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Fondkommissionärer
aktörer

10.1

och

andra

på värdepappersmarknaden

Inledning

De ändrade förhållandena på kapitalmarknaden har skapat nya förutsättningar för fondkommissionärernas arbete. Den internationella utvecklingen
pekar mot en minskning av kommissionshandeln och en ökning av handel i
egen portfölj. Slopandet av fast courtage den 1 juli 1984 kan på sikt leda till
måste
en likartad utveckling här i landet. Svenska fondkommissionärer
kunna konkurrera med utlandet
lika villkor.
Mot bakgrund härav anges i våra direktiv att en av våra uppgifter är att ta
centrala delar av fondkommissionslagstiftningen
under förnyat övervägande. Bl.a. gäller detta reglerna om handelslager i värdepapper, självinträde
och blankning.
I vårt uppdrag ligger vidare att överväga om det finns behov av bestämmelser när det gäller verksamhet som bedrivs av fristående placeringsrådgivare. Enligt nuvarande ordning saknas bestämmelser som skyddar
investerare i fondpapper och andra finansiella instrument som anlitar sådana fristående rådgivare. Däremot finns i lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden vissa sådana bestämmelser som gäller för fristående fondpappersförvaltare.
Inom EG har utarbetats ett direktivförslag benämnt Proposal for a Counon investment services in the securities field, daterat den 16
december 1988. I direktivförslaget
anges ett enhetligt auktorisationsförfarande för den som
värdepappersmarknaden yrkesmässigt utför finansiella tjänster av visst slag. Därmed kan syftet att ett godkännande i ett
cil Directive

EG-land skall vara giltigt även i andra EG-länder uppnås. De aktiviteter
som omfattas av direktivförslaget är verksamhet innefattande garantiåtaganden vid emission av överlåtbara värdepapper samt kommissionsverksamhet, egenhandel, market making, portföljförvaltning,
rådgivning samt
förvaring och förvaltning avseende överlåtbara värdepapper, andra penningmarknadsinstrument,
finansiella terminer och optioner samt valutainstrument. En utförlig presentation av direktivförslaget finns i bilaga
I detta kapitel görs en översyn av fondkommissionslagen mot bakgrund
av vad som sagts i direktiven och vad som händer internationellt. Kapitlet
inleds med en kortfattad redovisning av några olika aktiviteter som bedrivs
på värdepappersmarknaden och därefter diskuteras om det finns behov av
för fler verksamheter än dem som i dag är
ett auktorisationsförfarande
underkastade kravet på auktorisation.
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verksamheter

värdepappersmarknaden
I detta avsnitt behandlas några olika verksamhetsformer som förekommer
värdepappersmarknaden, nämligen fondkommissions-, broker- och market-makerverksamhet samt rådgivning och förvaltning avseende fondpapfinns
per och andra finansiella instrument. Fondkommissionärsbegreppet
definierat i fondkommissionslagen. Däremot saknas i lagstiftningen definition
övriga institut. l det följande lämnas en redovisning över fondkommissionärernas
områden.

10.2.1

verksamhet och därefter redovisas övriga verksamhets-

Fondkommissionsrörelse

Med fondkommissionsrörelse
förstås enligt 1§ 1 fondkommissionslagen
yrkesmässigt utövad verksamhet som avser handel med värdepapper för
annans räkning i eget namn. Fondkommissionsrörelse får endast bedrivas
efter tillstånd av bankinspektionen. Tillstånd får lämnas för svenskt aktiebolag fondkommissionsbolag
och svenskt bankinstitut.
Ett fondkommissionsbolags verksamhet får i princip endast avse fondkommissionshandel med värdepapper. Enligt fondkommissionslagen
får
dock fondkommissionbolag

för att underlätta fondkommissionsrörelsen,
i
samband med denna lämna kredit, köpa, sälja och byta värdepapper, genom att lämna garanti eller på annat sätt medverka vid emission av fond-

den allmänna marknaden, mottaga fondpapper och andra värdepapper
handlingar till förvaring eller förvaltning och lämna råd om placering av
medel i värdepapper.
Ett fondkommissionsbolag

får vidare för egen räkning förvärva bl.a.
förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda
förskrivningar samt med vissa begränsningar aktier, emissionsbevis, andelar
i aktiefond och i ekonomisk förening. En av de begränsningar som avses rör
obligationer,

storleken av handelslagret. Reglerna härom redovisas nedan under avsnitt
10.9.1.
Bankernas rätt att för egen del förvärva och driva handel är begränsad till
viss i bankrörelselagen uppräknad egendom. Där anges bl.a. att bankerna
har denna rätt i fråga om bl.a. obligationer, förlagsbevis och vissa andra
fordringsbevis. Liksom fondkommissionsbolag får en bank som driver fondkommissionsrörelse för att underlätta rörelsen med vissa begränsningar för
egen del förvärva aktier,
ekonomiska föreningar.

emissionsbevis samt andelar i aktiefonder

och

Varken i fondkommissionslagen eller i bankrörelselagen anges att fondkommissionsbolag eller banker äger rätt att handla med optioner avseende
aktier, aktiefondsandelar eller obligationer. Lagarna har dock tolkats så att
handel med sådana optioner är tillåten. Motivet till denna tolkning är att
eftersom fondkommissionsbolag och banker får förvärva de till optionerna
underliggande

värdepapperen

bör det inte finnas något hinder mot att

l
i
ll
l
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förvärva eller utfärda optioner avseende dessa.
I 4 § första stycket 3 lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden finns
en definition av aktiemarknadsbolag. Sådant bolag är bl.a. svenskt aktiebolag som träffat avtal med fondkommissionär om att denne
begäran skall
aktier i bolaget och till dessa kurser köpa och sälja aktier i
ange kurser
bolaget CTC-bolag.
Fondkommissionärerna
handel med värdepapper
market-maker
10.2.2

har alltså ensamrätt att yrkesmässigt få bedriva
för annans räkning i eget namn och att få bli
i OTC-handeln med aktier.

Brokerverksamhet

10.2.2.1 Interbankbrokers
S.k. interbankbrokers

agerar som ombud för banker och fondkommissionsbolag. Brokern utför affärer för annans räkning men
i eget namn. Interbankbrokers

finns inom börshandeln

med optioner

och terminer,

inom

aktiehandeln

Verksamt inom handeln med penningmarknadsinstrument.
samheten är inte reglerad i någon författning.
heller finns på marknaden
Standardavtal eller liknande som beskriver verksamheten.
Den interbankbrokerverksamhet
som förekom vid SOFE var däremot
utförligt reglerad i särskilda brokeravtal. Avtalen ingicks mellan SOFE och
brokerbolaget. SOFE:s brokeravtal innehöll i huvudsak följande.
måste bedrivas i bolagsform. Av bolagsordningen
Brokerverksamhet
skulle framgå att bolagets verksamhet endast skulle vara att göra affärer i
värdepapper i annans namn och för annans räkning. Vid undertecknandet
av avtalet skulle brokerbolaget informera SOFE om:
-

bolagets kapitalförhållanden

- bolagets ägare och finansiärer
- bolagets vinstutveckling de senaste sex månaderna
- prognos över bolagets vinstutveckling de kommande sex månaderna
— eventuella tecknade ansvarsförsäkringar eller friskrivningar gällande
brokerns ansvar mot uppdragsgivare
-

eventuella befintliga eller planerade funktioner
information som t.ex. telefonbandspelare

för att säkerställa

Brokerbolaget

var dessutom därefter skyldigt att löpande informera SOFE,
dessa
förhållanden
ändrades, samt även i övrigt informera om händelser
om
vikt
rörde
brokerbolaget
inom 24 timmar efter att händelsen inav
som
träffat.
Det ålåg brokerbolaget att till SOFE lämna fullmakter från de kunder i
vars namn affärerna gjordes. Eftersom brokerbolaget aldrig tog några egna
positioner i handeln behövde bolaget inte ställa några säkerheter för de
affärer det medverkade till. De affärer i vilka brokerbolaget tog del registrerades under dagen på ett s.k. dagskonto. Vid dagens slut skulle brokerbolaget till SOFE rapportera på vilka konton som affärerna på dagskontot
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skulle registeras. Meningen var att det därefter inte skulle finnas några
affärer kvar på dagskontot. Kvarstod det ändå en öppen position på dagskontot var brokerbolaget skyldigt att omedelbart avsluta positionen och på
begäran ställa säkerhet till dess att detta skett. För att täcka ersättningssom kunde uppstå på grund av felaffärer var brokerbolaget
skyldigt att teckna en ansvarsförsäkring.
De personer som skulle företräda brokerbolaget vid SOFE måste först
genomgå en teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska delen skedde
i form av kvällskurser under en vecka. Därefter följde en praktikperiod där
skyldighet

vederbörande fick följa en erfaren person under minst en vecka. När vederbörande godkänts tilldelades denne ett s.k. börskort som gav rätt att uppträda på börsgolvet och att använda sig av det datoriserade handelssystemet.
Vissa interbankbrokerbolag
agerar inte bara inom options- och terminshandeln utan också inom aktie- och valutahandeln samt inom handeln med
Inom de sistnämnda
olika obligations- och penningmarknadsinstrument.
inga avtal som reglerar förhållandena mellan uppdragsgivarna resp. marknadsplatserna och bolaget. Skälet till uppkomsten
av denna typ av verksamhet är, sägs det, att den effektiviserar handeln.
Detta sker genom att likviditeten ökar, avsluten sker snabbare, aktörerna är
anonyma för varandra tills dess avslut skett och möjligheten till kombiområdena förekommer

nationsaffärer underlättas. På sikt får man räkna med att interbankbrokers
kommer att agera även inom valutamarknaden.
l0.2.2.2

Bankirfirmor

Bankirfirmorna
arbetar som ombud för fondkommissionärer med vilka
de träffat avtal om samarbete. Firmornas uppgift består i att verka för att
allmänheten gör sina värdepappersaffärer via den uppdragsgivande fondkommissionären. För denna förmedlaruppgift förbehåller sig firmorna del
av fondkommissionärens courtage.
Skälet till att fondkommissionärerna

vill utveckla denna typ av samarbete
är att det hjälper dem att i större utsträckning nå ut till allmänheten.
Fondkommissionärerna har sina huvudkontor i Stockholm. Därifrån görs
den största delen av alla värdepappersaffärer upp. Det geografiska avståndet leder till att allmänheten utanför storstadsområdena kan känna ett
motstånd för att göra affärer i värdepapper. För att öka servicen och
kundunderlaget har vissa fondkommissionärer därför startat denna typ av
samarbete där samarbetspartnerns verksamhet vanligen är förlagd till mindre städer ute i landet.
Både bankirfirmor och interbankbrokers förmedlar värdepappersaffärer
mellan köpare och säljare utan att ta egna positioner. Skillnaden mellan
deras verksamheter såsom den är upplagd i dag är att bankirfirmoma
vänder sig till allmänheten, medan interbankbrokers förmedlar affärer mellan fondkommissionärer.
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Ytterligare en typ av viirdepappersfdrmedlare

I samband med en redovisning av olika typer av förmedling av värdepapper
kan det vara på sin plats att även kortfattat beskriva den verksamhet
avseende aktielän som sedan 1985 bedrivs av Invik
C0 Aktiebolag Invik; ett bolag inom Kinnevikgruppen.
Verksamheten går där till på följande sätt. Den som vill låna ut värdepapper anmäler detta intresse till Invik. Invik i sin tur försöker att hitta någon
som är intresserad av att låna värdepapper. När detta skett lånar Invik
värdepapperet av långivaren varefter Invik i sin tur lånar ut värdepapperet
till låntagaren. Invik kommer således att uppträda som part både gentemot
långivaren och låntagaren.
För att Invik skall vara garanterat att kunna lämna tillbaka motsvarande
värdepapper till långivaren kräver Invik att låntagaren ställer säkerhet
gentemot Invik med ett belopp kontanter eller bankgaranti som motsvarar
värdepapperets marknadsvärde. Även Invik ställer säkerhet för sitt åtagande gentemot långivaren.
10.2.3

Market

maker-verksamhet

Market-makerverksamhet
förekommer inom OTC-handeln för aktier, inom
handeln med aktier på O-listan och på den inofficiella listan, inom börshandeln med optioner och terminer och inom handeln med penning- och
obligationsmarknadsinstrument.
Market-makerverksamheten
regleras ofta
av avtal med emittenten, t.ex. inom OTC-handeln med aktier, eller med
marknadsplatsen, t.ex. inom optionshandeln, men det förekommer också
en spontan sådan verksamhet, t.ex. i terminshandeln med statsskuldväxlar
och obligationer. I det följande redovisas innehållet i några av de avtal
som
reglerar en market-makers verksamhet.
10.2.3.1 OTC-handeln
Endast den som har fondkommissionstillstånd får enligt lagen
om värdepappersmarknaden uppträda som market-maker inom OTC-handeln med aktier. För verksamheten har ett modellavtal utarbetats av bankinspektionen i
samarbete med ledningen för Stockholms fondbörs och fondhandlareföreningen. Avtalet, som ingås mellan det bolag vars aktier skall introduceras
och den fondkommissionär som skall agera som market-maker, har redovisats i avsnitt 7.3.2. Nedan återges kortfattat endast de bestämmelser som
rör market-makerns skyldigheter och rättigheter.
Det åligger market-makern att på begäran från allmänheten eller fondkommissionärer ange den köp- eller säljkurs till vilken han är villig att göra
affärer i aktien. Varje transaktion måste omfatta minst
en noteringspost.
Värdet av en noteringspost skall motsvara minst en fjärdedels basbelopp.
En market-maker äger rätt att upphöra med att ställa kurser
om särskilda
skäl föreligger. Beslut om noteringsstopp fattas av börschefen efter samråd
med market-makern.
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mot market
Enligt avtalet har bolaget en omfattande informationsplikt
makern. Informationen omfattar bl.a. prognoser om bokföringsårets resultat, förhandsbesked om blivande årsbokslut, ändringar i fastställt årsbokslut.
En market maker har i avtalet ålagts tystnadsplikt vad gäller förhållanden
som denne erhållit kännedom om i sin egenskap av market-maker.
Bolaget måste vara avstämningsbolag, dvs. tillämpa förfarandet med s.k.
förenklad aktiehantering.
Market-makern äger rätt att säga upp avtalet
-

om bolaget bryter mot avtalet
om det inte är lämpligt eller motiverat

att ställa kurser i bolagets

aktier
-

för anpassning av avtalet till ändringar i bankinspektionens
råd beträffande CTC-marknaden.

allmänna

En market-maker äger även förelägga bolaget att vidta viss åtgärd. Sådant
föreläggande får göras vid äventyr av att avtalet annars kan komma att sägas
upp.
En market-maker
bolaget en varning.

får i stället för uppsägning eller föreläggande meddela

l0.2.3.2 Optionshandeln
Inom optionshandeln ställs inga krav på att de som uppträder som marketHos OM förekommer även att
makers skall vara fondkommissionärer.
privatpersoner uppträder som market-makers. Vid OM regleras marketmakerverksamheten av särskilda avtal som ingås mellan OM och marketmakern. Förhållandet var detsamma vid SOFE.
I avtalet åtar sig market-makern att ställa köp- och säljkurser i det
instrument som avtalet avser. I gengäld betalar market-makern lägre avgifter i handeln.
Skillnaden mellan de köp- och säljkurser som en market-maker ställer får
inte överstiga en viss nivå. Hos OM är den spreaden angiven i avtalet.
Spreaden är relaterad till premiens storlek vad gäller optionerna. Vad gäller
terminerna anges spreaden till ett fast belopp.
Hos SOFE angavs däremot inte maxispreaden i avtalet. Detta gjordes i
stället av SOFE från tid till annan och market-makern åtog sig i avtalet att
följa de anvisningar som SOFE utfärdade. Motivet till denna ordning var
enligt SOFE att man därmed hade möjlighet att snabbt vidga eller minska
den tillåtna spreaden under hänsynstagande till marknadsläget. I ett oroligt
läge vidgades spreaden och i en stabil marknad minskades den.
De kurser en market-maker ställt gäller längst till dess OM stänger för
dagen. En motsvarande regel fanns hos SOFE.
En market-maker måste i princip ställa säkerhet efter samma grunder
som övriga kunder.
De personer som skall verka som market-makers vid OM måste först
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genomgå särskilda kurser innan de får börja delta i handeln. Så var fallet
även hos SOFE. En privatperson som är market-maker vid OM måste ställa
bankgaranti som säkerhet för att han skall fullgöra sina åtaganden.
Avtalet kan sägas upp av båda parter med en månads uppsägningstid.
Enligt de avtal som gäller vid OM äger OM dessutom rätt att temporärt
avstänga en market-maker
de.

eller säga upp avtalet till omedelbart upphöran-

l0.2.3.3 Handeln med statspapper

l
j
i

Riksgäldskontoret utarbetar villkor för de banker och fondkommissionsbolag som får delta vid emission av statspapper. Dessa institut antas av
riksgäldskontoret efter särskild ansökan. Med verkan från den 14 augusti
1989 har riksgäldskontoret tagit fram ett nytt avtal för återförsäljare av
statsskuldväxlar

och riksobligationer.

Avtalet

har utarbetats i samarbete

med riksbanken.

a

l koncentrat innebär avtalet att återförsäljarna erbjuds ersättning för sitt
deltagande i emissionerna av statspapper. Återförsäljama får samtidigt
ensamrätt till att delta i riksgäldens emissioner, och i villkoren upplyses att
riksbanken vid marknadsoperationer i princip endast kommer att anlita de
av riksgäldskontoret antagna återförsäljarna.

l
l

De krav som ställs på återförsäljarna är att de aktivt skall delta i riksgäldens alla emissioner samt hålla andrahandsmarknad i statspapper.
Att hålla andrahandsmarknad specificeras som att ställa bindande köpno-

l

l

l

teringar för slutplacerare i telefon. Krav på bindande säljnoteringar finns
inte eftersom ett sådant krav inte går att upprätthålla vid materialbrist. Pâ
interbankmarknaden,
där riksbanken ställer särskilda krav för att uppnå

i

hög likviditet,

l

indikativa

tvåvägspriser i statsskuldväxlar och på telefon ställa bindande
tvåvägspriser i fem specificerade obligationslån.
Om en återförsäljare använder sig av interbankmäklare får endast sådan
mäklare användas som offentliggör avslutsinformation för slutplacerare via
PMI eller liknande media.
En återförsäljare har viss informations- och rapporteringsskyldighet gent-

i

Årsredovisning och publicerade delårsrapporter
emot riksgäldskontoret.
skall ges in. Större förändringar av verksamhet och organisation skall anmålas. Omsättningen på statspapper skall rapporteras till riksbanken.

j
4

i

skall återförsäljarna

dock alltid på skärm visa minst fyra

Uppfyller inte en återförsäljare de uppställda kraven kan riksgäldskontoret enligt villkoren meddela varning eller avstänga honom från att vara
återförsäljare av statspapper för viss tid eller tills vidare.

10.3

Behovet

av

tillsyn

och

tillståndsprövning

Under senare år har det på värdepappersmarknaden etablerats en rad nya
företag som driver finansiell verksamhet utan att ha undergått koncessionsprövning och utan att de står under någon myndighets tillsyn. Exempel
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härpå är City Broker, Nordic Broker House, Delta One Options Broker och
Fjärde Finanseus vilka bl.a. uppträdde som interbankbrokers på SOFE:s
börsgolv. Nordic Broker House’s verksamhet omfattar också brokerverksamhet inom aktiehandeln samt inom handeln med olika obligations- och
penningmarknadsinstrument.

