningarna för att skjuta upp offentliggörandet är allt som 
oftast uppfyllda i de fallen. Analys kring artikel 17.4 MAR och dess rekvisit har 
förts i löpande text under avsnitt 5.5.2 och en repetering här anser jag inte vara 
nödvändig.   

Inom bedömningen av regleringens ändamålsenlighet kan målbolagets (och 
budgivarens) berättigande intresse241 av att budet inte läcker ut i förväg242 ställas 

 
241 Med målbolagets intresse avses målbolagets aktieägares intresse. Se vidare diskussion avsnitt 6.5.   
242 Det presumeras att både målbolaget och budgivaren har ett intresse av att budet inte läcker ut i 
förväg. Sker ett informationsläckage är risken överhängande att budprocessen försvåras, vilket ökar 
sannolikheten för att något slutgiltigt bud inte kommer till stånd. Det drabbar målbolaget genom 
att deras aktieägare inte får ett (eventuellt) lukrativt bud att ta ställning till, och det drabbar budgi-
varen genom att deras förvärvsplaner inte kan realiseras. I doktrinen har även framförts att 
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mot marknadens berättigade intresse av att omedelbart få all relevant informat-
ion. I kapitlet har konstaterats att ett för tidigt offentliggörande kan äventyra bu-
det, vilket å ena sidan kan anses legitimera målbolagets intresse. Risken för att allt 
för stora informationsasymmetrier uppstår legitimerar å andra sidan allmänhet-
ens intresse. Att allmänheten och marknaden skulle gynnas av att i tidigt skede 
veta att ett bud kanske är på gång, kan som ovan nämnt istället få motsatt effekt 
och skapa osäkerhet. I värsta fall kan marknaden vilseledas av de spekulationer 
som därefter lär uppkomma angående budets vara eller icke-vara. Av denna an-
ledning är det viktigt att information som kommuniceras är klar och tydlig, vilket 
Emittentregelverket också uppställer som krav. En motsatsvis tolkning av detta 
ger vid handen att information som inte är klar och tydlig inte ska kommuniceras 
till marknaden. Att ett bud kanske kommer lämnas är enligt min mening inte klar 
och tydlig information. Jag vågar istället dra slutsatsen att ett sådant uttalande 
skulle leda till fluktuationer i aktiekursen och spekulationer, inte minst i media.243 
Utfallet av detta resonemang ger vid handen att viss informationsasymmetri 
ibland kan vara befogad, och att denna asymmetri faktiskt kan gynna marknadens 
effektivitet och funktionssätt. När informationen sedan är tillräckligt konkret bör 
den givetvis offentliggöras så snart som möjligt.  
 

 
aktieägarnas intresse, sett ur allmän synpunkt, gynnas av ett bud på deras aktier. Detta eftersom 
budet innebär ännu en handlingsmöjlighet för aktieägarna, se Lindskog, S., (2017) s. 67. Dessutom, 
som nämndes i avsnitt 5.5.2, sjönk Telias aktie med över 10 % när budgivaren drog tillbaka sitt 
erbjudande och marknaden var varse om att uppköpsförhandlingar skett.  
243 Rykten och spekulationer om eventuella uppköp lär dock vara svåra att helt förhindra, oavsett 
om informationen försöker hållas konfidentiell eller inte. I en utopi sker heller inga informations-
läckage.  
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6 Selektiv informationsgivning vid due 
diligence-undersökningar  

6.1 Introduktion  
Det är inte särskilt kontroversiellt att selektiv informationsgivning på aktiemark-
naden som huvudregel inte är önskvärd. Utgångspunkten är att informationsasym-
metrier skadar allmänhetens förtroende för marknaden, vilket Akerlofs citronte-
ori påvisat.244 Således föreligger ett klart samband mellan informationsasym-
metrier och förtroendet för värdepappersmarknaden. Det har i tidigare kapitel 
angetts att samhällsekonomisk tillväxt ökar av en väl fungerande aktiemarknad, 
men det tåls att upprepas. Att marknadens aktörer har tillgång till likvärdig in-
formation är avgörande för förtroendet. Ett uttalat syfte med informationsgiv-
ningsregler är därför att minska informationsasymmetrier, vilket motiverar ett 
strängt förbud mot selektiv informationsgivning. Emellertid har uttalats att viss 
nödvändighet ibland kan föreligga för en emittent att lämna selektiv informat-
ion.245 Som exempel kan nämnas angelägenheter som har nära samband med le-
gitim affärsverksamhet.246  

Med selektivt given information avses sådana uppgifter som innehar karaktä-
ren av insiderinformation, och som lämnas från en emittent till endast någon eller 
några utomstående personer. För att avgöra när det är befogat att lämna selektiv 
information behöver en avvägning göras mellan marknadens tillgång till likvärdig 
information och emittentens eventuella kostnad för att offentliggöra informat-
ionen, det vill säga transaktionskostnaden. Regleringen kring selektiv informat-
ionsgivning utgör således en balansgång mellan en sträng informationsplikt och 
konsekvenser som kan uppstå i form av transaktionskostnader.247  

Syftet med detta kapitel är att utreda i vilken mån selektiv information som 
lämnas i samband med en prospektiv budgivares due diligence av målbolaget är 
godtagbar. Därutöver förs en diskussion om det föreligger en plikt för målbola-
gets styrelse att tillåta och medverka vid due diligence. Dessa angelägenheter ak-
tualiserar både aktiemarknadsrättsliga och aktiebolagsrättsliga frågor. Eftersom 
frågeställningarna i denna uppsats är av aktiemarknadsrättslig art kommer ana-
lysen i huvudsak fokusera på det aktiemarknadsrättsliga perspektivet.248  

 
244 Akerlofs citronteori har närmare beskrivits i avsnitt 2.1.2.   
245 Johansson, S. (2001), s. 40.  
246 Härkönen, E. (2013), s. 156 f.  
247 Härkönen, E. (2013), s. 156 f.  
248 För djupare diskussion kring aktiebolagsrättsliga aspekter som aktualiseras hänvisas till Stattin, 
D., kapitel 7 i allmänhet med sidorna 224 ff i synnerhet. Se även Härkönen, E. (2013), kapitel 6 i 
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6.2 Generellt om due diligence inför företagsförvärv 
Innan en budgivare lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på aktiemarknaden 
vill vederbörande allt som oftast genomföra en due diligence-undersökning av 
målbolaget.249 Begreppet due diligence avser således den företagsbesiktning av 
målbolaget som en budgivare vidtar inför ett eventuellt förvärv.250 Syftet med en 
due diligence är att ge budgivaren en uppfattning om risker och möjligheter i 
målbolagets verksamhet, exempelvis vad gäller finansiella och legala aspekter.251  
I detta ingår frågor om finansiell ställning, värdering av poster i räkenskaperna, 
skattesituation, miljöansvar, myndighetstillstånd, befintliga avtal och avtalsparter, 
personalfrågor och pågående processer. Omfattningen av undersökningen kan 
skilja sig åt från fall till fall. Det kan handla om endast verbala intervjuer med 
bolagsföreträdare till en mer djupdykning för att utröna bolagets sammantagna 
ställning.252  