Brokerverksamhet bedrivs också av bl.a. ArPearce, Fulton Rebon Harlow Butler, Invik m.fl. Marketmakerverksamhet bedrivs inom exempelvis Beijer Capital, Förvaltnings AB
Fatet, Gardia Option. Exempel
företag som sysslar med bl.a. rådgivning

bitrator, Astley

eller förvaltning är Capinova, Finacator, Optionskonsulterna.
Det finns
också företag som medverkar vid börsintroduktioner
och emissioner. Exempel på sådana företag är Active Konsult och Nevi Corporate Finance.
som gjorts bygger på pressmeddelanden, pressplatsannonser och presentationsbroschyrer.
Det kan därför förut-

Den sammanställning
klipp,

samlat in inte är uttömmande och att antalet
sättas att de uppgifter
fristående företag som agerar på värdepappersmarknaden är betydligt större.
De centrala lagarna vad gäller handel med värdepapper är lagen
1985:571
värdepappersmarknadslagen,
om värdepappersmarknaden
fondkommissionslagen

1979:748
och lagen 1979:749
om Stockholms
fondbörs. Dessa lagar har tillkommit för att trygga en sund utveckling av
handeln med aktier och andra fondpapper. Bankinspektionen har att tillse
att bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen och fondkommissions-

lagen följs, medan handeln vid Stockholms fondbörs övervakas av fondbörsen som i sin tur står under bankinspektionens tillsyn.
Den verksamhet som bedrivs av förmedlare, handlare och andra utan
fondkommissionstillstånd omfattas inte av den nämnda lagstiftningen. Vissa
sådana aktörer handhar dock allmänhetens uppdrag på liknande sätt som
fondkommissionärerna. Det gäller t.ex. medverkan vid emissioner av fondpapper på den allmänna marknaden, rådgivning, förvaltning och förmedling av affärer. När det gäller den verksamhet som bedrivs av interbankbrokers och market-makers

är det visserligen så att deras verksamhet inte
omedelbart riktar sig till allmänheten. Verksamheten påverkar ändå marknaden och därmed även allmänhetens intressen i handeln.
Reglerna för värdepappershandeln bör syfta till att skydda allmänheten
och skapa goda förutsättningar för att all yrkesmässig värdepappershandel
kan bedrivas med allmänhetens förtroende. De bör också syfta till att så
långt som möjligt främja en konkurrensneutral reglering mellan olika typer
av förmedlare, handlare och andra.
Allmänhetens skydd och förtroende torde inte kunna upprätthållas om
inte samhället ges möjlighet att agera emot den aktör som inte bedriver sin
verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Aktörer, som bedriver sådan yrkesmässig värdepappershandel, förmedling eller annan liknande verksamhet
som kan påverka allmänhetens intressen inom handeln, bör därför i vart fall
stå under statlig tillsyn och kunna bli föremål för korrigerande ingripanden
från en statlig myndighets sida.
Fondkommissionsrörelse,

i fondkommissionslagen

definierad som yrkes-
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mässigt utövad verksamhet avseende handel med värdepapper för annans
räkning i eget namn, får bedrivas endast efter tillstånd av bankinspektionen.
För att driva de övriga verksamheter som berörts ovan krävs i dag inte
tillstånd.
Kreditmarknadskommittén
lämnade i september 1988 sitt slutbetänkande
Förnyelse av kapitalmarknaden SOU 1988:29. Kreditmarknadskommittén
föreslår införandet av en ny lag kallad kapitalmarknadslag som skall ersätta
bl.a. fondkommissionslagen. I förslaget till kapitalmarknadslag föreskrivs
obligatorisk auktorisation
finansieringsverksamhet,

för fyra kategorier av verksamheter, nämligen
aktiemarknadskommission,
penningmarknadskommission och penningmarknadshandel. Finansieringsverksamhet definieras enligt lagförslaget som yrkesmässigt utövad verksamhet som har till

i
l

l

2

ändamål att lämna kredit eller ställa garanti för kredit eller på annat sätt
medverka till finansiering, dock att förvärv av fondpapper eller förmedling
av kredit till annan än konsument inte är finansieringsverksamhet. Aktiemarknadskommission definieras som yrkesmässigt utövad verksamhet som
avser handel i eget namn för annans räkning med aktie, annat bevis om
delaktighet i bolag samt andel i aktiefond. Kommissionshandel och egenhandel med andra typer av fondpapper hänförs till penningmarknadskommission resp. penningmarknadshandel.
Tillstånd att bedriva aktiemarknadskommission, penningmarknadskommission
och penningmarknadshandel får ges endast till svenska aktiebolag och svenska banker. Ett aktiebolag
eller penningmarksom fått tillstånd att driva aktiemarknadskommission
nadskommission kallas fondkommissionsbolag.
Fondhandlarbolag är den
nya beteckningen för aktiebolag som fått tillstånd att driva penningmarknadshandel.
Det
firms.

tidigare

nämnda direktivförslaget
inom EG avser investment
Därmed förstås fysiska eller juridiska personer vars verksamhet
omfattar något eller några av följande områden.
Lkommissionsverksamhet,

dvs. mottagande och fullgörande
der med avseende
följande instrument:
a överlåtbara värdepapper inkl. aktiefondsandelar
b penningmarknadsinstrument
inkl. depåbevis

av kundor-

c finansiella optioner och futures
d

valuta- och ränteinstrument
handel för egen räkning med ovannämnda instrument
3.market-making avseende ovannämnda instrument
portföljförvaltning
avseende ovannämnda instrument
5.emissionsverksamhet avseende överlåtbara värdepapper
6.investeringsrådgivning
avseende ovannämnda instrument
7.förvaring

och förvaltning

avseende ovannämnda instrument.

Enligt förslaget skall tillstånd vara en förutsättning för att få engagera sig i
någon av de nämnda verksamheterna.
Ett krav
tillstånd för sådan verksamhet som nu är i fråga gör det
möjligt att gallra ut företag som är olämpliga för uppgiften och som därför
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kan sätta allmänhetens intressen i fara. Att endast företag med tillstånd får
bedriva viss verksamhet underlättar också tillsynen av marknaden. Även
om det kan vara svårt att vid en tilltänkt prövning bedöma företagets
lämplighet för framtiden, ger tillståndskravet och tillsynen i förening möjlighet att genom återkallelse av tillstånd förhindra fortsatt verksamhet av
olämpliga företag. Det är önskvärt att på detta område harmonisera våra
regler med EGzs, vilket i sin tur talar för att tillstånd skall krävas.
Det torde inte komma i fråga att uppge kravet på tillstånd för dem som
vill bedriva fondkommissionsrörelse.
Att även andra, liknande verksamFrågan
heter underkastas tillståndstvång bidrar till konkurrensneutralitet.
bör emellertid bedömas med hänsyn till de olika verksamhetsformernas
särart.
Med utgångspunkt i de verksamhetsområden

som anges i EG:s direktivförslag diskuteras i det följande varje verksamhet för sig. Förutom dessa
verksamhetsområden behandlas även sådan brokerverksamhet som beskrivits ovan.

10.4

10.4.1

Allmänna

överväganden

Kommissionsverksamhet

Yrkesmässigt utövad verksamhet som avser handel med fondpapper och
andra finansiella instrument för annans räkning i eget namn innefattar ofta
att fullgöra uppdrag från enskilda personer. Sådan verksamhet bör endast få
bedrivas av särskilt kompetenta företag. Skäl att ändra på den rådande
ordningen med särskilt tillstånd för att få bedriva sådan verksamhet har inte
framkommit. Den nuvarande ordningen med ett koncessionsförfarande bör
därför behållas.
Den som i dag har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får enligt
13 § fondkommissionslagen därutöver driva alla de övriga verksamheter
ger således
som anges i EG:s direktivförslag. Fondkommissionstillståndet
rätt att bl.a. utföra kommissionsuppdrag, köpa, sälja och byta värdepapper
för egen räkning med vissa begränsningar, förvara och förvalta fondpapper
och andra värdehandlingar samt att lämna råd om placering av medel i
värdepapper.
EG:s direktivförslag innebär att alla som vill engagera sig i någon av de
som nämns i förslaget skall ha ett särskilt tillstånd till det.
Med hänsyn härtill och då det enligt vår mening inte finns skäl att särföreslår
behandla fondkommissionsbolagen
att även dessa skall vara
skyldiga att söka separata tillstånd för varje typ av verksamhet som i
enlighet med vad som framgår nedan skall vara underkastad sådan prövverksamheter

bör dock vara, att stränga
ning. Utgångspunkten för tillståndsprövningen
fondkommissionsverksamhet
skall
bedriva
måste
den
ställas
krav
som
och att den som befinns vara lämpad att utöva sådan verksamhet som regel
har kompetens att driva även övriga typer av tillståndspliktig verksamhet.
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Vid prövningen bör alltså den tillståndsgivande myndigheten kunna koncentrera sin prövning till frågan om tillstånd skall ges till fondkommissionsverksamhet och, om så sker, som regel kunna utgå från att tillstånd kan
beviljas även till övriga typer av verksamhet som ansökningen avser. Endast
om särskilda skäl föreligger finns det anledning vägra tillstånd till viss eller
vissa typer av övrig verksamhet.
För de fondkommissionsbolag som finns i dag innebär vårt ställningstagande att de skall vara skyldiga att söka tillstånd för vissa av de verksamheter de driver vid sidan av fondkommissionsrörelsen och som enligt vårt
förslag skall vara underkastade tillståndsplikt. Hur detta praktiskt bör lösas
diskuteras i avsnitt 10.14.
Banker undantas enligt EG:s förslag från krav på särskilt tillstånd för viss
finansiell verksamhet ifall bankoktrojen inkluderar rätt att driva den verksamheten. Enligt gällande svenska regler måste ett bankinstitut ha ett
för att få driva fondkommissionsrörelse.
För de övriga
verksamheter som omfattas av EG:s förslag krävs inte något tillstånd oavsett vem som driver den. I Sverige inkluderar bankoktroj således inte
uttryckligen rätt att driva de andra finansiella verksamheter som anges i
särskilt tillstånd

En del av den verksamhet som en bank bedriver vid sidan av
bankrörelsen avser traditionellt förvaring och förvaltning av fondpapper,
rådgivning i ekonomiska angelägenheter, medverkan vid emissioner och
market making. Bankerna är dock av mycket olika storlek och har skilda
EG-förslaget.

förutsättningar att klara olika typer av uppgifter. För framtiden kan man
också tänka sig mer specialiserad verksamhet även från bankernas sida.
Även beträffande banker bör alltså krävas tillstånd till de verksamhetsgrenar som enligt våra förslag bör vara tillståndspliktiga. Även en bank bör
därför ha särskilt tillstånd för var och en av de omnämnda finansiella
verksamheter som den vill utöva. Om banken beviljas tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse följer dock av det förut sagda att den presumeras
vara lämpad att bedriva även övriga typer av tillståndspliktig verksamhet.
Vidare bör i själva bankoktrojen ligga en presumtion för tillstånd till vissa
typer av verksamhet, t.ex. rådgivning i frågor som rör investering i olika
finansiella instrument.
Det förslag kreditmarknadskommittén
lagt fram innebär att tillstånd skall
egenhandel.
Förslaget innebär dock
antingen
kommissionshandel
eller
avse
ingen absolut åtskillnad mellan dessa verksamheter. Sålunda skall enligt
kunförslaget den som erhållit tillstånd att driva aktiemarknadskommission
alltså
ha
handelslager
aktier
och
kunna
göra
ett eget
egna
na
av
m.m.
affärer. Vidare anses enligt förslaget ett tillstånd att driva penningmarknadshandel innefatta rätt att även driva penningmarknadskommissionsverksamhet. Kreditmarknadskommitténs
uppdelning i aktiemarknad och
också
penningmarknad har
medfört en uppdelning av de finansiella inDen som erhållit tillstrument som den som erhållit tillstånd får agera
stånd att driva aktiemarknadskommission
får agera i aktier och andra
delaktighetsbevis i bolag samt andelar i aktiefond, medan den som fått
tillstånd att agera

penningmarknaden

får hålla sig till andra fondpapper
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än de nyssnämnda. Någon motsvarande uppdelning har inte gjorts i EG:s
direktivförslag och EG tar i sitt förslag även upp andra finansiella instrument än fondpapper.
I motiven till förslaget uttalar kreditmarknadskommittén
SOU 1988:29 s.
59 att de föreslagna definitionerna syftar till att öka förståelsen för och
innebörden av resp. verksamhet och att strukturen på marknaderna blir
lättare att överblicka. Vidare konstaterar kommittén att förslagen inte är
avsedda att hindra att man som i dag inom ett företag integrerar de båda
penningmarknadsfunktionerna
med aktiemarknadskommission.
Det nuvarande fondkommissionärsbegreppet

är väl inarbetat och samfirmanamn. De förslag kreditmarknadskommittén lagt fram hindrar inte att ett bolag som önskar bedriva
tillståndspliktig verksamhet driver både kommissionsverksamhet och hanmankopplat

med fondkommissionsbolagens

del i egen portfölj. Förslaget synes därför inte i praktiken leda till någon
avgörande förändring i förhållande till vad som gäller i dag. Den uppdelning
både av funktioner och av vilka finansiella instrument som man får agera i
leder enligt vår mening inte till att några betydelsefulla fördelar uppnås. Vi
avstyrker därför genomförandet av kreditmarknadskommitténs
förslag i
denna del och föreslår för vår del att den nuvarande strukturen behålls.
I den nuvarande definitionen av fondkommissionsrörelse sägs att handeln
skall avse värdepapper. Vi har i alla de förslag
lagt fram utnyttjat
lokutionen fondpapper och andra finansiella instrument för att fånga upp de
nya instrument som förekommer på marknaden. Genom en sådan ändring
harmoniseras också regelsystemet med EG:s direktivförslag, som i detta
hänseende innebär att alla typer av finansiella instrument innefattas i förslaget. Vi föreslår därför sammanfattningsvis att det, på sätt som gäller i
dag, skall krävas tillstånd för att driva fondkommissionsrörelse
och att
definitionen av sådan rörelse ändras på det sättet att begreppet värdepapper
byts ut mot fondpapper och andra finansiella instrument.
10.4.2

Handel

i egen

räkning

Egenhandel beskrivs i EG:s direktivförslag som köp och försäljning av
överlåtbara värdepapper m.m. för egen räkning och på egen risk i syfte att
göra vinst på skillnaden mellan köp- och säljpris. I förhållande till marketmaking är skillnaden att en market-maker har åtagit sig att upprätthålla en
marknad i ett eller flera instrument.
Den egenhandel, utan market-makeråtagande,
som fondkommissionärer, försäkringsbolag, investmentbolag, industriföretag med flera större placerare sysslar med, torde inte vara så specialiserad som anges i EG:s
direktivförslag. Syftet med den egenhandel som nämnda subjekt ägnar sig åt
är sannolikt främst att få en god tillväxt på satsat kapital genom att värdet
på fondpapperet eller andra finansiella instrument stiger. Enligt vår bedömning skulle det leda för långt att ställa alla de företag som i större
omfattning handlar med fondpapper eller andra finansiella instrument för
egen räkning under samhällets tillsyn och kontroll.

Inte heller synes det

,
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finnas något behov av en sådan samhällsinsats gentemot företag som utan
market-makeråtagande specialiserat sin egenhandel på sätt som EG:s direktivförslag anger. Vi finner således att det i princip inte bör införas någon
särskild reglering i fråga om verksamhet som angivits i detta avsnitt.
Som framgår av följande avsnitt föreslår
att en rad finansiella verksamheter får bedrivas först efter särskilt tillstånd. l det fall sådan tillståndspliktig verksamhet drivs i förening med handel i egen portfölj är det viktigt att
egenhandeln behandlas på ett konkurrensneutralt
sätt. Det kan t.ex. inte

se avsnitt 10.4.4
anses vara acceptabelt att den som är portföljförvaltare
och samtidigt har en egen aktieportfölj inte drabbas av krav på kapitaltäckning, medan den som förutom fondkommissionsrörelse har ett eget handelslager av aktier gör det. Detta talar för att det införs en tillståndsplikt för
egenhandel ifall den bedrivs vid sidan av annan tillståndspliktig verksamhet.
Å andra sidan kan lagen konstrueras så att när den
som bedriver någon
tillståndspliktig verksamhet har en egen värdepappersportfölj så blir reglerna om t.ex. kapitaltäckning tillämpliga och något särskilt tillstånd för egenhandeln skulle inte behövas. Mot bakgrund av vad som sagts har vi inte
heller funnit att det föreligger något behov av en tillståndsplikt för egenhandel i nämnt fall.
10.4.3

Market

making

Enligt EG:s direktivförslag innebär market-making upprätthållandet av en
marknad i ett eller flera finansiella instrument genom handel med dessa
instrument.
Vi har uppfattat EG:s beskrivning så att det måste finnas ett åtagande,
manifesterat i ett avtal mellan market-makern, på ena sidan, och en börs,
emittent eller annan, på andra sidan, att upprätthålla en marknad. Efter
finländskt mönster översätter
uttrycket market-maker med marknadsgarant.
En marknadsgarants viktigaste funktion är att garantera att den som
investerat i ett finansiellt instrument alltid kan få sitt instrument utbytt mot
kontanter och att den som vill investera i ett finansiellt instrument alltid kan
förvärva ett sådant. För att detta skall vara möjligt måste marknadsgaranten
åta sig att kontinuerligt ange s.k. tvåvägspriser i det eller de finansiella
instrument som åtagandet omfattar. Att ställa tvåvägspriser innebär att
ange de köp- och säljpriser till vilka marknadsgaranten är villig att handla.
En fungerande marknadsgaranthandel
leder till hög likviditet och omsättningsbarhet på marknaden. I en marknad med flera marknadsgaranter i
varje finansiellt instrument tenderar spreaden, dvs. skillnaden mellan köpoch säljpriser, att minska, vilket är till gagn för slutkunderna. En marknadsgarants inkomster hänför sig till skillnaden mellan sälj- och köppriset. I en
effektiv marknad är skillnaden mellan dessa priser liten. För att en marknadsgarant skall kunna få lönsamhet på sina affärer krävs i ett sådant fall att
han kan handla med stora volymer. Det åtagande en marknadsgarant gjort
gentemot marknaden medför stora risker. Han kan t.ex. bli tvungen att
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köpa aktier även om kurserna sjunker och han kan t.ex. bli tvungen att sälja
aktier även om kurserna stiger.
Åtagandet att vara verksam som marknadsgarant manifesteras ofta av ett
avtal som ingås med emittenten, såsom är fallet på OTC-marknaden och
obligationsmarknaden,
eller med börsen, såsom är fallet på options- och
terminsmarknaden. Det huvudsakliga innehållet i de avtal som förekommer
i dag på den svenska marknaden har redovisats i avsnitt 10.2.3. Som
framgår kan marknadsgarantåtagandet
vara utformat på olika sätt och
marknadsgarantfunktionen
fungerar också på olika sätt i de olika marknaderna. Enligt det avtal som finns på CTC-marknaden
är marknadsgaranten skyldig att ange tvåvägspriser på begäran av allmänheten eller
fondkommissionärer.
Ofta förekommer endast en marknadsgarant i en
aktie och någon priskonkurrens mellan flera marknadsgaranter finns då
inte. Inom börshandeln med standardiserade optioner och terminer finns
i varje instrument. Åtagandet gentemot
OM är att marknadsgaranten skall ställa tvåvägspriser på anfordran av OM.
I handeln med statspapper är de auktoriserade återförsäljarna skyldiga att
vara aktiva på andrahandsmarknaden och där dagligen ställa köpräntor
medan säljräntor inte behöver anges. I praktiken fungerar det dock så att de

det ofta flera marknadsgaranter

som är aktiva på andrahandsmarknaden
och statsskuldväxlar utan anfordran lämnar uppgifter i
Reutersystemet om de köp- och säljräntor till vilka de är beredda att handla.
l den handeln finns det således en priskonkurrens mellan flera handlare.
banker och fondkommissionsbolag

för obligationer

Mot bakgrund av vad som sagts kan urskiljas två typer av marknadsgaranter, en som vid varje tidpunkt utan anfordran ställer tvåvägspriser och
en som gör det först efter anfordran.
Det torde vara mindre riskfyllt att uppfylla den sistnämnda funktionen än
den förstnämnda. Den sistnämnda typen av marknadsgarantverksamhet
fyller en funktion i sådana finansiella instrument där likviditeten är låg. En
skillnasådan marknadsgarant strävar inte enbart efter att tjäna pengar
den mellan sälj- och köppriset, utan han måste också se till att göra vinster
på att instrumentet stiger i värde. Sådan verksamhet kan således fylla en
viktig funktion i en marknad där förutsättningarna för den mer utvecklade
marknadsgarantfunktionen
saknas.
Marknadsgarantverksamhet
utförd

på här beskrivet sätt utgör en beoch den kan spela en
avgörande roll vad gäller prisbildningen. Därmed påverkas allmänhetens
intressen i handeln. Detta talar för att sådan verksamhet skall få bedrivas
först efter tillstånd på motsvarande sätt som gäller för fondkommissionsrörelse. Detta gäller oavsett om åtagandet avser att ställa tvåvägspriser vid

tydelsefull

verksamhet

varje tidpunkt

värdepappersmarknaden

eller först efter anfordran.