Historiskt sett har due diligence innan företagsförvärv inte varit särskilt fram-
stående på svensk aktiemarknad. Snarare var inställningen till dessa undersök-
ningar tidigare restriktiv ur svensk synvinkel. Under 1990-talets början stadgades 
i Stockholmsbörsens dåvarande regelverk ett förbud mot att lämna information 
på annat sätt än samtidig och allmän offentliggörelse. När utländska aktörers in-
tresse för den svenska aktiemarknaden ökade i omfattning krävde dessa dock ofta 
att få till stånd en due diligence innan ett takeover-erbjudande lämnades.253 År 
1995 skedde därför en ändring i regelverket, och selektiv information kunde från 
bolagsledningen lämnas i särskilda fall.254 Budgivarnas anspråk om att få utföra 
due diligence har således påverkat regleringen kring informationsgivning.255  

Det som uttalats vara problematiskt med due diligence är att budgivaren ofta 
kommer över uppgifter som utgör insiderinformation. En undersökning av re-
gelverken som berör selektiv informationsgivning är därför befogad, för att ut-
röna i vilken utsträckning selektiv information kan utlämnas. Därutöver förelig-
ger en risk att målbolaget skadas när insiderinformation lämnas till en enskild, 
utomstående aktör.256 Det nyss nämnda ska dock vägas mot aktieägarnas intresse 

 
allmänhet med sidorna 222 ff i synnerhet. Se även Nyström, G., Sjöman, E. (2009), avsnitt 3 och 
6.  
249 Nyström, G., Ohlsson, R., Skog., R. (2004), s. 40; Härkönen, E. (2013), s 213 f.; Hård, T. (1996), 
s. 58.  
250 Sevenius, R. (2007), s. 499; Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 353.  
251 Stattin, D. (2009), s. 205.  
252 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 429.  
253 Se Hård, T. (1996), s. 57 ff; Johansson, S. (2001), s. 39. Mellan 1990–1994 utgjorde 20 % av de 
fulländade uppköpserbjudandena på Nasdaq Stockholm erbjudanden från utländska budgivare, se 
Prop. 2005/06:140 s. 36. 
254 Härkönen, E. (2013), s. 214 f. Se även OM Stockholms noteringsavtal, utförande 1994.  
255 Lagstiftaren har exempelvis uttalat att regler kring selektiv informationsgivning bör finnas, se 
Prop. 2004/05:142 s. 80.  
256 Ponera att budgivaren är en konkurrent till målbolaget och att något bud sedermera inte kommer 
till stånd. Konkurrenten har då tilldelats värdefull vetskap om bolagets verksamhet. Se även Ny-
ström, G., och Sjöman, E. (2009), s. 15.  
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av att en due diligence genomförs, eftersom ett uppköpserbjudande ofta föregås 
av en förhållandevis hög budpremie.257  

Tveklöst är det en aktiemarknadsrättslig huvudregel att insiderinformation 
ska offentliggöras till allmänheten samtidigt.  Att marknadens alla aktörer har 
tillgång till samma information vid samma tillfälle utgör en grundprincip inom 
informationsregleringen. Att en budgivare genomför en due diligence kan således 
anses avvika från både huvudregel och grundprincip. Av denna anledning finns 
särskilda regler som behandlar selektiv informationsgivning.258 I vilken utsträck-
ning som selektiv information får lämnas till en budgivare sett ur aktiemarknads-
rättslig synvinkel är en legitim fråga som i viss doktrin uttryckts inte ha ett klart 
svar.259 I det följande behandlas de aktiemarknadsrättsliga regelverk som belyser 
selektiv informationsgivning.  

6.3 MAR och Emittentregelverket 
Sett utifrån MAR aktualiseras förordningen endast om informationen som läm-
nas av målbolaget utgör insiderinformation. Att emittentens finansiella ställning 
mellan rapporteringsperioder och andra legala aspekter kan utgöra insiderinform-
ation får i det närmaste anses ostridigt. Att insiderinformation vid uppköpserbju-
danden kan röjas är följaktligen oundvikligt.260 För att denna selektivt givna in-
formation ska vara godtagbar måste vissa kriterier uppfyllas. Artikel 17.8 MAR 
stipulerar att en emittent som röjer insiderinformation till en utomstående som 
ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden på det sätt som 
anges i artikel 10.1 MAR,261 ska informationen offentliggöras samtidigt om of-
fentliggörandet är avsiktligt. Emellertid föreskriver andra punkten i artikel 17.8 
MAR att det ovan nämnda inte gäller om personen som mottar informationen är 
skyldig genom lag,262 bolagsordning eller avtal att inte röja denna. Syftet med ar-
tikeln har i doktrinen uttryckts vara att reglera hanteringen av insiderinformation 
mellan marknadsaktörer. Här öppnar MAR sålunda upp för att selektiv inform-
ationsgivning kan vara godtagbar.263 En förutsättning är dock att den som mottar 
informationen är skyldig att hemlighålla den. Som angivet kan detta ske genom 
avtal, vilket innebär att överenskommelse kan träffas mellan budgivare och mål-
bolag om att informationen ska hållas hemlig. Avtal om sekretess måste sålunda 
slutas för att emittenten inte ska vara skyldig att offentliggöra informationen 

 
257 Stattin, D. (2009), s. 205 och s. 208 f.   
258 Nyström, G., Ohlsson, R., Skog., R. (2004), s. 40. 
259 Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 430.  
260 Schmauch, M. (2018), s. 214.  
261 Informationslämnandet får som huvudregel inte stå i konflikt med artikel 10 MAR om olagligt 
röjande av insiderinformation. För en framställning av artikel 10 MAR hänvisas till artikeln.  
262 Lagstadgad tystnadsplikt gäller för exempelvis advokater (8 kap. 4 § Rättegångsbalk [1942:40]), 
revisorer (9 kap. 41 § ABL), samt värdepappersförvaltare (1 kap. 11 § VpmL).  
263 Tilläggas bör att selektiv informationsgivning ofta kombineras med ett uppskjutet offentliggö-
rande, se Eklund, K., Stattin, D. (2016), s. 422. Det ska därför poängteras att artikel 17.8 MAR inte 
undantar emittenten skyldigheten att skjuta upp ett offentliggörande enligt artikel 17.4 MAR.   
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direkt. På vilken grund sekretessavtalet vilar har ingen egentlig betydelse, varför 
förutsättningarna för att ingå denna typ av sekretessavtal i doktrinen ansetts vara 
vidsträckt. Dock bör det finnas någon form av dokumentation på att den som 
mottagit informationen är ålagd att hålla den konfidentiell.264 

Vägledning om att selektiv informationsgivning kan vara tillåten att lämna till 
en budgivare följer även av kommentaren till 3.1 Emittentregelverket. Likt det 
som stipuleras i artikel 17.8 MAR anges här att information kan lämnas selektivt 
innan den offentliggjorts, under förutsättning att den lämnas som ett normalt led 
i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åläggande och personen är skyldig att 
hålla den hemlig. Som exempel anges i kommentaren att denna förutsättning kan 
uppfyllas då information lämnas till en tilltänkt budgivare i samband med för-
handlingar om ett uppköpserbjudande. Emittentregelverket utvidgar sålunda det 
som anges i MAR och erinrar om att selektiv informationsgivning kan vara tillå-
ten vid uppköpssituationer.  