Ett ytterligare argument för att även marknadsgaranter skall omfattas av
den lagstiftning som reglerar handeln med värdepapper är att lagstiftningen
annars inte blir tillräckligt effektiv.
Ett exempel härpå utgörs av reglerna om börsstopp. Enligt 25 § lagen om
Stockholms fondbörs får börsstyrelsen om särskilda skäl föreligger besluta
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att handel och notering vid fondbörsen skall avbrytas i fråga om fondpapper
av visst slag. Börsstopp får tillgripas i syfte att trygga att kursbildningen sker
under riktiga förutsättningar prop. 197576:175 s. 21. För att börsstopp
skall få denna effekt måste all yrkesmässig handel såväl inom som utanför
fondbörsen med ett börsstoppat fondpapper avstanna. För att uppnå detta
får ett börsstopp enligt 24 § första stycket fondkommissionslagen till följd
att ett fondkommissionsbolag är förbjudet att vid eller utanför fondbörsen
avtala eller medverka till avtal om köp eller försäljning av det börsstoppade
fondpapperet. Bestämmelsen gäller även för bank med fondkommissionstillstånd.
Som läget är i dag gäller förbudet i 24 § första stycket fondkommissionsEn sådan
lagen inte för marknadsgaranter utan fondkommissionstillstånd.
handlare skulle således kunna medverka till att en relativt omfattande
handel med en börsstoppad aktie förekom. Ett sådant förfarande skulle
motverka syftet med börsstopp.
Mot bakgrund av vad som sagts framstår det som väl motiverat att
förutom fondkommissionärerna
även marknadsgaranter skall omfattas av
den värdepappersrättsliga lagstiftningen innebärande bl.a. att dessa inte får
påbörja verksamhet utan tillstånd och att de skall stå under bankinspektionens tillsyn.
10.4.4

Portföljförvaltning

innefattar uppdrag för någon att mot betalning efter
Uppdraget kan vara allvissa riktlinjer förvalta en värdepappersportfölj.
mänt hållet och t.ex. innefatta uppgiften att göra de omplaceringar i portkan motivera. Det kan också vara inföljen som marknadsförhållandena
skränkt till att endast innefatta de köp eller försäljningar i portföljen som
Portföljförvaltning

lägger vi
uppdragsgivaren särskilt anger. I begreppet portföljförvaltning
också att den sker yrkesmässigt. Den skall alltså innefatta något mer än ett
enstaka uppdrag att köpa eller sälja fondpapper eller andra finansiella
instrument.
I EG:s direktivförslag
l
a
l
l
l
é

i

l
i

l
l
i

i

beskrivs portföljförvaltning
som förvaltning mot
betalning av en portfölj innehållande något eller några fondpapper eller
andra finansiella instrument för enskilda investerares räkning.
Portföljförvaltning
kan vara mer eller mindre avancerad. Den kan t.ex.
innefatta s.k. Program Trading, vilket innebär att man lägger upp ett dataprogram för köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument. I dataprogrammet anges vid vilka kurser olika instrument skall
köpas eller säljas. Sådan dataprogrammerad handel kan av portföljförvaltare som är börsmedlemmar kopplas till börsens datoriserade avslutssystem
och på det sättet kan köp och försäljning ske helt automatiskt.
kan tillhandahålla sina
En annan typ av service som en portföljförvaltare
kunder är en affärsstrategi kallad Portfolio Insurance. Syftet med denna
strategi är att så långt som möjligt utnyttja chanser till värdestegringar utan
att riskera förluster över en viss nivå. Detta skulle kunna uppnås genom
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försäkring

med säljoptioner. Vid Portfolio Insurance skapar man i stället
effekt
samma
genom att kontinuerligt justera andelen aktier i portföljen.
Strategin medför att man köper aktier vid kursstegring och säljer vid kursfall. Om många aktörer använder sig av sådana strategier kan kurssvängningarna komma att förstärkas. Samtidigt förutsätter strategin att kursändringarna sker tillräckligt

långsamt för att man skall hinna sälja ut sina aktier
vid de i förväg fastställda kurserna.
Portföljförvaltning
utgör en av de verksamheter som fondkommissionärerna ägnar sig åt. Det finns dock också s.k. fristående fondpappersförvaltare, dvs. sådana som inte har fondkommissionstillstånd,
vilka bedriver
sådan verksamhet. I värdepappersmarknadslagen finns som nämnts några
bestämmelser som tar sikte på den verksamhet som sådana fristående
fondpappersförvaltare

bedriver. Bestämmelserna innehåller en skyldighet
begäran av bankinspektionen lämna inspektionen
att
uppgifter om förvaltning. Finner inspektionen att förvaltningen bedrivs i
former som otillbörligen äventyrar enskildas kapitalinsatser eller annars är
för förvaltaren

otillbörliga

mot uppdragsgivare får inspektionen skriftligen uppmana förvaltaren att rätta till missförhållandet på det sätt som är skäligt med hänsyn
till omständigheterna. Om förvaltaren inte följer uppmaningen får inspektionen i särskilt beslut göra anmärkning om missförhållandet. Lämnar för-

t valtaren inte inspektionen de uppgifter den begär får inspektionen förelägga
vite. Den förvaltare som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar inspektionen oriktig eller vilseledande information vid fullgörande av uppgiftsskyldigheten skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Bestämmelserna gäller endast om förvaltningen inte är särskilt reglerad i
annan lag. Detta innebär att banker, fondkommissionsbolag, finansbolag
och fondbolag inte omfattas av bestämmelserna.
heller omfattas boutredningsmans förvaltning av fondpapper tillhörande dödsbo eller förvaltning
grund av sådant godmansförordnande som avses i
som kommit till stånd
18 kap. ärvdabalken eller konkursförvaltares förvaltning av fondpapper
som ingår i konkursbo. Om en förvaltare som avses i bestämmelserna går i
konkurs kan den situationen uppkomma att konkursförvaltaren driver förvaltarens rörelse. Inte heller i ett sådant fall gäller bestämmelserna om
förvaltning av fondpapper i värdepappersmarknadslagen
se prop. 1984
852157 s. 100.
Föredragande statsrådet anförde som motiv till bestämmelserna i huvud198485:157 s. 55 f.:

sak följande prop.

Det övervägande flertalet av förvaltningsuppdragen är anförtrodda banker, fondkommissionsbolag,
finansbolag och fondbolag, vilka dels är
underkastade bestämda regler om verksamheten, dels står under bankinspektionens tillsyn. Jag delar därför utredningens bedömning att något aktuellt lagstiftningsbehov inte föreligger när det gäller dessa förvaltare.
När det gäller de fristående förvaltarna är situationen en annan.
Genom att fri etableringsrätt råder kan i princip vem som helst åta sig
förvaltaruppdrag.
Verksamheten binds inte av andra regler än allmän
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konsumenträttslig och civil- eller straffrättslig lagstiftning. Inte heller
står verksamheten under någon direkt tillsyn. De fristående värdepappersförvaltarna är relativt få till antalet och har i de flesta fall en
begränsad kundkrets. Sedan slutet av 1970-talet har det inte heller
framkommit att förvaltningsverksamhet utövats av personer med otillräckliga kunskaper eller med bristfälligt ansvarsmedvetande. Man kan
därför i likhet med vissa remissinstanser ifrågasätta om det finns något
behov att nu genom särskild lagstiftning utöka skyddet för investerarna
på detta område. Värdepappersmarknaden
är emellertid ett område
som inte minst under nuvarande förhållanden kan utsättas för snabba
förändringar. Erfarenheter från slutet av 1970-talet visar också att det
kan uppstå situationer där man snabbt behöver ingripa. Det finns därför
också enligt min mening anledning att som en beredskapsåtgärd införa
regler som ökar skyddet för de investerare som anlitar fristående förvaltare. Som utredningen förordat bör detta ske genom att möjligheter
öppnas till offentlig insyn i verksamheten och till att påverka verksamheten i den riktning som behövs för att uppdragsgivaren skall
ett
skäligt skydd mot förluster.
Portföljförvaltning

g

mänheten.

kan innefatta verksamhet som riktar sig direkt till allinnefattar att förvaltaren såsom ombud köper

Verksamheten

eller säljer fondpapper eller andra finansiella instrument för en kunds
räkning. Sådan förvaltning kan innefatta utnyttjandet av avancerade affärsstrategier som kan få effekter på kurssättningen i de instrument där de
används. Portföljförvaltning

I

l
i

l

bör därför endast få bedrivas av ansvarsfulla
personer med tillräckliga kunskaper. Detta talar - i förening med önskemålet om en harmonisering med EG:s direktivförslag
- för att även denna
typ av verksamhet endast bör få bedrivas efter särskilt tillstånd och att den
skall stå under bankinspektionens direkta tillsyn. Vi föreslår att en sådan
tillståndsplikt införs och att de som erhåller tillstånd ställs under bankinspektionens tillsyn.
I aktiefondslagen

1974:931 finns bestämmelser om aktiefondsverksamhet. Med aktiefondsverksamhet förstås sådan förvaltning av aktiefond samt
försäljning av inlösen av andelar i fonden som bedrivs av fondbolag. För att
få driva aktiefondsverksamhet
krävs tillstånd av bankinspektionen.
Det
framstår som naturligt att sådan förvaltning som avses i aktiefondslagen inte
också skall vara underkastad bestämmelserna i fondkommissionslagen.
heller bör boutredningsmans förvaltning av fondpapper tillhörande dödsbo
eller förvaltning som kommit till stånd
grund av godmansförordnande
enligt 18 kap. ärvdabalken eller en konkursförvaltares förvaltning av fondpapper som ingår i konkursbo omfattas av bestämmelserna i fondkommissionslagen. Däremot bör ett finansbolag som driver portföljförvaltning
omfattas av bestämmelserna och skall alltså vara skyldigt att söka särskilt
tillstånd för sådan verksamhet. Skälen härtill är att det i lagen 1988:606
om finansbolag inte finns några bestämmelser som tar särskilt sikte på
förvaltning av fondpapper och att finansbolag inte heller är undantagna från
tillståndskraven

enligt EG:s direktivförslag.
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eller

av fondpapper

får enligt 13 § första stycket 4 fondkommissions-

lagen medverka vid emissioner av fondpapper på den allmänna marknaden.
Om bolaget i samband därmed har lämnat en garanti krävs enligt 15 § tredje
stycket samma lag tillstånd för förvärv av aktier på grund av garantiåtagandet. Bank får också enligt 2 kap. 7 § bankrörelselagen medverka vid emissioner. En sparbank eller en föreningsbank får dock göra det endast efter
tillstånd av bankinspektionen.
Något särskilt tillstånd för en bank att i
sådant sammanhang förvärva aktier som ingår i emissionen krävs inte.
I EG:s tidigare nämnda direktivförslag beskrivs sådan verksamhet som
medverkan eller garantiåtagande i samband med emission av överlåtbara
värdepapper inkl. aktiefondsandelar

samt spridning av sådan emission till

allmänheten.
Medverkan vid emissioner utgör en viktig del av fondkommissionsbolagens och bankernas verksamhet. Det finns dock även andra företag på
marknaden som inte står under bankinspektionens tillsyn och som erbjuder
sin medverkan vid emissioner. Det kan ifrågasättas om det inte även på
detta område behövs ett utökat skydd för de investerare som deltar vid
emissioner.
När det i fondkommissionslagen och i bankrörelselagen talas om emission
på den allmänna marknaden kan det vara fråga om en rad olika situationer innefattande såväl utgivning av nya aktier som spridning av befintligt
aktieinnehav i ett bolag. Det kan vara fråga om kontantemission, försäljning av ett stort antal aktier på en gång, introduktion på marknaden av
aktier som tidigare inte haft någon större spridning, utbytesförsäljning eller
försäljning av ett betydande antal teckningsrätter i bolag med få aktieägare i
syfte att få bolaget introducerat på marknaden.
Ett marknadserbjudande måste föregås av ett relativt omfattande förberedelsearbete. Detta syftar till att ta fram underlag för bedömning av
emissionsvillkoren och att färdigställa redovisnings- och annat informationsmaterial så att det motsvarar gängse krav. Detta arbete utförs i samarbete
mellan emittenten och den fondkommissionär eller annan som medverkar
vid emissionen. Arbetet är sådant att det ställs krav på personella och
tekniska resurser för att ett sådant uppdrag skall kunna fullgöras. Ifall
emissionsvillkoren är för oförmånliga eller förhållandena ändrats negativt
under erbjudandetiden kan den som medverkat vid emissionen bli tvungen
att förvärva de utgivna fondpapperen eller del av dem. Det krävs därför
även finansiell styrka hos den som medverkar vid emissioner.
Hur en emission av aktier eller andra fondpapper genomförs har betydelse för den allmänhet som tar del i emissionen. Det är därför viktigt att
det i sådan verksamhet medverkar endast sådana som har tillräckliga kunskaper och tekniska resurser samt förfogar över betydande finansiella tillgångar. Genom att införa en tillståndsplikt även för sådan verksamhet ökar
samhällets möjligheter att påverka utvecklingen i den riktning som behövs
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för att öka den investerande allmänhetens skydd vid emissioner. Bankinspektionens möjligheter att övervaka att emissionsverksamheten sker på ett
sätt som överensstämmer med gällande bestämmelser och god sed på detta
område skulle också öka. Vad som nu sagts gäller också medverkan vid
utförsäljning av fondpapper under sådana former att emissionsprospekt
skall upprättas enligt aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen eller bankaktiebolagslagen. Vi föreslår därför att verksamhet som innefattar medverkan vid emission eller sådan utförsäljning som nyss sagts av aktier och
andra fondpapper får bedrivas först efter särskilt tillstånd och att den som
får sådant tillstånd ställs under bankinspektionens
10.4.6

tillsyn.

Placeringsrådgivare

l våra direktiv sägs att
bör överväga om det finns behov av bestämmelser
när det gäller verksamhet som bedrivs av fristående placeringsrådgivare.
Enligt EG:s direktivförslag beskrivs placeringsrådgivning som yrkesmässig investeringsrådgivning given till investerare på individuell basis eller på
basis av ett privat abonnemang avseende överlåtbara värdepapper, optioner, terminer, valutor, m.m.
Placeringsrådgivning utgör en naturlig del av fondkommissionärernas och
fristående portföljförvaltares
verksamhet.
Placeringsrådgivning som riktar sig till allmänheten bör i likhet med vad
få bedrivas endast av ansvarsfulla personer
som sagts om portföljförvaltning
med tillräckliga kunskaper. Sådan rådgivningsverksamhet bör därför också
endast få bedrivas efter särskilt tillstånd och stå under bankinspektionens
tillsyn.

10.4.7

Förvaring

och förvaltning

finansiella

instrument

av fondpapper

och andra

Den sista verksamhet som tas upp i EG:s direktivförslag rör förvaring och
förvaltning av överlåtbara värdepapper, optioner, terminer m.m. i annat fall
än om sådan verksamhet sker i samband med ett clearingsystem.
En av de sidoverksamheter som banker och fondkommissionsbolag får
bedriva rör förvaring och förvaltning av fondpapper och andra värdehandlingar. Förvaringsverksamhet torde också bedrivas av fristående portföljförvaltare.
å den
görs en skillnad mellan portföljförvaltning
å
Vad
det
för
sidan
förvaring
och
förvaltning
den
andra
sidan.
är
samt
ena
skillnad mellan dessa båda former av förvaltning enligt EG:s direktivförslag
I EG:s direktivförslag

är oklart.
Som nämnts i avsnitt 10.4.4 har
definierat portföljförvaltning
det
sättet att uppdraget innefattar uppgiften att genom köp eller försäljning
göra omplaceringar i portföljen. När det gäller den förvaltning som avses i
förevarande avsnitt har
det sättet att det
uppfattat EG:s direktivförslag
rör sig om förvaltning av annat slag. Den typ av förvaltning som här är i

.
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fråga kan röra bevakning av emissioner, kupongtagning i de fall fondpapperen inte är VPC-registrerade, anmälan om registrering av innehav
m.m. Den kan karakteriseras som notariatförvaltning.
Tjänster som lämnas till allmänheten och som innefattar denna form av
förvaltning och förvaring ställer även de särskilda krav såväl personellt som
lokalmässigt. Höga anspråk måste ställas på snabb och korrekt bokföring av
kundernas innehav av fondpapper och andra finansiella instrument. Olika
kunders fondpapper måste hållas åtskillda. De värden som på detta sätt
förvaras och förvaltas kan komma att uppgå till betydande belopp. Bankmässiga krav bör därför ställas på de lokaler där fondpapperen förvaras.
Med dessa krav för ögonen framstår det som väl motiverat att föreskriva
att även här diskuterad verksamhet får bedrivas först efter särskilt tillstånd
och att verksamheten skall stå under bankinspektionens tillsyn. Vi föreslår
att sådana föreskrifter införs.
Däremot anser
inte att det behövs två typer av auktorisation, en för
portföljförvaltning
och en för notariatförvaltning.
Dessa båda verksamheter
bör därför slås ihop så att det tillstånd som skall ges omfattar båda dessa
fondpapperstyper av förvaltning. Denna typ av verksamhet benämner
förvaltning.
10.4.8

Brokerverksamhet

Brokerverksamhet har beskrivits i avsnitt 10.2.2. EG:s direktivförslag omfattar inte denna typ av verksamhet.
Brokerverksamhet anser
kunna beskrivas som yrkesmässigt utövad
verksamhet som avser att förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller
på annat liknande sätt medverka vid transaktioner av fondpapper och andra
finansiella instrument.

Med en sådan definition kommer såväl interbankatt inrymmas. Vidare
som annan brokerverksamhet
kommer även förmedling av lån av fondpapper att omfattas av definitionen.
Den som bedriver sådan verksamhet kallar
värdepappersförmedlare.
brokerverksamhet

Syftet med värdepappersförmedlarverksamheten
är att effektivisera handeln med fondpapper och andra finansiella instrument. Tanken är att detta
skall ske genom att verksamheten leder till höjd omsättning beroende på att
värdepappersförmedlaren

dels underlättar möjligheterna till kombinationsaffärer, dels breddar kundkretsen för fondkommissionärerna.
Värdepappersförmedlarverksamhet
kommer såvitt kan bedömas mot bakgrund av
den hittillsvarande utvecklingen på detta område sannolikt att få allt större
omfattning och betydelse.
Interbankbrokerverksamhet

riktar sig inte direkt till allmänheten. Eftersom dock fondkommissionärerna vid anlitande av värdepappersförmedlare
utför uppdrag för enskilda investerare finns goda skäl att sådan verksamhet
får bedrivas först efter särskilt tillstånd. Ifall värdepappersförmedlarverksamhet innefattar samarbete med en fondkommissionär i syfte att bredda
dennes kundunderlag
ling kan verksamheten

eller annan brokerverksamhet än interbankförmedkomma att rikta sig direkt till allmänheten. Det
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framstår därför som naturligt att sådan verksamhet får bedrivas först efter
särskilt tillstånd av det allmänna.
I 23 § andra stycket fondkommissionslagen anges att ett fondkommissionsbolag inte får för egen räkning sälja fondpapper som bolaget mottagit
eller medverka vid blankning för annans räkning. Som
som lån blankning
framgått av den angivna beskrivningen av värdepappersförmedlarverksamhet omfattas även verksamhet som innefattar förmedling av lån av fondföreslår att blankningsförbudet i
papper. Av avsnitt 10.11.3 framgår att
fondkommissionslagen upphävs och att det införs särskilda bestämmelser
för hur blankningsaffärer skall få
till. Bl.a. föreslår vi att avtal om lån av
fondpapper för blankning endast skall få slutas skriftligen i särskild för
ändamålet upprättad handling och att formulär för sådant avtal fastställs av
För att tillgodose de skyddssynpunkter som ligger bakförslaget
bör det allmänna även ha insyn och kontroll över den som
om
förmedlar kontakt mellan långivare och låntagare. Även denna förmedbankinspektionen.

lingsverksamhet bör därför
tillstånd av det allmänna. Vi
för den som önskar bedriva
beskrivits i detta avsnitt och
tionens tillsyn.