6.4 Takeover-reglerna 
De mest nyanserade reglerna avseende selektiv informationsgivning vid due di-
ligence återfinns i Takeover-reglerna. Dessa infördes år 2003, efter att due di-
ligence blivit ett allmänt accepterat inslag inför takeovers.265 Punkten II.20 be-
handlar målbolagets deltagande i en due diligence-undersökning, och är berikad 
med en relativt omfattande kommentar. Bestämmelsen stipulerar att styrelsen ska 
ta ställning till om målbolaget kan och ska medverka266 vid en due diligence, om 
budgivaren framställer önskemål om att få genomföra en sådan. Om due di-
ligence medges ska styrelsen även ta ställning till vilken utsträckning undersök-
ningen ska ske och på vilka villkor. Dessutom ska styrelsen begränsa undersök-
ningen till vad som är nödvändigt för att budet ska kunna lämnas och genomfö-
ras. Lämnar målbolaget insiderinformation till budgivaren i samband med under-
sökningen ska den sedermera offentliggöras så snart som möjligt. 

Av kommentaren till bestämmelsen följer att styrelsens beslut om att tillåta 
och medverka till att en due diligence genomförs ska avgöras med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet. Därutöver ska beaktas i vilken utsträckning 
som tillämplig lagstiftning, särskilt ABL, och Emittentregelverket lämnar ut-
rymme för en sådan medverkan. Styrelsen får medge att målbolaget deltar i 
undersökningen endast om styrelsen finner erbjudandet vara av intresse för ak-
tieägarna att ta ställning till. Budgivaren måste även skriftligen kräva att få ge-
nomföra undersökningen. Vid styrelsens överläggning måste risken för att mål-
bolaget skadas beaktas, eftersom en due diligence kan innebära att företagshem-
ligheter överlämnas. Således poängteras att styrelsen bör tillse att undersökningen 

 
264 Schmauch, M. (2018), s. 214. Detta följer även av II.20 Takeover-reglerna, som berörs i avsnitt 
6.4.  
265 Härkönen, E. (2013), s. 215 f. Se även Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2008:49.  
266 Med ”kan” åsyftas om en due diligence får genomföras, med ”ska” åsyftas om det är lämpligt. 
Se vidare Stattin, D. (2009), s. 211.  
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inte blir mer omfattande än nödvändigt. Vidare bör ett sekretessavtal upprättas 
som inskränker budgivarens möjligheter att använda och sprida informationen. 
Målbolaget bör även dokumentera vad som lämnats ut, till vilka personer det 
skett och vid vilka tillfällen. För att inte störa målbolagets verksamhet i större 
omfattning bör styrelsen också verka för att undersökningen sker på kortast möj-
liga tid.267  

Om insiderinformation lämnas till budgivaren ska styrelsen vidare se till att 
denna obalans i informationsläget åtgärdas, genom att offentliggöra informat-
ionen snarast möjligt. Vanligtvis avses med detta att informationen ska offentlig-
göras senast i samband med själva erbjudandets offentliggörande. Informationen 
ska dessutom införas i erbjudandehandlingen. Om något erbjudande sedermera 
inte lämnas efter undersökningen bortfaller offentliggörandeskyldigheten som 
följer av Takeover-reglerna. Erhåller budgivaren insiderinformation inträder 
även handelsförbud enligt vad som följer av artikel 14 och artikel 9.4 MAR.268  

Avser flera budgivare att lämna ett uppköpserbjudande ska Takeover-reglerna 
tillämpas likvärdigt mot alla budgivare. Om målbolaget lämnat ut viss informat-
ion till en budgivare, bör de andra budgivarna som huvudregel också beredas 
tillgång till denna. Styrelsen ska dock, i förhållande till varje budgivare, överväga 
vilka risker som uppkommer vid ett utlämnande. Riskerna kan se olika ut bero-
ende på budgivarens ställning, exempelvis om det är en direkt konkurrent eller 
inte.269  

Det som angetts i detta avsnitt gäller för due diligence-undersökningar som 
initieras innan erbjudandet offentliggörs. Undersökningar som förekommer efter 
det att erbjudandet offentliggjorts bör tillåtas endast om det är nödvändigt för att 
granska om ett i erbjudandet angett fullföljandevillkor är uppfyllt eller ej.270  

Sammanfattningsvis uppställer dagens regelverk en acceptans för due di-
ligence-undersökningar, men kan det även finnas en skyldighet för målbolagssty-
relsen att tillåta due diligence? Diskussion kring detta förs i nästkommande av-
snitt.  

6.5 En aktiemarknadsrättslig plikt att tillåta och 
medverka vid due diligence?  

Något som debatterats är om det föreligger en aktiemarknadsrättslig plikt för 
målbolagsstyrelsen att tillåta en due diligence-undersökning. En distinktion bör 
då göras på skyldigheten gentemot budgivaren och gentemot aktieägarna. Frågan 
är enklare att besvara avseende den förstnämnda aktören, det vill säga budgiva-
ren. AMN har nämligen i ett par avgöranden fastslagit att någon aktiemarknads-
rättslig skyldighet för målbolaget att tillmötesgå budgivarens önskemål om due 
diligence inte existerar; 

 
267 Kommentaren till II.20 Takeover-reglerna. 
268 Kommentaren till II.20 Takeover-reglerna.  
269 Kommentaren till II.20 Takeover-reglerna.  
270 Kommentaren till II.20 Takeover-reglerna. 
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”NBK-reglerna kan enligt nämndens mening inte heller tolkas så att målbolagets 
styrelse eller ledning har skyldighet att vidta några aktiva åtgärder till underlättande 
av budgivarens ansträngningar. Härav följer att ett målbolags vägran att medverka 
i verksamheter av administrativt slag som är direkt anknutna till erbjudandets ge-
nomförande inte kan utgöra en otillåten motåtgärd.”271 
 