10.5

10.5.1

stå under tillsyn och få bedrivas endast efter
föreslår således att det införs en tillståndsplikt
sådan värdepappersförrnedlarverksamhet
som
att sådan verksamhet ställs under bankinspek-

Tillståndskrav

Inledning

Av föregående avsnitt framgår att
förordat att en rad olika verksamheter
på värdepappersmarknaden
skall vara underkastade tillståndsprövning.
Förutom fondkommissionsrörelse
skall även marknadsgarantverksamhet,
fondpappersförvaltning,
verksamhet innefattande medverkan vid emissioner, placeringsrådgivning
av tillståndsplikt.

samt värdepappersförmedlarverksamhet

omfattas

I detta avsnitt diskuteras, huvudsakligen med utgångspunkt från de krav
som i dag ställs på den som vill bli fondkommissionär, vad som bör krävas
för att tillstånd till de olika verksamhetsformema skall meddelas.
Innan detta behandlas skall först beröras hur
ser på frågan om ett och
företag
skall
få
bedriva
flera
de
verksamheter
samma
av
som räknats upp
och
vissa
verksamheter
få
endast
bör
bedrivas
i skilda företag.
ovan
om
Frågan är inte ny. Ända sedan tillkomsten av 1919 års lag om fondkommissionsrörelse har lagstiftaren varit medveten om den intressekonflikt som
ligger i att någon uppträder som kommissionär samtidigt som han handlar
för egen räkning. Lagstiftaren har därför strävat efter att på olika sätt
begränsa fondkommissionärernas egenhandel. Det nuvarande systemet innebär att fondkommissionärernas rätt att ha ett eget handelslager av aktier
och vissa andra fondpapper är begränsad. Som framgår av avsnitt 10.10.7
föreslår
på där anförda skäl en kraftig höjning av det absoluta taket för
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handelslagrets storlek.
Till och från har också diskuterats om inte handel i kommission skulle
skiljas från handel i egen räkning. Kreditmarknadskommittén
har intagit
den principiella inställningen för en framtida modell att den som driver
fondkommissionsrörelse avseende aktier och vissa andra fondpapper inte
skall tillåtas ha något handelslager. Vi har dock funnit att fondkommissionsverksamhet knappast kan fungera om inte fondkommissionären har tillgång
till ett eget handelslager. Främst underlättas handeln med små värdepappersposter. Den intressekonflikt som antytts ovan har vi sökt att komma till
rätta med genom att föreslå att reglerna om självinträde i 40-45 §§ lagen
1914:45 om kommission, handelsagentur och handelsresande skall äga
motsvarande tillämpning
fondkommissionsbolaget

även då fondkommissionärens motpart är någon
närstående. Denna fråga utvecklas närmare i av-

snitt 10.8.4.
Vi vill dock understryka vikten av att egenhandel och kommissionshandel
isär, om de bedrivs inom ett och samma företag. Detta är
nödvändigt i första hand med hänsyn till skyddet för kunderna. En uppdragsgivare måste alltid kunna utgå från att den som handlägger hans
uppdrag sätter hans intressen före fondkommissionsbolagets eller bankens
hålls strikt

intresse av att göra vinst på sin egenhandel. Men det ligger även i fondkommissionärens eget intresse att hålla egenhandeln strikt avskild och
under noggrann kontroll för att minimera riskerna för ränte- och kursförluster. Man brukar i USA tala om chinese walls mellan egenhandel och
kommissionshandel. Eftersom bankinspektionen inte kan följa den dagliga
handeln ligger här ett stort ansvar på fondkommissionsbolagets eller bankens internkontroll. Vi återkommer till den frågan i avsnitt l0.9.3.5. Frågan
är så viktig att bankinspektionen bör ägna särskild uppmärksamhet
att
fondkommissionärens organisation är lämpligt uppbyggd för att kontrollera
att egenhandel och kommissionshandel hålls isär.
I 13 § första stycket fondkommissionslagen anges de verksamheter som
ett fondkommissionsbolag får driva vid sidan av fondkommissionsrörelsen.
Förutom att driva handel i egen räkning, vilket även omfattar market
maker-verksamhet, får bolaget bl.a. medverka vid emission av fondpapper
på den allmänna marknaden genom att lämna garanti eller på annat sätt.
Vidare får bolaget mottaga fondpapper och andra värdehandlingar till förvaring eller förvaltning och lämna råd om placering av medel i värdepapper.
Av den gjorda uppräkningen framgår att ett fondkommissionsbolag i dag
bortsett från värdepappersförmedlarverksamhet
äger rätt att driva alla de
verksamheter som
i det föregående föreslagit skall omfattas av särskild
tillståndsplikt.

Vi har inte funnit skäl att frångå principen att ett företag
skall få driva flera verksamheter och att ett företag skall kunna driva t.ex.
marknadsgarant- eller värdepappersförmedlarverksamhet
eller fondpap-

persförvaltning

utan samband med fondkommissionsrörelse.
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Associationsform

l fondkommissionslagen anges att tillstånd att bedriva fondkommissionsrörelse endast får meddelas svenskt aktiebolag eller svenskt bankinstitut.
I förarbetena till lagen anges att det, med hänsyn till verksamhetens art
och den ofta betydande kundkretsen, är rimligt att endast sådan företagsform får användas som innebär en garanti för viss varaktighet vad gäller
kapitalinsatsen, för en tillfredsställande revision och för möjligheter till en
rimlig tillsyn.

Vid sidan av bankinstituten ansågs aktiebolagsformen vara
den mest ingående regleringen, varför man stannade för att
fondkommissonsrörelse endast skulle få drivas i angivna två företagsforrner
prop. 197879:9 s. 35.
underkastad

I EG:s direktivförslag definieras en investment firm som varje fysisk
eller juridisk person vars verksamhet omfattar en eller flera av de verksamheter som direktivet omfattar.
I Sverige torde det vara vanligast att de företag som driver verksamhet
varom här är i fråga gör det i aktiebolagsform. Det finns dock exempel på
drivs av fysiska personer. Så är fallet vad
att marknadsgarantverksamhet
gäller en av de till OM knutna marknadsgarantema.
Det övergripande motivet till vårt förslag om införande av tillståndsplikt
för ifrågavarande verksamheter är att dessa verksamheter direkt eller indirekt påverkar allmänhetens intressen i handeln med fondpapper och andra finansiella instrument. Konsumentskyddsintresset torde bäst kunna tas
till vara om de av oss föreslagna tillståndspliktiga verksamheterna bedrivs i
en form som i det enskilda fallet kan förutses få en viss varaktighet samt ge
de bästa möjligheterna till offentlighet och insyn och där förutsättningarna
för en tillfredsställande tillsyn bäst kan tillgodoses. Det framstår därför som
väl motiverat att ställa upp ett krav på associationsforrn. Därvid är aktiebolag lämpligast.
bankinstitut.

Dessutom bör ifrågavarande

verksamheter

få bedrivas av

Vi föreslår således att det nuvarande kravet att fondkommissionsrörelse
skall drivas i form av aktiebolag eller bankinstitut behålls och att samma
krav på organisatorisk form skall gälla även för övriga av oss föreslagna
tillståndspliktiga verksamheter.

10.5.3

Aktiekapital

Enligt nuvarande lagstiftning måste ett fondkommissionsbolag ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr.
Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att aktiekapitalet skall uppgå
till minst 25 milj. kr. för ett fondhandlarbolag och 10 milj. kr. för ett
fondkommissionsbolag.
I EG:s direktivförslag anges att ett villkor för koncession skall vara att
företaget har tillräckliga initiala finansiella resurser i förhållande till den
verksamhet som skall bedrivas.
Med hänsyn till värdepappersmarknadens

utveckling

framstår det som
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naturligt att kravet på aktiekapital höjs såvitt gäller fondkommissionsrörelse
i förhållande till vad som i dag gäller. Ett krav på ett relativt stort aktiekapital markerar att sådan rörelse endast bör bedrivas av företag med god
finansiell styrka och goda förutsättningar att driva verksamheten varaktigt.
Mot ett krav på alltför stort aktiekapital kan invändas att det hämmar
konkurrensen genom att det utgör ett hinder för mindre aktörer att etablera
sig på marknaden. Storleken på aktiekapitalet bör därför bestämmas efter
en awägning mellan dessa båda intressen.
I detta sammanhang kan pekas på att aktiekapitalets

storlek inte säger så
mycket om bolagets totala finansiella styrka. Som närmare kommer att
redovisas i avsnitt 10.102 omfattas ett bolags kapitalbas förutom av aktiekapitalet även av fonderade medel och vissa andra tillgångar. Aktiekapi-

talet utgör således endast en del av det riskbärande egna kapitalet. Vissa av
de av oss föreslagna tillståndspliktiga verksamheterna förutsätter tillgång till
ett eget handelslager. Kravet på kapitaltäckning för handelslagret bör kopplas till kapitalbasen och inte till aktiekapitalet ensamt. Ett bolag som etablerar sig med lägsta möjliga aktiekapital kan allteftersom verksamheten
utvecklas och medel fonderas öka handelslagrets storlek. Ett relativt lågt
eget kapital leder således inte till ökade risker i handeln. Det i lagen
syftar som nämnts främst
uppställda kravet på ett visst minimiaktiekapital
till att öka sannolikheten för att verksamheten får en viss varaktighet. Vissa
av de typer av verksamhet som enligt EG:s direktivförslag skall vara tillståndspliktiga, t.ex. placeringsrådgivning, kan inte heller anses kräva eller
ens alltid bära så höga krav på aktiekapitalets storlek.
Vi har dock funnit att det bör ställas högre krav på aktiekapitalets storlek
för vissa verksamheter än för andra. De verksamheter på vilka ett högre
krav bör ställas är fondkommissionsrörelse,
marknadsgarantverksamhet
och verksamhet som avser medverkan vid emissioner. Det kan dock tänkas
att den som t.ex. endast har tillstånd att driva verksamhet avseende förvaav andras fondpapper och andra finansiella instrument
handlar
i
även
egen portfölj. För att denne inte skall gynnas framför dem
driver
de
som
nyss uppräknade verksamheterna bör regeln utformas så att
så snart ett bolag förutom tillståndspliktig verksamhet även bedriver handel
ring och förvaltning

instrument för egen del skall det
högre kapitalkravet gälla. För dessa bolag föreslår
ett krav på minst 10
milj. kr. i aktiekapital. Detta motsvarar vad kreditmarknadskommittén
föreslagit i fråga om fondkommissionsbolag medan det högre kapitalkrav
med avseende på fondhandsom föreslagits av kreditmarknadskommittén
med fondpapper

och andra finansiella

För
larbolag enligt vår mening bör tillgodoses med kapitaltäckningsregler.
övriga tillståndspliktiga bolag som
bedriver handel med fondpapper och
andra finansiella instrument för egen räkning bör syftet med regleringen bli
tillgodosett redan vid ett aktiekapitalkrav på 500 000 kr.

,
l
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Lämplighetsprövning

I fondkommissionslagen anges att tillstånd får meddelas endast om bolaget
är olämpligt att driva fondkommissionsrörelse.
I motiven prop. 197879:9 s 175 f. anges att den lämplighetsprövning
som här föreskrivs utgör en väsentlig del av bankinspektionens prövning av
ett tillståndsärende. De organisatoriska förhållanden under vilka rörelsen
skall drivas bör uppmärksammas. I sakens natur ligger vidare att en prövning skall ske av den personliga lämpligheten hos den verkställande ledningen och hos ägarna. Som villkor för tillstånd måste krävas att verksamheten kan antas bli bedriven på ett korrekt och omdömesgillt sätt.
I 10§ fondkommissionslagen anges vidare att VD och en av styrelseledamöterna genom tjänstgöring hos fondkommissionärer eller på annat
sätt skall ha skaffat sig den erfarenhet som behövs för verksamheten.
Lämplighetsprövningen
avser alltså kompetensen dels vad gäller föreuppbyggnad
och dels erfarenheten och sakkunskapen
tagets organisatoriska
hos företagets ledning. Hänsyn tas också till ägamas lämplighet.
,

I EG:s direktivförslag anges som ett koncessionsvillkor att personer i
ledande ställning skall ha tillräckligt gott anseende och erfarenhet. Vidare
gäller att större delägare, dvs. sådana som direkt eller indirekt representerar
10 % eller mer av företagets kapital eller röster, måste vara lämpliga ägare.
Medlemsstaten skall föreskriva att fysiska eller juridiska personer som
överväger att förvärva en sådan delägarpost måste underrätta tillsynsmyndigheten om förvärvet. Underrättelse skall också ske när ett sådant delägaruppstår.
skap kommer att utökas i sådan mån att ett koncemförhâllande
Tillsynsmyndigheten skall i nämnda fall pröva delägamas lämplighet. Om
innehavaren av en sådan delägarrätt utövar sitt inflytande i företaget
ett
sätt som är till men för en sund verksamhet, skall tillsynsmyndigheten vidta
åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Sådana åtgärder
får utgöras av förelägganden, sanktioner mot ledningen eller förbud att
utöva rösträtt.
Krav på lämplighetsprövning bör ställas upp för samtliga här diskuterade
verksamheter. Kraven på de organisatoriska förhållanden under vilka rörelsen skall bedrivas bör sättas i relation till den avsedda verksamheten. Detta
bör beaktas vid tillstândsprövningen. Av särskild vikt är att företaget har en
kompetent och självständig styrelse. Detta föranleder att krav bör ställas
att styrelsen har viss minsta storlek och vissa styrelseledamöter bör rekryteras utanför ägarkretsen. När det gäller sakkunskapen hos ledningen
bör några formella krav på meriter inte ställas upp. Även här får det

j

ankomma på tillståndsmyndigheten att från fall till fall göra en bedömning
om företagsledningen skaffat sig den erfarenhet som behövs för verksamheten. Kravet bör liksom gäller i dag enligt 10§ fondkommissionslagen
gälla VD och minst en av styrelseledamöterna.
Om, sedan tillstånd givits, ny VD eller styrelseledamot skall tillsättas
ankommer det på styrelsen eller bolagsstämman att bedöma vederbörandes
lämplighet

för uppgiften.

I det läget har bankinspektionen

inga formella
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möjligheter att ingripa för att stoppa en utnåmning. Det år dock kutym att
bankinspektionen tillfrågas innan en ny VD tillsätts i ett fondkommissionsbolag. I detta sammanhang kan erinras om att ett fondkommissionsbolag
enligt 35 § första stycket 4 är skyldigt att på tid och sätt som inspektionen
bestämmer till inspektionen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot, VD eller suppleant samt ändring i förhållande som anmäls. Det
angivna samrådsförfarandet har tidigare fungerat väl. På sistone synes emellertid på sina håll bolagen ha slarvat med samrådet med bankinspektionen
när det gäller VD-posten. Vi har därför övervägt att föreslå att VD och en
styrelseledamot alltid skall vara godkända för att verksamheten skall få
fortsätta. Vi anser det dock inte nödvändigt att man nu tar ett sådant steg.
Frågan bör dock uppmärksammas och om hittillsvarande goda kutym inte
fullföljs,

bör lagstiftning komma till stånd. Tills vidare bör det vara tillräckligt att om det visar sig att verksamheten, på grund av den nya VD:ns
ringa erfarenhet, inte bedrivs utifrån de krav som lagstiftningen ställer upp,
bankinspektionen kan ingripa med tillämpning av det sanktionssystem som

J

‘
j

l
l
l
I

lagen tillhandahåller.
Som nämnts ingår i lämplighetsprövningen också att göra en bedömning
av ägarnas lämplighet. Det faller sig naturligt att den prövningen endast
behöver avse ägare som kan ha ett
oväsentligt inflytande i bolaget.
Eftersom ägarnas lämplighet är ett koncessionsvillkor bör bankinspektionen ha möjlighet att ingripa om ägarförhållandena ändras på ett ogynnsamt
sätt efter det att verksamhetstillstånd lämnats. Vi har inte funnit det vara
meningsfullt att relatera möjligheten till ingripanden till en bestämd ägare
eller röstetalsgräns. Det som är avgörande är det sätt varpå en ägare eller

,

f

grupp av ägare utövar sitt inflytande i bolaget. Vi anser det vidare inte vara
lämpligt att de ingripanden som inspektionen bör göra, ifall ägarinflytandet
är sådant att det är till men för en sund utveckling av verksamheten, riktas
mot ägaren själv. Ingripanden bör i stället riktas mot bolaget. Den yttersta
konsekvensen av att ett bolag inte rättar sig efter inspektionens vilja bör
vara att verksamhetstillståndet återkallas.

10.5.5

Behovsprövning

I banklagstiftningen anges att oktroj får beviljas om regeringen finner den
planerade rörelsen nyttig för det allmänna. I motiven anges följande prop.
198687:12, band
s. 7:
Den materiella sidan av oktrojprövningen kommer till uttryck främst i
villkoret att rörelsen skall vara nyttig för det allmänna. Bestämmelsen
härom finns i tredje stycket och den innefattar den s.k. behovsprövningen, som infördes för affärsbankerna redan genom 1911 års banklagstiftning. Som motiv angavs att det borde finnas en möjlighet att
hindra bildandet av nya banker i fall där de uppenbarligen inte skulle
vara till nytta för det allmänna. Denna prövning innefattar både kvantitativa och kvalitativa moment.
NO har ifrågasatt om inte tiden är mogen att slopa behovsprövningen

Ä
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i fråga om banker på samma sätt som har skett för försäkringsbolag, se
bil. 3 avsnitt 3.2.3.
härom prop. 198485:77 s. 47
För egen del vill jag peka på att kreditmarknadskommittén
har övervägt frågan om behovsprövningcn skall slopas för banker i sitt delbetänkande Ds Fi 1984:20 Utländska banketableringar i Sverige. Kommitténs slutsats var att övervägande skäl talade emot att ge behovsprövningen en annan innebörd än den dittills haft. I prop. 1984851191
uttalade föredragande statsrådet att de nuvarande reglerna om oktrojprövning borde tillämpas tills vidare. Vidare underströks där att den
egentliga innebörden av kravet på att rörelsen skall vara nyttig för det
allmänna är att det utgör en grund för möjligheten att stoppa banketableringar i en situation då det finns tendenser till en från allmän synpunkt
osund utveckling mot en överetablering av bankinstitut s. 19. Det kan
emellertid finnas anledning att återkomma till denna fråga när kommitténs huvudbetänkande föreligger. Någon förändring av oktrojbestämmelserna vad gäller behovsprövningcn bör därför inte genomföras nu.
För banketablering ställs alltså ett krav på att det skall finnas en positiv
nytta med etableringen. När det gäller koncession för försäkringsrörelse
uttalade sig däremot departementschefen i prop. 198485:77 emot en behovsprövning. Samma bedömning har gjorts i fråga om koncession för
finansbolag jfr prop. 1987882149 s. 17. Inte heller i fråga om de verksamheter
nu diskuterar bör det ligga någon kvantitativ begränsning i den
föreslagna tillståndsprövningen.
En sådan skulle troligen främst bli ett
skydd för redan existerande bolag och till viss del sätta konkurrensen ur
spel. Något krav på att de olika verksamheterna skall vara till nytta för det
allmänna bör mot bakgrund härav inte ställas upp.
10.5.6

Skaderekvisit

I fondkommissionslagen anges att tillstånd får meddelas om rörelsen kan
bli till skada för det allmänna.
antas
Rekvisitet inrymmer förutom en lämplighetsbedömning
från allmänna
utgångspunkter också ett hänsynstagande till om behov av rörelsen föreligger prop.