”Som nämnden uttalade i AMN 2005:47 med hänvisning till NBK:s dåvarande 
regler har målbolaget inte skyldighet att vidta några aktiva åtgärder till underlät-
tande av budgivarens ansträngningar. Inte heller är bolaget skyldigt att medverka i 
upprättande av prospekt eller tillåta due diligence. Bestämmelserna i detta avse-
ende är oförändrade i Takeover-reglerna.”272 

 
Även doktrinen är samstämmig att en sådan skyldighet inte föreligger gentemot 
budgivaren.273 Hur skyldigheten förhåller sig gentemot aktieägarna är dock inte 
lika enkelt att utröna. De aktiemarknadsrättsliga rättskällorna i form av LUA, 
Takeover-reglerna och andra informationsgivningsregler uppställer inte en ut-
trycklig skyldighet för målbolaget att medverka. Av II.17 Takeover-reglerna följer 
dock att målbolagets styrelse ska agera i aktieägarnas intresse i frågor relaterade 
till erbjudandet. Kommentaren till II.20 Takeover-reglerna anger vidare att sty-
relsen ska överväga aktieägarnas intresse när beslut fattas om en due diligence 
ska  medges, vilket är ett utflöde av punkten II.17.274 I doktrinen har även fram-
förts att det är en aktiemarknadsrättslig princip att styrelsen ska agera i aktieägar-
nas intresse.275 Samtidigt anges i princip c i Takeover-reglerna att målbolagets 
styrelse i sitt agerande ska beakta de intressen som bolaget i sin helhet har och 
får inte förvägra aktieägarnas möjlighet att ta ställning till erbjudandet. I detta fall 
presumeras att bolagets intresse sammanfaller med aktieägarnas gemensamma 
intresse, vilket är en uppfattning som finner stöd i rättskällorna.276 Ytterligare ett 
argument för att intressena sammanfaller är att bolaget som sådant inte är juridisk 
part i processen.  

En efterföljande och relevant frågeställning är vad som faktiskt är aktieägar-
nas intresse. Går det exempelvis att presumera att alla aktieägare är en homogen 
grupp med likartade syften och ändamål med sina individuella placeringar? An-
tagligen inte. I vissa fall kan det möjligtvis ligga i aktieägarnas intresse att en due 
diligence inte tillåts, om uppenbara risker föreligger att bolaget skadas.277 Som 
nämndes i stycket ovan presumeras bolagets och aktieägarnas intresse samman-
falla. Vidare ankommer det på styrelsen att bedöma om det tilltänkta erbjudandet 
är så pass intressant för aktieägarna att en due diligence bör tillåtas innan slutgil-
tigt erbjudande lämnas. Detta behöver inte alltid vara en enkel uppgift. En bud-
givare som på förhand ger ett seriöst intryck och medges due diligence, kan efter 

 
271 Se AMN 2005:47.  
272 Se AMN 2006:55.   
273 Stattin, D. (2009), s. 223; Ydén, K. (2008), s. 354. Har inte funnit någon författare som uttryck-
ligen är av annan uppfattning.  
274 Nyström, G., Ohlsson, R., Sjöman, E., Skog, R. (2018), s. 266.  
275 Stattin, D. (2009), s. 222.  
276 Nyström, G., och Sjöman, E. (2009), s. 14; Ydén, K. (2008), s. 342, med hänvisning till Prop. 
1997/98:99 s. 97 och s. 195; Stattin, D. (2009), s. 63 f.; Härkönen, E. (2013), s. 223.  
277 Jfr det som angetts i fotnot 256.  
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att denna genomförts välja att inte lämna något bud. Detta innebär att bolaget 
utlämnat potentiell insiderinformation eller andra företagshemligheter till en an-
nan aktör på marknaden. Eftersom det inte är möjligt att se in i framtiden bör 
styrelsen dock inte belastas för detta om de gjort en välavvägd bedömning inför 
medgivandet. Summa summarum, är erbjudandet tillräckligt förberett och bud-
givaren agerar förtroendeingivande, bör huvudregeln anses vara att erbjudandet 
ligger i aktieägarnas intresse att ta ställning till. Styrelsen ska således sträva efter 
bästa möjliga anbud.278 Någon skyldighet att sedan acceptera erbjudandet åligger 
inte aktieägarna här, utan spörsmålet berör deras möjlighet att få ta ställning till 
ett eventuellt erbjudande. Aktieägarna som sådana riskerar således inte att ”binda 
sig” till ett erbjudande bara för den sakens skull att en due diligence medges.  

Av det som hittills framförts kan således argumenteras för att det finns en 
skyldighet för styrelsen att gentemot aktieägarna i vissa fall medge en due di-
ligence, vilket är en uppfattning som även finner visst stöd i doktrinen.279 Detta 
mot bakgrund av den aktiemarknadsrättsliga principen att styrelsen ska agera i 
aktieägarnas intressen. Med skyldigheter följer ofta sanktioner om dessa inte levs 
upp till. Några förutbestämda sanktioner existerar emellertid inte i detta fall. En 
öppning torde vara att utkräva ansvar enligt 29 kap. 1 § 1 st. 1 meningen ABL, 
men det bör förutsätta en överträdelse av ”god sed på aktiemarknaden” vilket 
resulterat i att bolaget skadats. Att bolaget skulle skadas av en nekad due diligence 
torde dock vara svårt att föra talan om. I förevarande fall är det först och främst 
de enskilda aktieägarna som kan skadas av att en due diligence nekas.280 En ak-
tieägares rätt att föra skadeståndstalan om direkt skada förutsätter dock att över-
trädelse skett av ABL, tillämplig lag av årsredovisning eller bolagsordningen.281 
Så är inte fallet här. 

Sedermera utgör en annan uppfattning i doktrinen att styrelsens förehavan-
den i en budprocess inte alls kan grundas på ABL. Synsättet bygger på att styrel-
sen är ett bolagsorgan, och bolaget som sådant har inget egenintresse av upp-
köpsfrågan.282 Eftersom budintresset åligger aktieägarna bör styrelsens agerande 
i samband med budprocessen därför likställas en kollektiv gestor.283 På samma 
sätt som om ett avtalsförhållande hade existerat, kan mot denna bakgrund argu-
menteras för att ett oaktsamhetsansvar bör åligga styrelsen. Rättsläget är dock 