197879:9 s. 176.
Det nuvarande kravet på att en nyetablering av ett fondkommissionsbolag får ske om den inte blir till skada för det allmänna innefattar alltså
enligt motiven också det ett hänsynstagande till om behov av rörelsen
föreligger. Det är dock betydligt lättare att uppfylla detta krav än kravet på
nytta eftersom det endast i undantagsfall kan hävdas att en nyetablering av
ett fondkommissionsbolag kan bli till skada för det allmänna. Bibehållandet
av detta krav bör alltså inte leda till att principen om fri etablering och fri
konkurrens sätts ur spel. Bibehållandet av kravet ger samtidigt samhället en
möjlighet att styra utvecklingen
lång sikt. Goda skäl talar alltså för att
kravet att rörelsen inte skall vara till skada för det allmänna bör vara kvar
såvitt gäller fondkommissionsrörelse och vi föreslår att det skall gälla även
för de övriga av oss föreslagna tillståndspliktiga verksamheterna.
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ägande

I detta avsnitt lämnas en redogörelse för de bestämmelser som finns om
inskränkningar i utlänningars möjligheter att förvärva aktier i svenska fondförslag till
kommissionsbolag. Vidare redovisas kreditmarknadskommitténs
begränsningar i utlänningars rätt att äga aktier i bankbolag och fondkommissionsbolag. Därefter ges en sammanfattande beskrivning av relevanta bestämmelser i lagen 1982:617 om utländska förvärv av svenska
Slutligen redovisas våra överväganföretag m.m. företagsförvärvslagen.
den i denna och några näraliggande frågor.

10.6.1

Fondkommissionslagen

Genom ett tillägg i fondkommissionslagen förbjöds utlänningar att förvärva
aktier bl.a. i svenska fondkommissionsbolag. Ett motsvarande förbud infördes även vad gäller finansbolag. I tillägget i fondkommissionslagen
som
trädde i kraft i juli 1983 anges att aktier i ett fondkommissionsbolag
får
förvärvas endast av svenska medborgare, svenska bolag och föreningar som
inte är kontrollsubjekt
enligt företagsförvärvslagen,
andra svenska samfälligheter och fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen 1974:981.
Med kontrollsubjekt förstås enligt 3 § företagsförvärvslagen, såvitt här är av

l

j

j
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3

omedelbart intresse, svenska aktiebolag som inte har något s.k. utlänningsförbehåll i sin bolagsordning. Med utlänningsförbehåll
avses enligt 4§
samma lag ett förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt genom teckning eller
överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i bolaget, vid varje
tidpunkt

motsvarande mindre än 40 procent av hela aktiekapitalet och
mindre än 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Med
utlänningsförbehåll
i lagens mening avses även förbehåll med strängare
föreskrifter.
Bakgrunden och motivet till förbudsbestämmelsen i fondkommissionslagen angavs i prop. 198283:154 s. 7 på följande sätt.
Banklagsutredningen Fi 1976:04 fick år 1981 i uppdrag att utreda
frågan om utländska bankers etablering i Sverige. Under det banklagsutredningens arbete fortgått har en mycket snabb utveckling skett på
kreditmarknaden vad det gäller omfattningen och inriktningen av olika
finansinstituts verksamhet. Likaså har nya finansinstitut etablerats i
snabb takt. Det är främst finansbolagsverksamheten som expanderat
mycket kraftigt. Från att tidigare ha ägnat sig
typisk finansbolagsverksamhet, dvs. factoring, leasing, confirming m.m., har flera finansbolag sökt nya verksamhetsfält, t.ex. finansiering med riskkapital, bostadsrättsfinansiering och annan finansieringsverksamhet. Under senare
tid har finansbolagen även kommit att drivas under nya ägarkonstellationer. Bl.a. driver utländska banker tillsammans med svenska intressenter denna verksamhet. Fyra finansbolag har f.n. utländska majoritetsintressen. Detta har ändrat förutsättningarna för banklagsutredningens arbete.
Mot bakgrund av denna utveckling är det enligt min mening nödvändigt att se över strukturen inom kreditväsendet. Jag avser därför att

j
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inom kort föreslå regeringen att tillsätta en utredning för att göra en
sådan översyn. I denna översyn bör ingå frågan om utländsk etablering
på den svenska kreditmarknaden. Det är därför enligt min mening inte
möjligt att slutligt pröva frågan om utländsk etablering på den svenska
kreditmarknaden,
förrän ställning har tagits till de förslag som denna
utredning kommer att lägga fram.
Som ett viktigt led i lösningen av strukturfrågoma
på kreditmarknaden ingår det att överväga utländska bankers och andra utländska
rättssubjekts möjlighet att här i landet etablera sig i form av finansbolag.
Som framgått av vad jag nyss sagt medför finansbolagsformen för de
utländska bankerna inte någon väsentlig begränsning av den verksamhet som dessa kan förväntas vilja driva i Sverige. En av de mera
väsentliga inskränkningarna som är förenad med finansbolagsformen är
att den utländske ägaren därigenom inte kan driva valutahandel. Enligt
2 § valutaförordningen 1959:264 kan sådant tillstånd inte beviljas ett
finansbolag. Klart är emellertid att konkurrensfördelar står att vinna för
ett utlandsägt finansbolag i förhållande till såväl svenska banker som de
finansbolag som ägs av svenska banker. Etablering av finansbolag kan
framstå som ett fullgott alternativ till banketablering.
Hittills har etableringen i Sverige av finansbolag där utländska banker
eller andra utländska rättssubjekt har intressen visserligen varit begränsad. Dessa bolag har inte heller förorsakat några problem vid
tillsynen. Det finns dock anledning anta att intresset för sådan etablering kan öka i avvaktan på att frågan om utländsk banketablering fått
sin lösning. Om utlänningar i stor utsträckning etablerar sig i form av
finansbolag här i landet, skulle de rådande struktur- och konkurrensproblemen fördjupas och möjligheterna att finna en tillfredsställande
lösning försvåras. Mot bakgrund härav anser jag att ett förbud mot att
utlänningar etablerar finansbolag bör införas. Förbudet bör gälla till
dess frågan om utlandsägda bankers och andra finansinstituts rätt att
etablera sig här i landet har fått en varaktig lösning.
Utlänningars möjligheter att i ett fondkommissionsbolag här i landet
driva finansieringsverksamhet är i och för sig begränsade genom bestämmelserna i fondkommissionslagen. Ett fondkommissionsbolag får
bara lämna krediter för att underlätta fondkommissionsrörelsen.
Emellertid har ett fondkommissionsbolag vissa möjligheter att på olika sätt
förbereda marknaden för en senare etablering i form av bank eller
finansbolag. För att inte försvåra en ändamålsenlig lösning av de tidigare omnämnda strukturella frågorna, anser jag också att utlänningars rätt
att här i landet etablera sig i fondkommissionsbolag bör begränsas t.v.
Genom en lagändring som trädde i kraft i juli 1987 gjordes ett tillägg till
förbudsbestämmelsen i fondkommissionslagen. Enligt tillägget får regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen medge undantag
från förbudet mot aktieförvärv i fondkommissionsbolag av utlänningar.
Motivet till tillägget var följande prop.

198687:12, band

s. 360 f.:

När förvärvsförbudet infördes sommaren 1983 uttalades att reglerna var
avsedda att gälla under en begränsad tid i avvaktan
en varaktig
lösning för bl.a. utländska finansinstituts rätt att etablera sig här i
landet. Denna fråga övervägs av kreditmarknadskommittén.
Slutlig
ställning till frågan om utländskt ägande i finansbolag kan därför göras
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först när kommitténs betänkande föreligger. Med hänsyn till att den
föreslagna utformningen av förvärvsförbudet bedömdes som tillfällig
gavs inga undantag eller dispensmöjligheter. Efter det att förbudet nu
gällt i drygt tre år har behov uppkommit av att i vissa fall kunna göra
undantag från det strikta förbudet. Detta aktualiseras särskilt i samband
med ökning av aktiekapitalet i de bolag där utlänningar var delägare
redan när förbudet infördes. Jag anser att det är rimligt att dessa
utländska delägare skall kunna teckna nya aktier i samband med emissioner i bolagen. Annars kommer deras andel av aktiekapitalet att
successivt minska. Mot denna bakgrund föreskrivs att regeringen eller,
efter bemyndigande, bankinspektionen skall kunna medge undantag
från förvärvsförbudet.
l första hand är dispensmöjligheten avsedd att
användas för de utlänningar som var delägare i finansbolag när förbudet
infördes i början av juli 1983. Dessa kan därigenom få dispens bl.a. för
att medverka vid emissioner och för att byta ut konvertibla skuldebrev
som emitterats av bolaget.

10.6.2

Kreditmarknadskommitténs

förslag

förslag till begränsningar i utlänningars rätt att
Kreditmarknadskommitténs
äga aktier i en affärsbank har i korthet följande innehåll.
Utländska medborgare eller andra utländska rättssubjekt eller svenska
bolag och föreningar som är kontrollsubjekt enligt företagsförvärvslagen får
i princip inte förvärva aktier i ett svenskt bankaktiebolag. När det i fortsättningen av detta avsnitt används ordet utlänning avses nu uppräknade
subjekt. Från huvudregeln ges två undantag, nämligen
Utlänning får förvärva bankaktier om detta anges i bolagsordningen.
Möjligheterna att i bolagsordningen ge föreskrift om att aktier fritt får
förvärvas är dock begränsade till att vid varje tidpunkt avse högst tio
procent av hela aktiekapitalet
samtliga aktier i bolaget.

och högst fem procent av röstetalet för

enligt företagsförvärvslagen får dock efter tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förvärva
Sådant tillstånd får dock inte
även andra aktier än som avses i punkt
kommer att äga en större andel av
lämnas så att kontrollsubjektet
Kontrollsubjekt

än som gäller för svenska medborgare eller svenska bolag.
Vidare får tillstånd lämnas endast om efter förvärvet högst tjugo procent
av bankens aktiekapital och motsvarande högst tio procent av röstetalet
aktierna

för samtliga aktier i banken kommer att innehas av ett eller flera kontrollsubjekt.
Kreditmarknadskommittén
1988:29 Del 1 s. 333

har som motiv till bestämmelserna anfört SOU
följande.

den svenska marknaden i form
Utländska banker finns sedan år 1986
av dotterbolag. Genom den lagstiftning som möjliggjorde dessa etableringar lämnade Sverige den protektionistiska linje som inneburit att
utländska intressen helt varit utestängda från den svenska bankmarknaden. Det är otvivelaktigt så att konkurrensen för de svenska bankerna

SOU 1989:72

Fondkommissionärer

och andra aktörer

på värdepappersmarknaden

har skärpts genom det utländska inträdet. För de svenska bankerna
skulle det uppenbarligen vara en fördel om de kunde bredda sin kapitalbas genom utnyttjande jämväl av utländska aktiemarknader. Genom
införandet av en möjlighet för utländska rättssubjekt att äga andel i
svensk bank borde det i framtiden bli lättare för svenska banker att
etablera sig på utländska marknader, eftersom svenska banker då bättre
motsvarar utländska reciprocitetskrav. Ytterligare fördelar för en enskild bank torde stå att finna i att den ges en internationell prägel och att
den marknadsföringsstrategiskt
genom det utländska ägandet i banken
kan nå fördelar i den utländske ägarens hemland. En betydande fördel
torde också ligga däri att svenska banker med större framgång kan få
tillgång till utländska kapitalmarknader.
Den internationella genomgången visar att flertalet med Sverige jimförbara industriländer numera tillåter ett begränsat utländskt ägande i
de inhemska bankerna. En utveckling mot större enhetlighet också på
detta område skulle stå i god samklang med de internationella åtaganden som Sverige gjort bl.a. genom OECD:s kapitalliberaliseringsstadga.
Skälet till att utländskt ägande inte ansetts böra komma i fråga på
bankväsendets område är att detta ansetts särskilt känsligt för utländsk
påverkan. Att bankväsendet har ett särskilt vitalt intresse för ett lands
näringsliv är otvivelaktigt. För ett litet land som Sverige med sin begränsade kreditmarknad är integritet på detta område av utomordentlig
vikt. Ett utländskt ägande i våra svenska banker kan därför endast
komma i fråga om det kan ske med bibehållande av inhemsk kontroll
över stommen i svenskt bankväsende.
Nordiska erfarenheter på detta område kan vara av särskilt intresse. I
Norge och Finland har det nu i ungefär tio år varit möjligt för utlänning
att äga en mindre del av en inhemsk affärsbank. De erfarenheter som
där vunnits visar att detta inte medfört några olägenheter. Det finns skäl
anta att dessa erfarenheter är giltiga även för svenskt vidkommande.
Vid en samlad bedömning har kommittén funnit att utvecklingen mot
en större internationalisering på bankområdet bör kunna fortsätta genom ett begränsat utländskt ägande i de svenska bankerna.
Kreditmarknadskommittén
har vidare föreslagit att det förbud för utlänningar att förvärva aktier i finansbolag och fondkommissionsbolag
som
infördes 1983 upphävs. Kommittén konstaterar därvid endast att tiden nu är
mogen för ett sådant förslag eftersom frågan om utländskt ägande i svenska
banker har prövats. Det saknas därvid skäl att behandla finans- och fondkommissionsbolagen

på annat sätt än företag i gemen. Innebörden härav
blir att företagsförvärvslagen kommer att bli tillämplig på utlänningars
möjligheter att förvärva aktier i nämnda bolag.

10.6.3

Företagsförvärvslagen

l0.6.3. l Inledning
Lagen innehåller regler som begränsar utländska och vissa svenska rättssubjekts möjligheter att fritt förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i
svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här i landet. Lagen är inte
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eller på aktier i sådana

bolag.
l0.6.3.2 Kontrollsubjekt
De rättssubjekt som inte fritt får förvärva aktier i svenska företag benämns
kontrollsubjekt.
Begreppet finns definierat i lagen. Kontrollsubjekten
utgörs framför allt av utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt
samt svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordningen. Även svenska handelsbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar kan i
vissa i lagen angivna situationer vara kontrollsubjekt.
l0.6.3.3 Utlänningsförbehåll
För att inte bli definierat som kontrollsubjekt kan ett svenskt aktiebolag
införa utlänningsförbehåll i bolagsordningen. Med sådant förbehåll avses
enligt 4 § företagsförvärvslagen ett förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt
genom teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i
bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än 40 procent av hela
aktiekapitalet och mindre än 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Med utlänningsförbehåll i lagens mening avses även förbehåll med
strängare föreskrifter.
Genom särskilt tillstånd, 4 § andra stycket, kan medges att även andra
förbehåll, med samma syfte som ett utlänningsförbehåll enligt lagen men
med mindre stränga föreskrifter, skall anses likställda med lagens. Som en
allmän förutsättning för sådant tillstånd bör enligt förarbetena gälla att
förbehållet har tagits in i bolagsordningen och att syftet med förbehållet är
att hindra att bolaget domineras av utländska intressen prop. 198182:135,
s. 57. Ordningen med s.k. likställda förbehåll föreslogs med anledning av
grund av ägarförhållandena är förhindrade att införa
att åtskilliga bolag
utlänningsförbehåll
enligt 4§ samtidigt som det står klart att företagen
domineras av inhemska intressen prop. 198182:135, s. 31. Vanligen är det
fråga om bolag, där visserligen mer än 40 procent av aktiekapitalet är i
ägo men där dessa aktiers andel av röstetalet för bolagets
understiger 20 procent SOU 1978:73, s. 412.
klart
samtliga aktier
utlänningsförbehåll
får inte ändras utan tillstånd 6 §. ÅndringsförEtt
budet gäller också i fråga om likställda förbehåll och förbehåll som innehåller strängare föreskrifter än de gränser som anges i 4

kontrollsubjekts

l0.6.3.4 Förvärvskontroll
inte utan förvärvstillinnebär att ett kontrollsubjekt
aktier i svenska aktiebolag, om förvärvet innebär att
kontrollsubjektets innehav av andel av aktiekapital eller röstetal i bolaget
kommer att överskrida vissa gränser, 10, 20, 40 eller 50 procent. Kontrollen
avser sålunda dubbla gränser, för såväl kapitalandelar som röstandelar.

Förvärvskontrollen
stånd får förvärva

Företagsförvärvslagen

tillämpas, oavsett om det bolag vars aktier förvärvas
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har utlänningsförbehåll
eller ej. Innebörden av bestämmelsen är att nytt
förvärvstillstånd måste sökas varje gång ett nytt aktieförvärv medför att det
sammanlagda aktieinnehavet kommer att överstiga nästa gränsvärde.
Vid procentregelns tillämpning skall varje aktie räknas med som tillhör
ett företag som ingår i samma koncern som förvärvaren eller, om förvärvaren är en fysisk person, ett företag över vilket förvärvaren eller denne
närstående personer har ett bestämmande inflytande.
Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, dvs. i normalfallet länsstyrelsen. Kreditmarknadskommittén har föreslagit att om förvärvet gäller företag som står under bankinspektionens tillsyn så skall inspektionen pröva frågan om tillstånd. Tillstånd
skall lämnas om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse.
l0.6.3.5

Motiven till firetagsförvärvslagen

Som en allmän bakgrund till lagstiftningen anförde departementschefen att
ett omfattande utländskt inflytande över vårt näringsliv liksom utländska
förvärv av våra viktigaste naturtillgångar kunde innebära risker i olika
avseenden. Som exempel nämndes försämrade möjligheter till insyn i och
påverkan på beslutsprocesser, risk för flyttning till utlandet av produktions-,
forsknings- och utvecklingsfunktioner,
etc. Vidare pekade departementschefen på behovet av skydd för jämväl andra tillgångar än naturtillgångar,
såsom teknik, know-how, dyrbara maskiner, patent och varumärken. Att
upprätthålla

ett sådant skydd var enligt departementschefen angeläget, i
synnerhet när det är fråga om företag som på grund av sin storlek eller
produktionsinriktning
hade särskild betydelse för landets försörjning eller
ekonomi i stort. Det kunde också, menade departementschefen, finnas skäl
att hindra uppköp av svenska företag i en bransch som redan förut har ett
mycket starkt inslag av utländskt ägande prop. 198182:135, s. 28.

10.6.4

Sveriges
utländska

åtaganden

internationella

rättssubjekts

beträffande

företagsförvärv

åtagande som här i första hand bör uppmärksammas är
till den mellanstatliga ekonomiska organisationen
från 1961. Denna stadga reglerar bl.a.
OECD:s kapitalliberaliseringsstadga
internationella
direktinvesteringar.
Med sådana investeringar avses uppDet internationella

Sveriges anslutning

rättande eller utvidgning av ett helägt dotterbolag eller en filial, förvärv av
hela äganderätten till ett bestående företag, delägarskap i ett nytt eller
bestående företag samt långtidslån på minst fem år.
Stadgan ålägger medlemsstaterna
restriktioner
effektivt

att sinsemellan fortlöpande avskaffa
i den utsträckning det är nödvändigt för ett
samarbete. I detta syfte skall varje tillstånd lämnas

för kapitalrörelser

ekonomiskt

som behövs för att valutautlänningar
bl.a. direktinvesteringar.

skall kunna verkställa eller slutföra

En av de viktigaste inskränkningarna

i liberaliseringsåtagandena

avser
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direktinvesteringar
av rent finansiell karaktär, som syftar till att bereda
investeraren tillträde till ett annat lands penning- eller kapitalmarknad. En
annan viktig inskränkning gäller direktinvesteringar som på grund av beloppets storlek eller andra faktorer skulle få en utomordentligt
skadlig
inverkan på ett medlemslands intressen.
Frågor som rörde rätten till etablering föll tidigare utanför stadgan. Inom
OECD antogs emellertid under våren 1984 ett tillägg till kapitalliberaliseringsstadgan innebärande att denna utvidgades till att omfatta också själva
etableringsrätten.

Enligt detta tillägg förbinder sig medlemsstaterna att inte
upprätthålla eller introducera regleringar eller handläggningspraxis som har
till syfte att förbjuda eller påtagligt hindra direktinvesteringar av utomlands
bosatta.
10.6.5

Överväganden

I

Som framgått av den ovan lämnade redovisningen infördes ett förbud att
förvärva aktier i svenska finans- och fondkommissionsbolag i avvaktan på
att frågan om utländsk banketablering skulle få en varaktig lösning. Förbudet var alltså tänkt som ett provisorium och resultatet av de överväganden som gjordes beträffande bankerna skulle läggas till grund för överväganden om vad som borde gälla för finans- och fondkommissionsbolagen.
Om kreditmarknadskommitténs
förslag beträffande bankerna genomförs
så innebär det att utlänningar ges en begränsad rätt att förvärva aktier i
svenska bankaktiebolag. Utlänningar kommer alltså att kunna få ägarintressen i svenska affärsbanker. Det bör noteras att utländska banker redan äger
rätt att etablera dotterbanker i Sverige.
Bankerna skiljer sig i väsentliga avseenden från andra företag. De intar
en central ställning i det ekonomiska systemet och har utöver sin huvudsakliga roll att samla sparande och lämna krediter givits uppgifter som
verkställare av statens ekonomiska politik. Fondkommissionsbolagen intar
inte denna särställning. Redan utifrån dessa synpunkter bör utlänningars
möjligheter att skaffa sig intressen i svenska fondkommissionsbolag
vara
mindre beskurna än vad som skall gälla för banker. Skäl att föreskriva
strängare begränsningar i detta hänseende än vad som anges i företagsförvärvslagen bör inte ställas upp. Vi delar därför den bedömning som kreditmarknadskommittén
gjort i denna fråga. Innebörden härav blir att 8 a §
fondkommissionslagen upphävs.
När det gäller utländska nyetableringar av fondkommissionsbolag i Sverige finns inga begränsningar i gällande lag. Som framgått tidigare är kontrollsystemet i fråga om utländsk etablering begränsat till övertagandefallet.
Den utlänning som har för avsikt att här i landet etablera fondkommissionsrörelse eller någon annan av de verksamheter som vi föreslagit skall vara
underkastade tillståndsplikt kommer att vara tvungen att söka tillstånd och,
sedan tillstånd beviljats, stå under bankinspektionens tillsyn i enlighet med
de regler som gäller för svenska nyetableringar.
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i ägandet

Inledning

l detta avsnitt diskuteras om det bör införas regler som främjar ett spritt
ägande vad gäller i första hand fondkommissionsbolagen. Därefter appliceras diskussionen även på de bolag som driver någon annan verksamhet än
fondkommissionsrörelse och som
föreslagit skall vara underkastade tillståndsplikt.
I frågan om restriktioner vad gäller ägandet finns två motstående önskemål. Å ena sidan är det viktigt att fondkommissionsbolagen står fria från
ägare som har egna intressen på värdepappersmarknaden. Å andra sidan är
det önskvärt att fondkommissionsbolagen har ekonomiskt starka ägare.
Dessa motstående intressen finns också vad gäller bankerna. Det kan
därför finnas skäl att något redogöra för det förslag till ägarbegränsningar
inom bankerna som kreditmarknadskommittén
lagt fram och motiven till
förslaget.

10.7.2

Kreditmarknadskommitténs

ägarbegränsning

förslag

vad gäller

i banker

Kreditmarknadskommitténs
förslag gär ut på att en aktieägare eller flera
aktieägare i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får inneha aktier motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet eller, om bankens eget kapital
överstiger en miljard kr., högst 10 procent av aktiekapitalet. Denna huvudregel gäller inte om aktierna ägs av staten, svensk bank eller av branscheller Centralorganisation för banker. Den gäller inte heller för utländsk
banks innehav av aktier i bank som är bildad av utländsk bank. Regeringen
får meddela dispens från huvudregeln i vissa fall. Bestämmelserna
om
ägarbegränsning föreslås träda i kraft fem år efter det att den nya lagstiftningen trätt i kraft.
Kreditmarknadskommittén
föreslår också en likaledes tvingande bestämmelse om rösträttsbegränsning i ett bankaktiebolag. Enligt bestämmelsen
får ingen rösta för egna eller andras aktier för sammanlagt mer än
en tiondel
av de aktier som företräds på stämman. Om bankens aktiekapital överstiger
en miljard kr. får dock ingen utöva rösträtt för mer än en tjugondel av de
aktier som företräds
stämman. Från denna bestämmelse görs undantag
för de subjekt som undantagits från ägarbegränsningen.
Som bakgrund och motiv till förslaget om ägar- och rösträttsbegränsningsregler har kreditmarknadskommittén
i korthet anfört följande SOU
1988:29 Del 1 s. 317 ff..
Svensk banklagstiftning bygger sedan 1930-talet på principen att ägande
och kreditgivning inte skall blandas. Detta tar sig uttryck i förbud för
bank att förvärva aktier i näringsföretag eller att eljest engagera sig på
ett sätt som medför risk för sammanblandning mellan bankens intresse
och bankfrämmande verksamhet. Bank kan sålunda inte heller ge för-
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lagslån eller vinstandelslån. Emellertid har saknats uttryckliga regler
som förhindrat att en bank till följd av ägarstrukturen i denna integreras
med bankfrämmande verksamhet. Detta kom att medföra att industriföretag i några fall direkt eller indirekt förvärvade aktiemajoriteten i
en bank. Det förelåg därigenom en inte obetydlig risk för att bankfrämmande intressen kunde komma att styra bankens verksamhet. Detta var inte förenligt med de principer som låg till grund för banklagstiftningen. Först genom BAL, som trädde i kraft den 1 juli 1987, infördes
regler varigenom industri- och andra näringslivsföretag kan förhindras
att förvärva aktiemajoriteten i en bank. Dessa regler utgör inte något
hinder mot att t.ex. en industriell koncern förvärvar en betydande
aktiepost och därmed skaffar sig ett avsevärt inflytande i en bank.
Den särställning som bankerna har förutsätter att de förblir fria och
oberoende. Denna uppfattning stöds också av den uppbyggnad som
banklagstiftningen har. Regelsystemet har tillkommit för att garantera
att de många skyddsintressena i bankverksamheten tas till vara. Bankerna har givits ett begränsat verksamhetsområde och förhindras att ägna
sig åt riskfyllda eller spekulativa verksamheter. Ingen har ifrågasatt den
för bankerna fundamentala principen att ägande och kreditgivning skall
hållas isär. Den särställning som bankerna har i samhället medför även
att de inte bör bli föremål för sådana spekulativa överlåtelser som tidvis
förekommer inom andra branscher. En bank bör inte vara en handelsvara.
Bankerna och de koncerner vari banker ingår måste vara oberoende i
förhållande till enskilda stora kunder. Inte minst därför att den svenska
kreditmarknaden ofrånkomligen kommer att domineras av ett begränsat antal institut på varje delmarknad är det betydelsefullt att särskilt
bankerna kan agera fritt från påverkan från t.ex. de icke-finansiella
eller prissättning
storföretagen. Önskemålen att vid kreditallokering
gynna företag inom en egen s.k. sfär bör i största utsträckning undvikas.
Först då kan kreditmarknaden fungera effektivt och utan att skapa
näringslivet. Bankinspektionen har som cenkonkurrensbegränsningari
tral förvaltningsmyndighet i uppgift att utöva tillsyn över bankerna. I sin
tillsynsverksamhet skall inspektionen värna om bankens säkerhet och i
övrigt tillse att bankverksamheten utvecklas på ett sunt sätt. Då industriföretag och andra bankfrämmande företag i vissa fall utövar ett
betydande inflytande över bankerna kan de instrument som bankinspektionen förfogar över visa sig vara otillräckliga för att säkerställa det
viktiga samhällsintresse som består däri, att bankerna även fortsättningsvis förmår behålla karaktären av oberoende institutioner gentemot
de stora ägargrupperingarna i samhället. Iden situationen bör undvikas
att de intressen som kan tänkas vilja påverka banken till fördel för egna
eller närstående ges möjlighet att styra banken.
I samhället torde det inte finnas några företag som är så beroende av
allmänhetens förtroende som bankerna. För den händelse allmänhetens
förlorat kan detta medföra allvarliga
förtroende för en bank skulle
störningar, som i värsta fall kan utlösa en s.k. bankpanik där insättare
dess kapital. Det ligger isakens natur att förtroendet
tömmer banken
för en bank kan vara beroende av vilket förtroende allmänheten har för
en ägare som dominerar banken. Om således allmänheten av någon
anledning skulle komma att misstro en sådan ägare kan det inte uteslutas att detta skulle kunna leda till att insättama i panik tömde banken
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till en sådan utveckling måste förhindras.

Kommitténs överväganden leder på grund av det sagda fram till att
det föreligger ett behov av ytterligare garantier för att banker skall ha
förmåga att behålla karaktären av oberoende institutioner gentemot
stora ägargrupperingar i samhället. Det grundläggande syftet därvidlag
måste vara att eliminera risken för att ett ägarinflytande kan utnyttjas på
ett sätt som inte är förenligt med banklagstiftningens strävan att sörja
för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. Det finns enligt
kommitténs mening starka skäl som talar för att
en lagreglering är
nödvändig för att förhindra en koncentration av ägandet i affärsbankerna.

10.7.3
l0.7.3.l

överväganden
Begränsat ägande i fondkommissionsbolag

Fondkommissionslagstiftningen
har byggts upp för att tillgodose olika säkerhets- och sundhetskrav i fondkommissionsverksamheten.
Härigenom
har samhället tillskapat en legal ram som leder till att fondkommissionsbolagen åtnjuter ett betydande förtroende hos allmänheten. Detta innebäri
sin tur att samhället tagit
sig ett visst ansvar för att den verksamhet som
bedriver sker på ett sunt sätt. Samhället bör
ett fondkommissionsbolag
därför fortlöpande verka för att fondkommissionsbolagens
verksamhet
sköts på ett sätt som motsvarar det förtroende som lagstiftningen tillskapat.
Genom att fondkommissionsbolagen, tillsammans med banker med fondkommissionstillstånd, har en monopolställning vad gäller handel med värdepapper i kommission intar även de en särställning, dock skild från den
som bankerna upprätthåller, i förhållande till andra företag. Den särställningen, sammantaget med önskemålet att allmänhetens förtroende för
fondkommissionsverksamheten
skall kunna upprätthållas, förutsätter att
fondkommissionsbolagen kan på ett neutralt sätt tillgodose kundernas intressen utan att ta otillbörliga hänsyn föranledda av att bolagets ägare även
är verksamma på värdepappersmarknaden. Det kan därför sättas i fråga
om
det inte föreligger ett behov av ytterligare garantier för att motverka den
nämnda latenta intressekonflikten.
Ett sätt att stärka kundernas ställning
gentemot dominerande ägare vore att införa regler om ägarbegränsningar.
Den största risken för otillbörliga beteenden från fondkommissionsbolagets sida uppkommer när någon av bolagets ägare uppträder som part i en
värdepappersaffär där bolaget även företräder den enskilde kunden. Den
risk för otillbörliga hänsyn som då uppstår förhindras emellertid inte
av
regler om ägarbegränsningar. Otillbörliga hänsyn kan i en sådan situation
komma att tas även när den ägare som är part endast äger
en liten del av
bolaget. Som framgår av avsnitt 10.8.4 föreslår vi en regel
som innebär att
bestämmelserna om kommissionärs självinträde även skall gälla i den beskrivna situationen. Härigenom motverkas i tillräcklig
gynna ägaren på kundens bekostnad.

grad intresset av att

49

50

Fondkommissionärer

och andra aktörer

på värdepappersmarknaden

SOU 1989:72

En regel om ägarbegränsning skulle emellertid kunna innebära att företagsledningen lättare skulle kunna agera fritt från påverkan från ägarna.
skulle i sådant fall tunnas ut och detta
Den här antydda lojalitetskonflikten
skulle stärka allmänhetens förtroende för den verksamhet som fondkommissionsbolagen driver.
Bestämmelser om ägarbegränsning kan dock även leda till mindre önskvärda resultat. En konsekvens av ägarbegränsning kan bli att företagsledningen tillåts bli alltför dominerande i förhållande till ägarna. Det kan också
leda till att det blir svårt för ägare att agera för att byta ut en inkompetent
ledning och att korrigera en negativ utveckling. En stark
ägarkonstellation kan således lättare ta hand om sådana
stark
eller
ägare
en
och liknande problem vilket är till gagn för bolaget. Regler om begränsning
i ägandet skulle sannolikt också bli ett hinder mot nyetableringar av fondkommissionsbolag och därmed leda till en sämre konkurrenssituation.

verkställande

Det är uppenbarligen så att förtroendet för ett enskilt fondkommissionsbolag kan vara beroende av vilket förtroende allmänheten har för en ägare
som har ett dominerande inflytande över bolaget. Om således allmänheten
av något skäl skulle sakna förtroende för en sådan ägare skulle detta leda till
att kunderna anlitade någon annan fondkommissionär. Bolaget skulle då
kunna råka i ekonomiska svårigheter men konsekvenserna härav skulle inte
bli alltför allvarliga. Till skillnad mot vad som gäller för en bank intar ett
fondkommmissionsbolag
inte en så central ställning i det ekonomiska systemet.
Införandet av en regel om ägarbegränsningar skulle sannolikt endast
marginellt öka allmänhetens förtroende för fondkommissionsbolag. De losom kan uppkomma i de fall en ägare eller ett närstående
företag till ett fondkommissionsbolag uppträder som part i en värdepapper-

jalitetskonflikter

enligt reglerna om
saffär motverkas av förslaget om informationsskyldighet
kommissionärs självinträde. Med hänsyn härtill och till de nackdelar som
regler om ägarbegränsning kan föra med sig kan det inte anses motiverat att
lägga fram ett förslag om ägarbegränsning för fondkommissionsbolag. Härav följer också att något sådant förslag inte heller bör läggas fram vad gäller
bolag som fått tillstånd
fondkommissionsrörelse.

att driva annan tillståndspliktig

verksamhet

än

10.7.3.2 Ägarintressen i flera fondkommissionsbolag
Det kan i detta sammanhang även vara på sin plats att ta upp frågan om det
är lämpligt att en och samma person eller företag tillåts ha ägarintressen i
flera fondkommissionsbolag. Det kan nämligen ifrågasättas om inte risken
för kringgående av olika regler härigenom kan öka.
Detta kan illustreras med ett exempel. Vi föreslår i avsnitt 10.9.3.4 att ett
fondkommissionsbolag i sitt handelslager inte får ha en större andel av
aktierna i ett bolag än som svarar mot högst 5 procent av röstetalet för
samtliga aktier eller 5 procent av aktiekapitalet. Vi föreslår vidare i samma
avsnitt att aktier som finns i handelslagret hos ett fondkommissionsbolag
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inte får företrädas vid bolagsstämman.
Antag att en ägare A med ett dominerande inflytande i fem fondkommissionsbolag bestämmer sig för att underlätta för en person B att påverka
utgången av en viss fråga som skall tas upp på bolagsstämman i ett bolag där
B äger en större aktiepost. A köper via sina fem fondkommissionsbolag
upp
aktier som motsvarar maximala totalt 25 procent av röstetalet för samtliga
aktier i det bolag som B äger aktier
Eftersom de aktier som A förfogar
över via sina fondkommissionsbolag inte får utnyttjas vid bolagsstämman
har Bzs aktiepost i praktiken fått ett betydligt högre röstvärde än
annars.
Obegränsade möjligheter att ha ägarintressen i flera fondkommissionsbolag
skulle således kunna utnyttjas på ett otillbörligt sätt.
På samma sätt kan också A via sina fem fondkommissionsbolag förfoga
över inte mindre än 25 procent av aktiekapitalet i ett visst bolag och på detta
sätt kringgå syftet med reglerna om begränsning av aktieägandet i ett enskilt
bolag. Vad nu sagts talar således för införandet av en regel som inskränker
möjligheterna att äga flera fondkommissionsbolag. Vi har dock inte funnit
risken för sådana förfaranden vara särskilt stor. Inte heller
synes en begränsningsregel av här antytt innehåll vara särskilt effektiv. Personen B i
ovan angivna exempel kan i stället för att få hjälp av en person engagera
flera vänner som var och en har ett ägarinflytande i var sitt fondkommissionsbolag.
Frågan är om det även finns andra risker med ett sådant ägande. En ägare
till ett fondkommissionsbolag som samtidigt är aktiv på värdepappersmarknaden torde kunna få en bättre service hos sitt eget bolag än vad andra
kunder får. Har ett och samma företag eller person ägarintressen i flera
fondkommissionsbolag kan värdepappersaffärerna spridas ut på dessa utan
att servicenivån sänks. Härigenom kan visserligen hävdas att ägaren blir
gynnad i förhållande till andra kunder men det torde inte utgöra tillräcklig
grund för att införa en regel som förbjuder ägande i flera fondkommissionsbolag.
Stora aktörer inom värdepappershandeln har de största möjligheterna att
manipulera priserna. Kan en sådan aktör agera via flera fondkommissionsbolag kan det vara svårare att upptäcka det otillbörliga beteendet. En stor
aktör torde åtnjuta en hög servicenivå hos de fondkommissionsbolag som
han vänder sig till. Detta gäller oavsett om denne har ägarintressen i dessa
bolag eller inte. Risken för kursmanipulationer
kan alltså inte anses vara
knuten till ägarfrågan utan mera till en aktörs möjligheter att kunna göra
stora affärer på kort tid. Inte heller risken för otillbörlig påverkan av
prissättningen på olika värdepapper kan därför åberopas till stöd för en
sådan ägarbegränsning som här diskuteras.
Som framgått medför obegränsade möjligheter att ha ägarintressen i flera
fondkommissionsbolag

inte några nämnvärt ökade möjligheter att agera på
ett otillbörligt sätt eller att kringgå vissa bestämmelser i lagen. Risken för
att dessa möjligheter utnyttjas är enligt vår mening inte så stor att det är
motiverat att införa en regel som begränsar en och samma persons eller
företags möjlighet att ha ägarintressen i flera fondkommissionsbolag. Verk-
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samheten inom en koncern kan organiseras på olika sätt —i flera små bolag
eller inom ett bolag på olika avdelningar. En uppdelning på åtminstone två
bolag kan underlätta att egenhandel och kommissionshandel hålls isär.
Regler om begränsning att äga fler än ett fondkommissionsbolag bör därför
inte införas. Den bedömningen gäller även för sådana bolag som enligt vårt
förslag erhållit tillstånd att driva annan tillståndspliktig verksamhet än fondkommissionsrörelse. Vid övervägandet av denna fråga och den som behandlades i föregående avsnitt har vi också beaktat vårt förslag att verksamhetstillståndet skall kunna återkallas om förändringar i ägarförhållandena, efter
det att tillstånd givits, leder till att verksamheten inte bedrivs på ett sunt sätt
avsnitt 10.5.4.
10.7.3.3 Bérsregistrering

av aktier i fondkommissionsbolag

Det kan även ifrågasättas om det är lämpligt att aktierna i ett fondkommissionsbolag eller aktierna i dess majoritetsägarbolag är registrerade på Stockholms fondbörs. Utgångspunkten för den frågeställningen är risken för att
fondkommissionsbolaget på ett otillbörligt sätt påverkar kursen på bolagets
egna aktier.
Som framgår av avsnitt 10.9.3.2 föreslår
att ett fondkommissionsbolag
endast till ett begränsat belopp får i handelslagret ha egna aktier och aktier i
annat bolag i den koncern som fondkommissionsbolaget tillhör. Härigenom
torde möjligheten till prismanipulationer beskäras starkt. Med hänsyn härtill bör några regler som begränsar ett fondkommissionsbolags eller dess
ägarbolags möjligheter att ha sina aktier registrerade på fondbörsen inte
ställas upp. Motsvarande resonemang kan även appliceras på bolag som
enligt vårt förslag driver annan tillståndspliktig verksamhet än fondkommissionsrörelse.