 
278 Denna uppfattning finner stöd i vad som uttalats i förarbeten till finska aktiebolagslagen. I för-
arbetena anges att bolagsledningen, i samband med ett offentligt köpeanbud, är ”… skyldig att 
eftersträva det från aktieägarnas synpunkt bästa slutresultatet. Detta betyder att bolagsledningen 
[…] i samband med ett offentligt köpeanbud skall eftersträva bästa möjliga anbud.” Se RP 
109/2005 rd, s. 41 f. Saken kan även jämföras med uttalanden som gjorts i svenska förarbeten 
avseende skärpta fusionsregler. Där anges att ”… det överlåtande bolagets övriga aktieägare har ett 
intresse av att få så mycket betalt som möjligt för sina aktier.” Se Prop. 2007/08:155, s. 16. Slutligen 
kan en jämförelse göras med amerikansk rätt (Delaware), där Delaware Supreme Court i det så 
kallade Revlon-fallet fastslog att målbolagsstyrelsen i en budsituation ska eftersträva aktieägarnas 
direkta intresse av värdemaximering. 
279 Stattin, D. (2009), s. 223.  
280 Stattin, D. (2009), s. 222.  
281 Se 29 kap. 1 st. 2 men. ABL.  
282 Lindskog, S. (2017), s. 67 
283 Med kollektiv gestor avses en uppdragstagare utan uppdrag, se Lindskog, S. (2017), s. 67.  
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oklart avseende i vilken utsträckning som utomobligatoriskt ansvar för ren för-
mögenhetsskada kan utkrävas. Avseende frågan om informationsansvar menar 
Lindskog att paralleller kan dras till den så kallade normskyddsläran, där befogad 
tillit anses skyddsvärd.284 Om goda samhälleliga syften gynnas av att tillit fästs till 
en viss uppgift, åligger uppgiftslämnaren ett oaktsamhetsansvar mot den som 
med fog har fäst tillit till uppgiften. I en budsituation menar Lindskog att det 
utgör en god och praktisk ordning att styrelsen, i samtliga aktieägares intressen, 
utför en grundlig granskning av uppköpserbjudandet. Aktieägarna bör kunna för-
utsätta att rekommendationen som styrelsen avger är väl avvägd. Mot bakgrund 
därhän menar Lindskog att ett oaktsamhetsansvar bör tillkomma styrelsen.285  

Sammanfattningsvis kan utrönas att en aktiemarknadsrättslig plikt att medge 
due diligence gentemot budgivaren inte föreligger. En aktiemarknadsrättslig plikt 
att medge due diligence gentemot aktieägarna kan anses existera i vissa fall. Skyl-
digheten är dock inte uttryckligt sanktionerad, sett ur aktiemarknadsrättslig syn-
vinkel.286 Emellertid kan argumenteras för att styrelsen intar en ställning som kol-
lektiv gestor gentemot aktieägarna, varför ett oaktsamhetsansvar på utomobliga-
torisk grund kan aktualiseras. Rättsläget måste ändock betraktas som oklart i frå-
gan.  

6.6 Sammanfattning och analys  
Generellt sett är informationsasymmetrier inte förmånligt för marknaden. Vid 
vissa tillfällen finns dock legitima skäl för att selektiv informationsgivning kan 
vara godtagbar, särskilt då transaktionskostnaderna annars riskerar att bli allt för 
omfattande. Ett sådant tillfälle är vid en budgivares due diligence-undersökning 
inför lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande. Förekomsten av dessa 
undersökningar är idag ett accepterat inslag innan ett företagsförvärv. Syftet med 
undersökningen är att utvärdera relevanta risker och möjligheter i målbolagets 
verksamhet. Vid denna utvärdering är det ofta oundvikligt att insiderinformation 
når budgivaren, vilket kan skada målbolaget.  

MAR uppställer ett generellt förbud mot selektiv informationsgivning, dock 
öppnar artikel 17.8 MAR upp för att sådant informationslämnande kan vara till-
låtet i undantagsfall. Artikeln stadgar att insiderinformation som röjs som ett nor-
malt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden inte behöver 

 
284 Lindskog, S. (2017), s. 68. Lindskog omnämner i sammanhanget den så kallade BDO-domen 
som följer av NJA 2014 s. 272, där HD intar vissa ställningstaganden angående normskyddsläran 
och begreppet ”befogad tillit”. Domen belyser dock enbart aktiebolagsrättsligt ansvar.  
285 Lindskog, S. (2017), s. 68 f. Stattin menar däremot att utrymmet att föra talan om indirekt skada 
torde vara starkt begränsat, och att denna uppfattning utgör majoritetsuppfattningen i doktrinen, 
se Stattin, D. (2009), s. 222, som hänvisar till flertalet samstämmiga uppfattningar i frågan. Av stor 
vikt att påpeka förekommer dock dessa uppfattningar i litteratur från 2009 och tidigare, det vill 
säga cirka fem år innan BDO-domen kom till. Således är det mycket möjligt att Stattin och veder-
börande författare numera ändrat uppfattning i frågan. Uppsatsförfattaren har emellertid inte fun-
nit uppdaterade verk av Stattin som belyser saken särskilt.   
286 Återigen bör påminnas om att diskussionen i vissa delar kan föras annorlunda ur ett renodlat 
aktiebolagsrättsligt perspektiv, se litteraturhänvisning i fotnot 248.  
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offentliggöras om den som mottar informationen är skyldig genom lag, bolags-
ordning eller avtal att inte röja den. Genom att ingå ett sekretessavtal med bud-
givaren är det således möjligt att selektivt lämna insiderinformation. Emittentre-
gelverket, som till stor del är utformat mot bakgrund av MAR, anger som exem-
pel att selektiv informationsgivning kan vara tillåten vid en due diligence-under-
sökning.  

Utan tvivel går artikel 17.8 MAR stick i stäv med övriga informationsgivnings-
regler. Ändamålsenligheten av denna regel kan därför ifrågasättas, jämfört med 
MAR-regelverkets syften som helhet. Att vissa undantag från den samtida offent-
liggörandeskyldigheten finns synes dock vara rimligt. Vissa naturliga förehavan-
den på marknaden skulle omöjliggöras om en sådan möjlighet inte fanns.287 Inte 
minst skulle det kunna leda till färre företagsförvärv på aktiemarknaden, vilket i 
sin tur kan drabba marknadens effektivitet och möjligheter att realisera högsta 
möjliga aktieägarvärde. Samhällsekonomiska fördelar kan således finnas av att 
selektiv informationsgivning i vissa undantagsfall godtas.288 Kritik som kan lyftas 
mot artikel 17.8 MAR, är lik den kritik som kan lyftas mot de flesta artiklar i 
MAR. Den bör konkretiseras ytterligare. Konkreta riktlinjer av vad som avses 
med ”tjänst, verksamhet eller åligganden” är önskvärt, särskilt eftersom undan-
taget utgör ett avsteg från regleringens övergripande syften och således bör till-
lämpas med stor restriktivitet.  

Takeover-reglerna, i synnerhet punkten II.20, anger relativt utförligt vad som 
gäller avseende due diligence-undersökningar. Bestämmelsen anger att en due di-
ligence inte utan vidare bör accepteras utan att vissa förutsättningar är uppfyllda. 
Om undersökningen ska tillåtas och i vilken omfattning ankommer på målbola-
gets styrelse att bedöma. Vid bedömningen är det aktieägarnas intresse som ska 
beaktas. Bestämmelsen med tillhörande kommentar synes inte stå i strid med 
undantagsbestämmelsen i artikel 17.8 MAR. Snarare är den utformad med MAR 
i beaktande.  