10.8

10.8.1

Sambandsparagrafen
Inledning

föreskrivs att bestäml 25 § fondkommissionslagen Sambandsparagrafen
melserna om fondkommissionsbolags verksamhet och om tillsyn över sådana bolag i princip också skall gälla för vissa företag som har ett nära
Nära samband anses föreligga, om
samband med fondkommissionsbolag.
de båda företagen leds av samma eller i huvudsak samma personer, eller om
vinsten av företagens verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt
eller indirekt, tillfalla samma eller i huvudsak samma personer. Paragrafen
är endast tillämplig på företag vars huvudsakliga verksamhet består i att
förvalta, handla med eller biträda vid handel med fondpapper eller lämna
kredit mot säkerhet i fondpapper. Syftet med Sambandsparagrafen är att
bestämmelserna i fondkommissionslagen inte skall kunna sättas ur spel
genom organisatoriska

arrangemang.

j
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Fondkommissionslagens bestämmelser om fondkommissionsbolags verksamhet finns i 13-24 §§ och om tillsyn i 26-36 §§. Innebörden av att dessa
bestämmelser skall gälla också för sambandsföretagen är i huvudsak följande. Ett sambandsföretag får inte utan tillstånd av bankinspektionen bedriva
verksamhet av annat slag än som anges i 13 § första stycket, och verksamheten skall ha samband med fondkommissionsrörelsen
och syfta till att
underlätta denna. Företaget får inte utfärda förskrivningar som anges i 14 §
och får inte utan tillstånd förvärva egendom av annat slag än som sägs i 15 §
första stycket. Det särskilda tillståndskravet i 15 § andra stycket omfattar
också det närstående företaget, och beträffande innehav av aktier m.m.
gäller för fondkommissionsbolaget och det närstående företaget gemensamt
Även
den begränsning av handelslagret av bl.a. aktier som framgår av 16
17-24 §§ är tillämpliga på det närstående företaget. Detta innebär i huvudsak att sambandsföretaget underkastas krav på kapitaltäckning och likviditet, att kundmedel skall hållas åtskilda, att kredit bara får lämnas mot
säkerhet i fondpapper, att enhandskrediter skall begränsas, att vinstandelsavtal inte får förekomma, att företaget inte får delta i blankningsaffärer
samt att företaget inte får handla med ett fondpapper som blivit börsstoppat.
Vad beträffar tillsynen har bankinspektionen rätt att företa undersökning
hos sambandsföretaget enligt 28 § andra stycket och avkräva företaget
uppgifter och material som avses i 35
Vidare kan inspektionen meddela
företaget föreläggande enligt 30 § första eller andra stycket. Även erinran
och föreskrift enligt 31 § kan komma i fråga. Föreläggande eller föreskrift
kan förenas med vite. Enligt 32 och 33 §§ äger bankinspektionen rätt att
förordna revisor och att kalla till styrelsesammanträde och enligt 34 § äger
bankinspektionen rätt att meddela föreskrifter om hur räkenskaper skall
föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.
I detta avsnitt diskuteras om sambandsparagrafen kan anses uppfylla de
syften som den är avsedd att tillgodose och om dessa syften kan upprätthållas på något annat sätt. Upprinnelsen till diskussionen är dels att det
under vårt arbete framkommit att sambandsparagrafen i sin tillämpning
vållat svårigheter främst vad gäller tolkningen av huvudsaklighetsrekvisitet
och dels att vissa av de verksamheter som anges i sambandsparagrafen
enligt vårt förslag inte får bedrivas utan särskilt tillstånd. Tillämpningssvårigheterna har bestått i att det i enskilda fall varit svårt att avgöra om ett
företags huvudsakliga verksamhet varit de i paragrafen uppräknade eller om
företagets verksamhet huvudsakligen varit av annat slag. Därmed har tveksamhet uppstått om bestämmelsen varit tillämplig eller ej.
10.8.2

Kreditmarknadskommitténs

förslag

Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att sambandsparagrafen ändras
endast på det sättet att den inte träffar sambandsföretagens kreditgivning.
Därvid konstaterar kreditmarknadskommittén
dels att för det fall ett fondkommissionsbolag ingår i en finansiell koncern träffar den nuvarande sam-
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bandsparagrafen enligt sin ordalydelse kreditgivningen i hela koncernen,
bl.a. på det sättet att alla krediter från i koncernen ingående bolag måste ges
mot säkerhet i fondpapper, dels att paragrafen aldrig tillämpats på nämnda
sätt och att detta troligen inte heller varit lagstiftarens ursprungliga avsikt.
Med hänsyn härtill och till att allmänhetens skyddsintresse vad avser fondkommissionsbolagens kreditgivning är tillgodosett genom de särskilda bestämmelser som reglerar den verksamheten har kommittén funnit att sambandsparagrafens ordalydelse bör ändras på angivet sätt.
Kreditmarknadskommittén
har vidare övervägt att slopa huvudsaklighetsrekvisitet

i sambandsparagrafen.

har dock ansett det ligga
har stabila ägarförhållanden och att

J

Kommittén

en styrka i att fondkommissionsbolagen
det kan vara en fördel om fondkommissionsbolagen i framtiden alltjämt har
olika ägarstrukturer. En konsekvens av att ta bort huvudsak]ighetsrekvisitet

I

skulle troligen vara att större företags intresse att äga eller ha del i fondkommissionsbolag skulle upphöra eller minska eftersom ägarföretaget självt
därmed skulle tvingas ålägga sig inskänkningar i sin värdepappershandel.
Mot bakgrund härav har kommittén

stannat för att huvudsaklighetsrekvisi-

tet bör vara kvar.
Kreditmarknadskommittén

g

har vidare föreslagit en utvidgad upplysningsi det fall kommittentens motpart är ett
plikt för fondkommissionsbolag
sambandsföretag. Bakgrunden till det förslaget är att många av fondkommissionsbolagen är helt eller delvis ägda av andra företag som för egen del
är aktiva på samma värdepappersmarknader som fondkommissionsbolagen.
Det förekommer att fondkommissionsbolaget förmedlar värdepappersposter där bolagets moderbolag eller ägare är köpare eller säljare eller att
annan form av intressegemenskap föreligger såsom förmedling av aktier för
närstående bolags räkning. Vid sådana kommissionsaffärer kan intressesyfte med den föreslagna
konflikter uppstå. Kreditmarknadskommitténs
regeln är att denna intressekonflikt
skall minska och genom regeln vill
kommittén också betona vikten av att fondkommissionären är oberoende
och självständig.

10.8.3

Sambandsparagrafens

tillämpningsområde

Sambandsparagrafen är inte tillämplig på närstående företag som har annan
huvudsaklig verksamhet än förvaltning och handel med fondpapper m.m.
Detta innebär att stora industriföretag som även driver finansiell verksamhet och som dessutom äger fondkommissionsbolag inte omfattas av sambandsparagrafen. Av detta skulle man kunna dra den slutsatsen att huvudskulle slopas. Detta skulle dock leda till att nämnda
drabbas av de inskränkningar i verksamheten som gäller för
fondkommissionsbolag och att industriföretagen skulle ställas under bankinspektionens tillsyn. En sådan ordning skulle leda till en rad praktiska
problem vad gäller tillståndsprövning för olika verksamheter, kapitaltäcksaklighetsrekvisitet

industriföretag

ning, kreditgivning

i

m.m. Dessutom skulle som kreditmarknadskommittén

i
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påpekat större företags intresse av ägande i fondkommissionsbolag minska,
vilket i sin tur skulle motverka önskemålet att fondkommissionsbolag har
stabila ägarförhållanden. En sådan lösning framstår därför inte som acceptabel.
Ett bibehållande av huvudsaklighetsrekvisitet leder å andra sidan till att
inte blir neutral eftersom den inte kommer att omfatta alla
sambandsföretag. Fondkommissionsbolag vars ägare utgörs av stora induparagrafen
striföretag

kan således lägga ut viss del av verksamheten hos ägarföretaget
bestämmelserna
i fondkommissionslagen blir tillämpliga på den
utan att
verksamheten, vilket enligt förarbetena skulle vara ett sätt att kringgå
fondkommissionslagstiftningen.
Det beskrivna förfarandet anses således
vara ett kringgående då det utförs av vissa subjekt men inte då det utförs av
andra.
10.8.4

I

l

överväganden

Det väsentligaste syftet med bestämmelserna i fondkommissionslagen är att
skydda kundernas intressen. Det man bör fästa uppmärksamheten
är
därför om ett sambandsföretags verksamhet leder till att fondkommissionsbolagens kunder förfördelas.

En eventuell sambandsparagraf

bör därför

vara anpassad för att förbättra kundernas ställning när sambandsföretaget
uppträder som deras motpart. Det kan därför ifrågasättas om det behövs
någon sambandsparagraf som har till syfte att hindra sambandsföretaget att
bedriva verksamhet på andra premisser än de som gäller för fondkommissionsbolaget. Det viktiga bör alltså vara att fondkommissionsbolaget eller
dess ledning inte engagerar sig i andra företags verksamhet på ett sådant sätt
att kundernas intressen otillbörligen åsidosätts. Att så inte sker bör i tillräcklig grad kunna motverkas dels genom indirekt tillsyn och dels genom en
utökad upplysningsskyldighet.
En sådan indirekt tillsyn bör kunna åstadkommas genom att tillämpningsområdet för 36 § fondkommissionslagen utvidgas. Där stadgas att om det i
annat fall än som anges i sambandsparagrafen finns ett väsentligt samband
mellan fondkommissionsbolag
biträder

och företag som förvaltar, handlar med eller
vid handel med värdepapper, får bankinspektionen besluta att

företaget skall lämna upplysningar till fondkommissionsbolaget
om sådan
verksamhet som anknyter till fondkommissionsbolagets rörelse.
Genom att göra innehållet i 36 § fondkommissionslagen tillämpligt även
på de nuvarande sambandsföretagen får inspektionen i stället för direkt
tillsyn en möjlighet att via fondkommissionsbolaget
få de uppgifter om
sambandsföretaget som har betydelse för att fondkommissionsbolagets
verksamhet drivs på ett sunt sätt. Bestämmelsen i 36 § bör därvid utformas
så att den omfattar alla företag som har ett nära samband med ett fondkommissionsbolag.
Den utökade upplysningsplikten bör inbegripa den situationen att någon
fondkommissionsbolaget
närstående uppträder som kommittentens motpart. Reglerna om självinträde i kommissionslagen innebär att ifall fond-
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kommissionären går in som kommittentens motpart så måste kommittenten
upplysas om detta och denne har rätt att avvisa affären. Såsom kreditmarknadskommittén föreslagit bör motsvarande regler gälla när kommittentens
motpart är ett sambandsföretag till den förmedlande fondkommissionären.
För att ytterligare förstärka kundskyddet bör reglerna om självinträde desseller
utom omfatta affärer där fysiska ägare till fondkommissionsbolaget
sambandsföretaget handlar med fondpapper eller andra finansiella instrument via bolaget för privat räkning. Detsamma bör gälla affärer som görs av
andra sådana sidoföretag än sambandsföretag som driver finansiell verksamhet och i vilka personer, som har ett bestämmande inflytande i fondkommissionsbolaget,

har ett inflytande även om det

är ett bestämmande

sådant.
För att den utökade upplysningsskyldigheten skall få önskad effekt måste
den utsträckas till att gälla, förutom för fondkommissionsbolag, även för de
andra bolag som enligt vårt förslag driver tillståndspliktig verksamhet.
Som nämnts är sambandsparagrafen tillämplig på sambandsföretag vars
verksamhet består i att förvalta, handla med eller biträda vid handel med
fondpapper eller lämna kredit mot säkerhet i fondpapper. Av prop. 1978
79:9 s. 140 framgår att med uttrycket biträda vid handel avses rådgivning
och annat biträde.
De i sambandsparagrafen uppräknade verksamheterna omfattas i dag inte
av någon tillståndsplikt. Enligt de förslag vi lägger fram skall dock vissa i
paragrafen nämnda verksamheter inte få bedrivas utan särskilt tillstånd.
Detta gäller förvaltning och rådgivning avseende fondpapper och andra
finansiella instrument. Dessa verksamheter kommer således enligt vårt
förslag att vara reglerade i lag och direkt underkastade bankinspektionens
tillsyn oavsett om verksamheterna drivs i ett sambandsföretag eller ej. De
finansiella verksamheter som sambandsparagrafen skulle reglera om den
behålls skulle då endast vara egenhandel och kreditgivning. Även om den
behålls skulle den alltså få en minskad betydelse. Till detta kan läggas att
kreditmarknadskommittén
som nämnts föreslagit att verksamheten kreditgivning slopas i sambandsparagrafen.
Sammanfattningsvis anser
att den nuvarande sambandsparagrafen kan
medföra svårigheter i tillämpningen samt att den inte är neutral eftersom
den inte omfattar alla sambandsföretag. Behålls den och görs den neutral
genom att huvudsaklighetsrekvisitet tas bort leder det till en rad negativa
acceptabla konsekvenser. De skyddsintressen paragrafen ytterst avser att
tillgodose kan uppnås med de föreslagna reglerna om indirekt tillsyn och
utökad upplysningsskyldighet.
Härtill kommer att vid handel på Stockholms fondbörs uppdragsgivaren kommer att ha möjlighet att kontrollera
att han fått den bästa kurs som gällde vid en viss tidpunkt. I ljuset härav och
med beaktande av att flera av de verksamheter som nämns i sambandsparagrafen enligt våra förslag inte får bedrivas utan tillstånd bör sambandsparagrafen kunna slopas utan att några negativa följder för fondkommissionsbolagens kunder uppkommer.
upphävs och att möjligheterna

Vi föreslår därför att sambandsparagrafen
till indirekt tillsyn av närståendeföretag
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utökas samt att reglerna om självinträde i kommissionslagen skall äga
tillämpning i alla fall då kundens motpart är en person eller ett företag som
är det förmedlande bolaget närstående. Det är dock angeläget att bankinspektionen noga följer utvecklingen och beaktar de intressekonflikter som
kan uppkomma mellan en fondkommissionärs kunder och fondkommissionären närstående företag. Skulle det mot rimlig förmodan visa sig att dessa
inte kan bemästras med de av oss föreslagna åtgärderna, får andra typer av
övervägas.

lagstiftning

10.9

10.9.1

Handelslager
Nuvarande

reglers

1919 års fondkommissionslag

framväxt

och motiv

m.m.

innehöll ingen begränsning vad avsåg fond-

kommissionsbolagens

möjlighet att handla med värdepapper för egen räkning. Av förarbetena till lagen framgår att man var medveten om att en
sådan handel kunde medföra intressemotsättningar som kunde få till följd
att kommissionären inte fullgjorde ett kommissionsuppdrag på det för kunden fördelaktigaste sättet. I stället för att reglera egenhandeln eller införa
ett förbud mot denna verksamhet valde lagstiftaren att söka lösa problemet
på frivillighetens väg. Effekten härav blev att fondkommissionärernas handelslager av värdepapper växte i storlek.
När det gällde banks egenhandel fanns i lagstiftningen ett absolut förbud
för bankerna att förvärva aktier, förlagsbevis m.m. för egen räkning. På
grund av detta förbud kunde en bank i sin fondkommissionsrörelse
inte
inneha några aktier i lager. Det förelåg därmed en stor skillnad i förutsättningarna

mellan banks fondkommissionsrörelse

och övriga fondkom-

missionärers när det gällde möjligheten att bedriva en effektiv fondkommissionsverksamhet med hjälp av handelslager i aktier m.m.
Bakom de förslag fondbörsutredningen SOU 1976:54 lade fram fanns
en strävan att begränsa den växande egenhandeln till vad som kunde anses
vara förenligt med en verksamhet där kommissionshandeln utgjorde det
väsentliga. Förslagen syftade till att minska riskerna för den intressekonflikt
som kan uppkomma om den som köper och säljer i kommission samtidigt
handlar för egen räkning. Vidare sökte utredningen att så långt möjligt
utjämna konkurrensvillkoren
mellan banker och andra fondkommissionäÖvervägandena
föranledde
utredningen att föreslå att alla fondkommisrer.
sionärer skulle få rätt att för egen räkning handla med aktier och vissa andra
värdepapper i den utsträckning som behövdes för att underlätta kundernas
affärer. Syftet med förslaget var att underlätta fondkommissionshandeln
genom att göra marknaden mera likvid och bidra till kursutjämning samt att
öppna möjligheter till kostnadsbesparande rationaliseringar inom handeln
med små värdepappersposter. Rätten till handel för egen räkning med
aktier och dylika värdepapper begränsades enligt förslaget till ett handelslager, vars anskaffningsvärde inte fick överstiga två miljoner kr. Obliga-
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tionsmarknaden lämnades med hänsyn till sin speciella karaktär
begränsningsreglerna.

utanför

När fondkommissionslagen trädde i kraft den 1 januari 1980 angavs att
handelslagret fick uppgå till högst 10 milj. kr. Eftersom regeln innebar att
fondkommissionsbolagen i många fall måste minska sitt handelslager trädde
regeln för deras del inte i kraft förrän den 1 januari 1985. Regeln har sedan
1980 ändrats vid tre tillfällen; 1982 höjdes maximibeloppet till 25 milj. kr.
och 1984 till 50 milj. kr. och fr.0.m. den 1 juli 1988 gäller att den högsta
tillåtna handelslagervolymen är 100 milj. kr. I förarbetena till sistnämnda
ändring prop. 198788:123 s. 8 uttalade föredragande statsrådet att det
mot bakgrund av den volymutveckling och de kursförändringar som skett
inom aktiehandeln under åren 1985-1987 framstod som befogat att medge
en höjning av gränsen för handelslagrets storlek så att syftet med handelslager inte hämmades. Han hänvisade även till att frågan om handelslagret
optionsutredningen
var under övervägande av kreditmarknadskommittén,
och värdepappersmarknadskommittén

och underströk att den förändring
han
förordade
endast
torde
bli
som
av kortfristig karaktär.
Kreditmarknadskommittén
har uttalat att den inte funnit tiden vara mogen att föreslå några förändringar utöver den ändring som genomfördes den
1 juli 1988 i reglerna om handelslagrets storlek SOU 1988:29 s. 89 f..
Optionsutredningen har i sitt betänkande Handel med optioner och terminer SOU 1988: 13 föreslagit att optioner och terminer inte skall räknas in i
handelslager. Enligt förslaget skall dock en fondkommissionärs rätt till egenhandel med optioner och terminer vara be-

fondkommissionärernas

gränsad genom de av utredningen föreslagna positionsbegränsningsreglerna. En sammanfattning av optionsutredningens förslag finns i avsnitt 8.4.1.
10.9.2