I det fall en due diligence accepteras ska den begränsas till vad som är nöd-
vändigt för det eventuella budets möjliggörande. Detta är viktigt för att minimera 
riskerna för att bolaget skadas när icke-offentliggjord information når en tredje 
man som kan ha intressen i samma bransch. Några andra direkta begränsningar 
synes inom börsrätten inte uppställas angående i vilken omfattning information 
lämnas ut.289 Styrelsen åläggs således ett stort ansvar i sina bedömningar om vilka 
företagshemligheter som till budgivaren bör röjas. Är budgivaren en konkurrent 
kan denna information användas för budgivarens egen vinning, vilket kan leda 
till omfattande ekonomiska konsekvenser för målbolaget.290 Målbolaget kan även 

 
287 Förutom vad gäller förhandlingar om uppköp, även exempelvis vid ratinginstituts kreditvärde-
ring och kreditgivares möjligheter att fatta viktiga kreditbeslut. Att dessa exempel är undantagna 
framgår av kommentaren till 3.1 Emittentregelverket.  
288 Det bör i sammanhanget påpekas att skäl 24 i numera upphävda MAD anger att ”… selektiv 
information från emittenternas sida kan leda till att investerarna förlorar förtroendet för finans-
marknadernas integritet.” I skälen till MAR anges dock inte begreppet ”selektiv information” nå-
gonstans.  
289 Sevenius, R. (2013), s. 428 ff.   
290 Indirekt är det aktieägarna som drabbas.  
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skadas vid due diligence exempelvis genom att verksamheten störs och genom 
att värdefull tid av nyckelföreträdare för bolaget behöver tas i anspråk.  

Krav som uppställs på budgivaren är att begäran om due diligence ska ske 
skriftligt. Budgivaren bör även ange att undersökningen är en förutsättning för 
att erbjudandet ska kunna lämnas.291 Vidare ska det sekretessavtal mellan budgi-
vare och målbolag som upprättas inskränka budgivarens möjlighet att sprida 
känslig information. När budgivaren sedermera ska offentliggöra budet kan det 
vara oundvikligt att viss kurspåverkande information måste omnämnas i erbju-
dandehandlingen. Fördelaktigt är då att inta en bestämmelse om att sekretess inte 
gäller sådan information som budgivaren sedan ska offentliggöra i en eventuell 
erbjudandehandling.292   

Vad gäller plikten att offentliggöra insiderinformation som lämnas i samband 
med en due diligence, torde inte några konstigheter råda så länge undersökningen 
följer av ett bud. Regleringen är klar avseende att denna information ska offent-
liggöras senast i samband med erbjudandets offentliggörande. Något mer pro-
blematisk kan situationen bli om en due diligence genomförs utan att något bud 
därefter lämnas.293 I det fallet bortfaller offentliggörandeskyldigheten enligt Take-
over-reglerna.294 För budgivarens vidkommande innebär detta, under förutsätt-
ning att budgivaren mottagit insiderinformation, att handelsförbud inträder enligt 
artikel 14 och artikel 9.4 MAR. Inte helt ovanligt är att budgivaren innan en due 
diligence ”positionsbildat” i målbolaget. På sekundärmarknaden kan budgivaren 
nämligen ha anskaffat upp till 5 % av samtliga aktier (eller av röstetalet för samt-
liga aktier) i målbolaget, utan att behöva anmäla detta till målbolaget eller FI.295 
Sålunda kan en relativ stor kapitalpost ha byggts upp, som sedan inte kan avytt-
ras.296 Eftersom ett sekretessavtal ingåtts med enda möjlighet till offentliggörande 
är genom att lämna ett bud, torde detta vara svårt att komma ur om inte ett bud 
lämnas. Att bryta mot avtalet leder antagligen till hårda sanktioner gentemot mål-
bolaget. Om så sker överträds möjligtvis även röjandeförbudet i artikel 10 MAR 
jämfört med artikel 14.c MAR, vilket även aktualiserar andra typer av påföljder.297 
En potentiell lösning för att komma ur denna insidersituation torde vara att 
lämna ett ”skambud”, med väldigt låg budpremie. Mycket få aktieägare skulle 
troligtvis acceptera ett sådant bud.  

 
291 Jfr AMN 2008:49 och AMN 2014:15, där budgivaren ville utföra en due diligence efter det att 
erbjudandet lämnats, vilket endast undantagsvis kunde anses vara tillåtet. Numera följer av kom-
mentaren till II.20 Takeover-reglerna att due diligence i efterhand endast bör förekomma om det 
är nödvändigt för att bedöma om ett i erbjudandet uppställt fullföljandevillkor är uppfyllt eller ej.  
292 Johansson, S. (2001), s. 49; Härkönen, E. (2013), s. 230.  
293 Att bud inte lämnas kan bero på flera orsaker. Ett exempel är att det som framkommit under 
due diligence-undersökningen inte motsvarande förväntningarna.  
294 Någon offentliggörandeskyldighet bör inte heller föreligga enligt MAR, så länge artikel 17.8 
MAR alltjämt är fortsatt uppfylld.  
295 Med positionsbildning avses att en aktieägare ökar sitt aktieinnehav i ett bolag. Att aktieinnehav 
som når vissa procentandelar ska offentliggöras framgår av 4 kap. Lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument.  
296 Inte heller kan nya aktier anskaffas i målbolaget, vilket säger sig självt.  
297 Se 2 kap. 3 § Lag (2016:1307) om straff för missbruk på värdepappersmarknaden, som aktuali-
seras för den som obehörigen röjer insiderinformation.   
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Slutligen, att selektiv informationsgivning vid due diligence kan vara tillåten ur 
aktiemarknadsrättslig synvinkel torde numera inte vara särskilt omtvistat.298 Dock 
framgår inte heller av regleringen någon uttrycklig skyldighet för styrelsen att ac-
ceptera eller neka en due diligence. Analys kring styrelsens eventuella plikt att 
medge due diligence i vissa fall har förts under ovanstående avsnitt 6.5. Av slut-
satsen följer att en sådan plikt inte föreligger gentemot budgivaren. Däremot kan 
argumenteras för att en sådan plikt föreligger i vissa fall gentemot aktieägarna. 
Några repressalier för att bryta mot en eventuell skyldighet synes dock inte ut-
tryckligen föreligga, sett utifrån aktiemarknadsrättslig synvinkel.  
 
 

 
298 Slutsats dragen utifrån de regelverk som analyserats i detta kapitel. Uppfattningen finner även 
stöd i doktrinen, se exempelvis Nyström, G., Ohlsson, R., Sjöman, E., Skog, R. (2018), s. 265; 
Stattin, D. (2009), s. 211; Melin Jakobsson, A., Sevenius, R. (2017), s. 354.  
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7 Avslutande sammanfattning och kommentar 

7.1 Regleringen och dess syften  
Den aktiemarknadsrättsliga regleringen är omfattande, inte minst vad gäller akti-
emarknadsbolagens informationsskyldighet. Syftena med regleringen är av eko-
nomisk art, vilka utmynnar i en strävan att upprätthålla allmänhetens förtroende 
för aktiemarknaden. Återkommande i denna framställning har angetts varför en 
välfungerande aktiemarknad utgör en byggsten för samhällsekonomisk tillväxt 
och stabilitet.  

Antalet regelverk och diverse aktörer som den enskilda emittenten har att för-
hålla sig till är flera. Detta är bland annat ett resultat av kraven som EU uppställer 
avseende medlemsnationernas kontroll av värdepappersmarknaden. Eftersom 
nationella regler tidigare var uppbyggda på en förhållandevis välfungerande 
självreglering försökte denna tillvaratas i så stor mån som möjligt, vilket också 
bidragit till att dagens reglering är utformad som den är. Självklart kan ifrågasättas 
om dagens regleringsflora är den mest ekonomiskt effektiva, både vad gäller emit-
tenterna som har att förhålla sig till dem och de samhällsekonomiska resurser 
som måste tas i anspråk. En vidsträckt kontroll med aktörer som är specialiserade 
på olika ärenden kan dock anses lämpligt i den mån dessa faktiskt bidrar till att 
upprätthålla allmänhetens förtroende. Vidare synes inga direkta motsättningar 
vara för handen mellan de regelverk som berörts i uppsatsen, mer än marginella 
sådana.  

Av det som presenteras framgår att en intressekonflikt föreligger mellan all-
mänhetens informationsbehov och den transaktionskostnad som det för emit-
tenten kan innebära att behöva offentliggöra information. Genomgripande kan 
föras ”å ena sidan, å andra sidan”-argumentation gällande regleringens uppbygg-
nad och verkan.  

Det främsta regelverket som behandlar informationsgivning och som varit 
mest tongivande för analys i denna uppsats är MAR. Övriga regelverk som be-
handlar informationsgivning är i stort sett utformade i ljuset av MAR, vilket i och 
för sig inte är särskilt konstigt eftersom MAR är en europarättslig förordning med 
direkt effekt i alla medlemsstater. Syftena bakom MAR är att säkerställa de finan-
siella marknadernas integritet och höja investerarnas förtroende för dem. Detta 
avsågs ske genom att utforma en enhetlig, tydlig och rättssäker reglering. Som 
framgått lever MAR inte upp till sina angivna ändamål på flertalet punkter.   
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7.2 Den allmänna definitionen av 
informationsskyldighet  

För att veta vilken information som behöver offentliggöras är det nödvändigt att 
definiera begreppet insiderinformation i artikel 7.1 MAR. Detta eftersom det 
endast är insiderinformation som måste offentliggöras enligt artikel 17.1 MAR. 
Artikeln 7.1 MAR är uppdelad i fyra rekvisit, varav två rekvisit vållar särskilda 
tillämpningssvårigheter. Dessa rekvisit, ”information av specifik natur” och ”vä-
sentlig inverkan på priset”, definieras därför ytterligare i artikel 7.2 respektive 7.4 
MAR. De ytterligare definitionerna lämnar dock mer att önska vad gäller hur de 
ska tolkas. För den enskilda emittenten som ska göra bedömningen kan tillämp-
ningen anses svår. Som anfördes i inledningskapitlet samt i kapitel 3 har både 
emittenter och praktiskt verksamma jurister kritiserat dagens utformning av be-
stämmelsen. Ökade transaktionskostnader blir följden när emittenter tvingas till 
betydande övervakning samt anlita juridisk expertis för att kunna följa regle-
ringen. Tveklöst naggas rättssäkerheten i kanten av svårtolkade regler och be-
grepp. Samtidigt sjunker förutsebarheten för den enskilda emittenten. Lagstifta-
ren såg detta komma för särskilt små och medelstora företag. Tre år efter regle-
ringens ikraftträdande har trots det ännu ingenting gjorts för att förbättra läget.  

Det är svårt att argumentera för att artikel 7 MAR är ändamålsenlig sett till de 
syften som MAR i sin helhet uppställer. Så pass stora oklarheter i regleringen som 
ändå förekommit under de tre år MAR varit i kraft menar jag inte kan påstås höja 
allmänhetens förtroende för marknaden. Syftet med utformningen är säkert väl-
villig i den mening att olika typer av uppgifter ska kunna utgöra insiderinformat-
ion (som sedan ska offentliggöras snarast möjligt). Detta leder till färre inform-
ationsasymmetrier, vilket enligt ekonomisk teori som huvudregel gynnar mark-
nadseffektiviteten. Dock verkar lagstiftaren inte i tillräcklig grad förstått att vaga 
begrepp kan leda till att andra typer av ekonomiska kostnader uppkommer. De-
finitionen av insiderinformation är mot denna samlade bedömning inte ända-
målsenlig. En potentiell lösning på delar av problemet är att Esma utkommer 
med riktlinjer som förtydligar begreppen och exemplifierar vissa uppgifter som 
utgör insiderinformation, samt i vilket skede de utgör insiderinformation. Även 
om det inte går att utkomma med en fullständig lista skulle det antagligen under-
lätta bedömningen i flera återkommande fall.  

Den explicita bestämmelse som anger när och hur information ska offentlig-
göras framgår av artikel 17.1 MAR. Där stipuleras att insiderinformation ska of-
fentliggöras så snart som möjligt. Utformningen av artikeln i den delen menar jag 
är ändamålsenlig i sådan mån att risken stävjas för att informationsasymmetrier 
uppstår, vilket i sin tur bidrar till att skydda finansmarknadernas integritet. Dock 
är även detta begrepp något vagt formulerat, vilket försvagar rättssäkerheten. 
Troligen kan även detta till viss del åtgärdas genom riktlinjer från Esma likt det 
som angavs i stycket ovan. Vidare menar jag att det är ändamålsenligt med relativt 
höga krav på hur själva offentliggörandet ska gå till. Det ska inte vara möjligt att 
”smyga” ut viss negativ kurspåverkande information, som överskuggas av positiv 
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information. Att marknaden är likvärdigt informerad gör den mer effektiv enligt 
ekonomisk teori.  

Artikel 17.4 MAR, som stipulerar möjligheten att skjuta upp ett offentliggö-
rande är enligt min mening mer konkret än de övriga artiklar och begrepp i MAR 
som hittills framförts. Avseende tillämpningen existerar riktlinjer från Esma, vil-
ket enligt min analys kan bidra till att underlätta emittentens bedömningar. Åter-
kommande i uppsatsen har angivits varför det kan vara en viktig förutsättning att 
kunna skjuta upp ett offentliggörande. Som exempel har nämnts att för tidiga 
offentliggöranden både riskerar att vilseleda marknaden, samt riskerar förhindra 
att viktiga avtal kan ingås. Utformningen kan, till skillnad från artikel 7 och 17.1 
MAR, anses utmynna i låga transaktionskostnader och därmed vara relativt eko-
nomiskt effektiv.  

Utifrån ett helhetsperspektiv ska dock framhållas att själva tillämpningen av 
artikel 7 i kombination med artikel 17 MAR kan vara besvärlig för den enskilda 
emittenten, vilket avslutningsvis påvisades i kapitel 3. En efterföljande och högst 
relevant fråga är därför vilka konsekvenser som kan följa av inkorrekta tillämp-
ningar från emittentens sida. Felaktiga tillämpningar torde dels kunna uttryckas i 
att emittenten anser att vissa uppgifter inte utgör insiderinformation fast att så är 
fallet, dels i att emittenten anser att vissa uppgifter utgör insiderinformation fast 
att så inte är fallet. I den första situationen riskerar emittenten relativt höga sankt-
ionsavgifter och andra disciplinära påföljder. I den andra situationen riskerar 
emittenten både att vilseleda marknaden samt åsamka sig själv skada när viss in-
formation som inte utgör insiderinformation, ändå offentliggörs som insiderin-
formation.  

Utfallet av den samlade analysen ger att berörda delar av artikel 7 och 17 MAR 
är ändamålsenliga endast på vissa punkter. De vaga definitionerna som följer av 
artikel 7.1 och delvis artikel 17.1 MAR gör att den övergripande bedömningen 
utmynnar i att de mest vitala regler som berör informationsgivning inte är till-
räckligt ändamålsenliga för att uppnå sina uttalande syften. Dagens utformning 
kan inte heller anses vara tillräckligt ekonomiskt effektiv.  

7.3 Målbolagets informationsplikt vid offentliga 
uppköpserbjudanden  

Offentliga uppköpserbjudanden har med tiden blivit mer sedvanliga på svensk 
aktiemarknad. Likt informationsgivningsreglerna utgör dagens allmänna regler 
kring offentliga uppköpserbjudanden ett utflöde från EU-rättsliga krav. Tidigare 
var området enbart självreglerat, men idag existerar viss obligatorisk lagstiftning 
på området. Även om lagstiftning numera är på plats är den allmänna regleringen 
till stor del ännu av självreglerande karaktär, i form av Takeover-reglerna.  

Inför och under en takeover-process inträffar olika ting som förr eller senare 
bör bedömas utgöra insiderinformation som behöver offentliggöras. Här aktua-
liseras därför artiklarna 7 och 17 MAR återigen. I kapitlet följer exempel av hur 
målbolag i praktiken tillämpat artikel 7 och 17 MAR när de står inför ett 
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eventuellt offentligt uppköpserbjudande. De konsekvenser som följer av begrep-
pens svaga definitioner applicerades på fallet.  

I praktiken tillämpar målbolagen ofta möjligheten att skjuta upp ett offentlig-
görande när de står inför ett eventuellt bud. Flera målbolag gör dock tidiga be-
dömningar avseende när vissa uppgifter utgör insiderinformation, vilket kan in-
nebära problem i det fall denna information läcker ut och bolaget måste offent-
liggöra något som kanske inte borde offentliggjorts i det skedet. I sin tur kan 
detta leda till osäkerhet på marknaden och till att något slutgiltigt bud inte blir av, 
vilket inte är särskilt ekonomiskt effektivt.  

Eftersom offentliggöranden ofta skjuts upp vid takeover-processer ställs för 
fallets vidkommande frågan om målbolagets intresse av att informationen inte 
röjs gentemot allmänhetens informationsbehov. Allt för stora informationsasym-
metrier gynnar inte marknaden – dock har påvisats att sådana ibland, under en 
tid, kan vara befogade eftersom för tidig publicitet snarare riskerar att vilseleda 
marknaden och äventyra budet.  

Likt det som angivits ovan tjänar möjligheten att kunna skjuta upp ett offent-
liggörande ett gott syfte, särskilt i samband med offentliga uppköpserbjudanden. 
Det kan dock anses något komplicerat för en emittent att avgöra när uppgifter 
på marknaden angående ett eventuellt erbjudande ska klassas som informations-
läckage, eller enbart ska klassificeras som rykten. Av stor vikt är därför att in-
formationen kan hållas konfidentiell när beslut tagits om att skjuta upp offentlig-
görandet. 

7.4 Selektivt given information och due diligence-
frågor 

Kapitlet avseende selektiv informationsgivning och due diligence berör flera re-
gelverk explicit, där både MAR och Takeover-reglerna intar en väsentlig plats. I 
framställningen angavs att informationsasymmetrier ibland kan motiveras av le-
gitima affärsskäl, men även vilka risker det kan medföra för ett målbolag att till 
tredje man utlämna känslig verksamhetsinformation.  

Artikel 17.8 MAR öppnar för att selektiv informationsgivning kan vara tillå-
ten, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta kan anses gå stick i stäv med det 
övergripande syftet med MAR, som bland annat är att förhindra informations-
asymmetrier. Vissa förehavanden skulle dock inte vara möjliga om det var helt 
uteslutet att lämna selektiv information, exempelvis till en budgivare vid due di-
ligence eller till ett kreditinstitut vid kapitalanskaffning. De ekonomiska konse-
kvenserna av att det inte skulle vara möjligt riskerar således att bli högre jämfört 
med motsatsen. Artikel 17.8 MAR bör dock, likt det som angivits om andra ar-
tiklar, kunna konkretiseras ytterligare med vad som avses med vissa begrepp. 
MAR uppställer således inga hinder i sig mot att en due diligence genomförs så 
länge de (förhållandevis låga) förutsättningarna är uppfyllda.  

Takeover-reglernas II.20 stipulerar relativt konkret due diligence-förehavan-
det. Likt andra regler som involverar informationsgivning är bestämmelsen 
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utformad med MAR i beaktande. Inte heller här uppställs några uttryckliga för-
bud mot att utlämna selektiv information vid due diligence-undersökningar. Mål-
bolagets styrelse ska dock verka för att undersökningen begränsas till vad som är 
nödvändigt för erbjudandets lämnande.  

Slutligen, det föreligger ingen plikt för målbolagets styrelse att medge en due 
diligence gentemot budgivaren. En sådan plikt kan dock anses föreligga i vissa 
fall gentemot målbolagets aktieägare, eftersom styrelsen ska handla i aktieägarnas 
intresse. Detta utgör enligt mig en rimlig slutsats eftersom budets rättsverkningar 
sker mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Upplever styrelsen att bud-
givaren har mindre seriösa syften med att genomföra undersökningen bör styrel-
sen i så fall försöka kommunicera detta till aktieägarna innan de avslår budgiva-
rens begäran.  
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