Allmänna

utgångspunkter

Som tidigare antytts är motivet till att fondkommissionärerna tillåts ha ett
handelslager av aktier m.m. att förekomsten av ett sådant kan underlätta
kommissionshandeln genom att göra marknaden mer likvid och bidra till
kursutjämning samt att hanteringen av små värdepappersposter kan rationaliseras med handelslagrets hjälp. För att reducera riskerna med den intressekonflikt som kan bli följden av att fondkommissionärerna driver handel för egen räkning samtidigt med kommissionsuppdrag har emellertid en
begränsning av handelslagrets storlek föreskrivits prop. 197879:9 s. 136
Fondkommissionslagens utgångspunkt är alltså att fondkommissionärerna
i princip uteslutande skall agera som kommissionärer och den i lagen
öppnade möjligheten för en fondkommissionär att ha ett eget handelslager
innebär ett avsteg från denna princip. I takt med att den maximala gränsen
för handelslagrets storlek höjts har också egenhandeln ökat, vilket för flera
fondkommissionsbolag lett till att intäkterna för egenhandeln kommit att
utgöra en allt större andel av de totala intäkterna. För de flesta fondkommissionsbolag utgör dock alltjämt courtageintäkterna den största inkomstkällan. En genomgång av fondkommissionsbolagens

intäkter av cour-
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tage m.m. per den 31 december 1987 finns i kreditmarknadskommitténs
betänkande SOU 1988:29 s. 874 ff.
Utvecklingen inom handeln visar att syftet med handelslagret numera
mindre är att underlätta kommissionshandeln än att stödja en mer utvecklad
egenhandel. Den fråga som inställer sig är om denna utveckling bör bromsas eller uppmuntras.
En utgångspunkt för vårt arbete har varit att skapa förutsättningar för en
aktiehandel med hög likviditet. Härigenom underlättas aktiebolagens kapitalförsörjning, och enskilda placerares vilja att handla med aktier ökar. En
livlig och effektiv svensk aktiemarknad utgör också en förutsättning för att
utländska placerare skall vara intresserade av att göra aktieaffärer i Sverige.
Ett viktigt medel för att uppnå detta mål är att genom en anpassning av
lagstiftningen

skapa förutsättningar

för en ytterligare utveckling av fondegenhandel. Samtidigt måste dock de lösningar som
väljs tillgodose intresset av att skydda den allmänhet som berörs.
Som framgått av historieskrivningen i avsnitt 10.9.1 har maximibeloppet
kommissionärernas

för handelslagret höjts vid tre tillfällen sedan 1980. Trots detta har lagstiftaren hållit fast vid det ursprungliga motivet till att begränsningen infördes,
vilket som nämnts är att det kan uppstå en intressekonflikt genom att en
fondkommissionär kan driva handel för egen räkning samtidigt med kommissionärsuppdraget. I dag framstår inte detta motiv som hållbart. Anledningen härtill är att man varken principiellt eller i en konkret affär kan
minska den latenta intressekonflikten genom en kvantitativ begränsning av
handelslagret, eftersom lagret redan nu får vara så stort att fondkommissionären i regel inte har några svårigheter att utnyttja sitt eget lager vid
utförande av kommissionsuppdrag. Möjligheten av en intressekonflikt påverkas således inte nämnvärt, även om volymen av egenhandeln skulle
släppas helt fri. Effekten

av att begränsningsregeln upphävs eller att det
absoluta taket för handelslagrets storlek kraftigt höjs skulle bli att en aktiv
och målmedveten egenhandel med framför allt aktier skulle kunna komma
till stånd och att därmed likviditeten förbättras samtidigt som detta inte
skulle ha någon negativ effekt på den angivna intressekonflikten
i förhållande till vad som gäller i dag.
Som påpekats i avsnitt 10.4.3 bör ett större inslag av marknadsgarantpå den svenska värdepappersmarknaden
kunna ge positiva
effekter för marknaden genom att likviditeten höjs och att prisbilden förbättras. Eftersom en marknadsgarant alltid måste vara beredd att kunna
verksamhet

sälja och köpa till de priser han anger skulle en begränsning av handelslagret innebära ett hinder i verksamheten. Den ökade handeln över gränserna leder också till att det finns ett behov av större handelslager. Den
fondkommissionär

som gör affärer med utländska placerare bör ha möjlighet att genomföra affärerna i egen portfölj. Detta ökar servicenivån och
innebär också att konkurrensförutsättningarna
för svenska fondkommissioförbättras.
närer
Det är givetvis svårt att på nuvarande stadium ha någon välgrundad
uppfattning om hur stora handelslagren skulle behöva vara i ett fullt ut-
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vecklat marknadsgarantsystem. Ett schematiskt räkneexempel kan dock
antyda storleksordningen. Förutsättningarna
bygger på 1987 års förhållanden utan hänsyn till de förändringar som ett market maker-system kan
komma att medföra.
En genomsnittlig dagsomsättning i aktier under 1987 uppgick till ca 500
milj. kr. Vid olika antaganden om den andel av aktiehandeln som omfattas
av marknadsgaranterna
de:
Marknadsgaranthandel
--

skulle denna del av omsättningen bli enligt följan

andel

25%

50%

i milj. kr.

125

250

75%
375

100%
500

För att belysa några olika fondkommissionärers tänkbara dagliga omsättning inom market maker-handel appliceras i nästa steg marknadsandelar
för några fondkommissionärer av olika storlek marknadsandelama
motsvarar i fallande storleksordning de ungefärliga förhållandena
Banken, Alfred Berg, Stockholm Fondkommission resp. Aros:
Marknadsgaranthandel
--

Fondkommissionärernas

för S-E-

andel

25%

50%

75%

100%

i milj. kr.

125

250

375

500

andel

Fondkommissionäremas
handel per dag
med utgångspunkt från ovan
17%
21
42
63
84
8%
10
20
30
40
4%
5
10
15
20
2%
2,5
5
7,5
10

Handelslagrets storlek hänger slutligen samman med omloppstiden, som
här antas variera mellan 1 och 10 dagar. För de olika situationer som har
visats i föregående tabell skulle därmed handelslagret kunna ligga i följande
intervall:
Marknadsgaranthandel

andel
i milj. kr.

25%
125

50%

75%

250

375

100%
500

I-Iandelslagrets
Fondkommissionärens

andel

storlek per fondkommissionär vid omloppstid 1-10 dagar
17%
21-210 42-420 63-630 84-840
8%
10-100 20-200 30-300 40-400
4%

5-50

2%

2,5-25

10-100 15-150 20-200
5-0
7,5-7510-100

Enligt vår mening bör tiden nu anses mogen att anlägga ett nytt synsätt på
fondkommissionärernas
rätt att inneha ett handelslager av aktier m.m.
Syftet med handelslagret bör i framtiden, förutom att underlätta kommissionshandeln,

även vara att främja en mer effektiv egenhandel. För att
uppnå detta syfte krävs att handelslagret tillåts att vara större än vad det är i
dag.

å
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Den omnämnda intressekonflikt som ligger i att fondkommissionären
samtidigt kan handla både i kommission och i egen räkning bör kunna lösas
andra sätt. Bland annat kommer det nya handelssystemet SAX, Stockholm Automated

Exchange
Stockholms fondbörs att bidra till att inmotverkas. Systemet innebär att man uppnår en förbättrad
genomlysning av marknaden. En enskild kund kan således i SAX-systemet
vid varje tid se vilken kurs aktien kan handlas till på fondbörsen. Detta
innebär en möjlighet för kunden att kontrollera att han fått den bästa kurs
tressekonflikten

som gällde vid en viss tidpunkt.
Som framgår av avsnitt 8.4.6.8 har bankinspektionen utfärdat allmänna
råd för handeln med optioner och terminer. Där sägs bl.a. att fondkommissionärerna måste tidsstämpla när ett uppdrag mottagits och när uppdraget
utförts. Även på detta sätt kan kundernas intressen i handeln stärkas.
Den berörda intressekonflikten bör således elimineras genom nämnda
och liknande åtgärder. Ett slopande eller en väsentlig höjning av det absoluta taket för handelslagrets storlek leder dock till att banker och fondkommissionsbolag

får möjlighet

att väsentligt höja sina innehav av aktier
m.m. Detta orsakar ökade risker av annat slag. Till att börja med leder ett
stort handelslager till ökade förlustrisker. Risk finns också för att bankerna
och fondkommissionsbolagen köper upp stora aktieposter i enskilda bolag
för att därigenom skaffa sig inflytande i dessa företag. Vidare ökar risken
för prismanipulationer och andra otillbörliga förfaranden. Ett upphävande
av handelslagerbegränsningen
taket för handelslagrets storlek
rörda allmänhetens intresse av
ses. Det är således nödvändigt

eller en väsentlig höjning av det absoluta
skulle således kunna innebära att den be-

skydd i handeln inte skulle kunna tillgodoatt först undersöka om nämnda risker på
något sätt kan elimineras eller i vart fall minskas innan slutlig ställning kan
tas till hur problemet med handelslagret skall lösas.
Risken för förluster leder till att reglerna om kapitaltäckning bör ses över.
Våra överväganden i den delen görs i avsnitt 10.10. Övriga antydda risker
behandlas i följande avsnitt.
10.9.3

bestämmelser,
Kompletterande
om
ändras
handelslagerbegränsningen

10.9.3.1 Allmänt
Syftet med en fondkommissionärs handelslager är bl.a. att göra marknaden
mera likvid och bidra till kursutjämning. Ett stort handelslager i aktier kan
dock utnyttjas i otillbörliga syften. Med den modell för tillståndsplikt för en
rad finansiella verksamheter som vi föreslår i avsnitt 10.4 är det dock inte
bara de som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse som kan ha ett
handelslager av aktier m.m. För den som fått tillstånd att driva marknadsgarantverksamhet kan det vara en nödvändig förutsättning för verksamheten att ha ett eget lager av t.ex. de aktier för vilka marknadsgarantåtagandet gäller. Som angivits i avsnitt 10.4.2 har vi inte funnit något behov att
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införa tillståndsplikt

för egenhandel utan marknadsgarantåtagande.
Inte
heller har
funnit skäl att uppställa några hinder för någon av dem som
bedriver tillståndspliktig verksamhet att vid sidan härav handla med fondpapper och finansiella instrument i egen portfölj. Om egenhandel förekommer kommer dock de lagregler som rör eget handelslager att, med
undantag av vad som sägs i avsnitt 10.9.3.2, bli tillämpliga. Vad som i
fortsättningen sägs får således, bortsett från nämnda undantag, betydelse
för alla bolag som förutom tillståndspliktig finansiell verksamhet också gör
affärer i egen portfölj.
Riskerna för otillbörliga förfaranden sammanhänger främst med att handelslagret kan utnyttjas för innehav och affärer i egna eller koncernbolags
aktier eller för långsiktiga aktieinnehav och i kontrollsyfte. Som ett allmänt
krav bör därför gälla att fondpapper som ingår i handelslagret skall omsättas
utan dröjsmål. Kravet är så viktigt att det bör ankomma pä bolagsstyrelsen
att så organisera verksamheten att det iakttas av bolaget. Vidare bör vissa
begränsningar uppställas i fråga om beskaffenheten och användningen av de
fondpapper som ingår i handelslagret, i syfte att motverka de antydda
riskerna för otillbörligt utnyttjande av handelslagret. Förslag till sådana
begränsningar ges i följande avsnitt. I avsnitt 10.11.3.7 behandlas dessa
frågor mot bakgrund av de överväganden
gör i fråga om blankning.
l0.9.3.2 Förvärv av egna aktier och aktier i moderbolag
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1987 tillåts ett fondkommissionsbolag för att underlätta fondkommissionsrörelsen att förvärva
egna aktier och aktier i moderbolag under förutsättning att aktierna är
inregistrerade på Stockholms fondbörs eller att de utbjudits till försäljning
under sådana förhållanden att det är sannolikt att de inom ett år kommer att
inregistreras vid fondbörsen eller att de är aktier i CTC-bolag. Det sammanlagda anskaffningsvärdet av egna aktier och aktier i annat bolag i den
koncern som bolaget tillhör får inte överstiga ett belopp som överstiger tre
procent av värdet av handelslagret. Bestämmelsen är ett undantag från det i
7 kap. 1 § aktiebolagslagen stadgade förbudet mot förvärv av egna aktier
och aktier i moderbolag.
En motsvarande bestämmelse för affärsbankerna finns i 6 kap. 9 § andra
stycket bankaktiebolagslagen.
Som nämnts höjdes begränsningen av handelslagrets storlek fr.o.m. den 1
juli 1988 till 100 milj. kr. I prop. 198788:123 berörs inte att en konsekvens
av höjningen blir att det maximala värdet av egna aktier i handelslagret höjs
från 1,5 milj. kr. till 3 milj. kr. Den slutsats som kan dras av detta är att detta
tillåtits att
ansetts vara acceptabelt. Motivet till att fondkommissionärcrna
handla med egna aktier och aktier i moderbolag är att underlätta fondkommissionsrörelsen. Det bakomliggande skälet torde vara att det uppkommit situationer när banker och fondkommissionsbolag i samband med
felaffärer
kommit att bli ägare till egna aktier i handelslagret. Något
större behov av sådana aktieinnehav kan därför knappast föreligga. Kredit-
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har inte föreslagit några ändringar i förevarande be-

stämmelse.
Mot bakgrund av motivet till tillskapandet av denna undantagsbestämmelse anser att bestämmelsen endast skall gälla bolag som har tillstånd att
driva fondkommissionsrörelse.
Med utgångspunkt från att taket för handelslagret höjs väsentligt eller begränsningen slopas anser
det lämpligare
att innehavet maximeras till ett fast belopp. Vi föreslår att det beloppet
bestäms till 3 milj. kr. för såväl fondkommissionsbolagen som bankinstituten.
Vi har dock funnit det erforderligt att göra ytterligare en begränsning vad
gäller ägandet av egna aktier. Om ett fondkommissionsbolag har ett aktiekapital på 10 milj. kr. och förvärvar egna aktier till ett nominellt belopp upp
till gränsen 3 milj. kr. innebär det en ägarandel på 30 procent. Detta kan
inte godtas. Vi föreslår därför att taket för ägandet av egna aktier i första
hand relateras till en andel av aktiekapitalets storlek. Vi föreslår att den
andelen sätts vid fem procent. Regeln bör utformas så att ett fondkommissionsbolag eller ett bankinstitut med tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får äga egna aktier och aktier i annat bolag i den koncern som
bolaget tillhör till en sammanlagd anskaffningskostnad av 3 milj. kr., dock
att andelen innehavda egna aktier inte får vara större än fem procent av
bolagets aktiekapital och såvitt gäller ett koncernbolag fem procent av det
bolagets aktiekapital.
Självfallet gäller de nu föreslagna begränsningarna endast aktier som
ingår i handelslagret, inte aktier som företaget innehar som ett led i organisationen av verksamheten, t.ex. aktier i dotterbolag som driver finansiell
verksamhet. Å andra sidan bör krävas bankinspektionens tillstånd för förvärv av sådana aktier.
l0.9.3.3

Rösträttsbegränsning

För en fondkommissionär skall som nämnts handelslagret i aktier m.m.
tillgodose två syften. För det första skall det underlätta fondkommissionsrörelsen och för det andra skall det bidra till att likviditeten i handeln hålls
uppe. Handelslagret för en marknadsgarant är en nödvändig förutsättning
för att verksamheten skall fungera och syftet med verksamheten är att få till
stånd en likvid handel.
Varken fondkommissionärer

eller marknadsgaranter

bör kunna utnyttja

aktierna i handelslagret

bolagsstämman för att skaffa sig inflytande i det
enskilda bolaget. Om handelslagrens storlek skall kunna höjas väsentligt
eller begränsningen helt avskaffas är det särskilt viktigt att denna princip
kan garanteras. Annars kan maktbalansen i enskilda aktiebolag komma att
påverkas genom fondkommissionärernas
eller marknadsgaranternas affärer.
I bankaktiebolagslagen

finns i 8 kap. l § en bestämmelse som stadgar att
aktier som tillhör bolaget eller dess dotterföretag inte kan företrädas vid
bolagsstämman. Vidare anges att sådana aktier inte skall medräknas när det
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fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett
beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas.
I prop. 198687:12, band
s. 108, uttalas att bestämmelsen tillkommit
mot bakgrund av att bankaktiebolag givits en begränsad rätt att förvärva
egna aktier för att underlätta fondkommissionsrörelsen.
Den princip som bestämmelsen ger uttryck för såvitt angår bankaktiebolagens egna aktier bör ges generell räckvidd. Varken fondkommissionsbolag
eller bankinstitut bör tillåtas att företräda aktier som ingår i handelslagret
på bolagsstämman i de olika bolagen och dessa aktier bör inte heller
medräknas när det i förut angivna hänseende fordras samtycke av ägare till
en viss andel av aktierna i ett bolag. En bestämmelse härom bör föras in
dels i fondkommissionslagen, dels i bankrörelselagen. En sådan regel är
enkel och lätt att kontrollera. Vi föreslår en reglering i överensstämmelse
härmed. Bestämmelsen i fondkommissionslagen bör utformas så att den
omfattar samtliga bolag som enligt vårt förslag skall omfattas av lagen och
som gör affärer i egen portfölj.
l0.9.3.4 Begränsning av förvärv av aktier i ett enskilt bolag
Ytterligare

en fråga som bör beröras i detta sammanhang är om det finns
skäl att införa regler om begränsningar av innehavet av aktier i ett enskilt
bolag.

i
3

I Sverige har banker alltsedan Kreuger-kraschens dagar i princip varit
förbjudna att äga aktier. Utom de ekonomiska risker som bankerna, enligt
vad erfarenheterna den gången visade, löper om de engagerar sig i företagsägande, har lagstiftaren därvid beaktat faran för maktkoncentration
i
näringslivet, om bankerna i större utsträckning tilläts äga företag. Dessa

l
l

synpunkter är självfallet alltjämt beaktansvärda. Handelslagren torde dock
vara förenade med så stora kostnader att vid nuvarande inriktning på
bankverksamheten faran är liten för att bankerna skulle utnyttja handelslagren för att kamoflera företagsägande.
En obegränsad rätt att inneha aktier i ett enskilt bolag kan också medföra
Stora köp och försäljningar påverkar
en ökad risk för prismanipulationer.
kursen

aktien och detta kan utnyttjas i otillbörligt syfte. Möjligheterna
till prismanipulationer
ökar om det finns en handel med standardiserade
optioner
aktierna. Ett exempel kan illustrera sistnämnda situation: Anoch
tag att en investerare först köper ett stort antal köpaktieoptioner
därefter gör ett omfattande uppköp av de till optionerna underliggande
aktierna. Detta leder till att aktiekursen stiger och därmed ökar även
köpoptionerna i värde. Därefter säljs köpoptionerna och omedelbart därefter även aktierna. I bästa fall leder denna strategi till vinst i både optionsoch aktieaffärerna.

i

En obegränsad rätt att inneha aktier i ett enskilt bolag kan också leda till
att någon i otillbörligt syfte samlar på sig aktier i ett bolag för att på det
sättet gynna en annan aktieägares möjligheter till inflytande på bolagsstäm-

§

man. Antag att en aktieägare A förfogar över 25 procent av rösterna totalt i
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ett bolag. Ett fondkommissionsbolag köper på sig 50 procent
av röstetalet i
bolaget. Dessa aktier får inte, enligt den regel
föreslagits
som
ovan, utnyttjas vid bolagsstämman och får inte medräknas när det fordras samtycke
av ägare till en viss del av aktierna för att ett beslut skall bli giltigt. Detta
medför att röstvärdet av Azs aktiepost vid bolagsstämman stiger till 50
procent.
Sådana risker och förfaranden
som omnämnts i det föregående kan
motverkas genom att man inför begränsningar vad gäller innehavet
av
aktier i ett enskilt bolag. Vi föreslår att
en regel införs om sådana begränsningar. Den bör mot bakgrund av vad som sagts relateras både till viss
del av aktiekapitalet och till viss del av röstetalet och gälla för alla bolag
som
enligt vårt förslag skall omfattas av fondkommissionslagen. För bankinstitut
som driver fondkommissionsrörelse bör en sådan regel också införas. Detta
är särskilt motiverat mot bakgrund av de begränsningar vad gäller aktieägande som i övrigt gäller för banker. Den högsta andel
av röstetalet eller
aktiekapitalet som ett bolag får inneha
vi
böra
bestämmas till 5
anser
procent.
l0.9.3.5 Internkontroll
Bankinspektionen

har bl.a. till uppgift att kontrollera att fondkommissionäföljer
de
regler som gäller för fondkommissionsverksamheten.
rema
Den
uppgiften utvidgas enligt vårt förslag till att
avse en rad nya bolag som
agerar på värdepappersmarknaden. Kontrollen kan dock inte ske dag för
dag utan sker i stället med vissa intervaller. Det finns därför
en risk för att
bolagen mellan dessa övervakningsperioder inte i tillräcklig utsträckning
själva övervakar att reglerna följs.
En förutsättning för att handelslagerbegränsningen skall kunna slopas
eller väsentligt höjas år som nämnts, att vissa begränsnings- och förbudsregler införs. Det är därför av avgörande betydelse att dessa regler följs.
Eftersom bankinspektionens kapacitet knappast kan byggas ut så att inspektionen på daglig basis kan kontrollera samtliga bolag
som står under
tillsyn måste dessa själva avsätta sådana administrativa
resurser att de dag
för dag kan kontrollera att uppställda regler inte överträtts. Inom varje
bolag bör det därför utses en eller flera
personer som ansvarar för att
reglerna följs.
.
I detta sammanhang kan framhållas att bankinspektionen,
som närmare
redovisas i kap.
vad gäller options- och terminshandeln har utfärdat vissa
råd såvitt avser den interna kontrollen. Råden,
som riktar sig till banker och
fondkommissionsbolag, finns intagna i bankinspektionens och försäkringsinspektionens författningssamling BFFS 1988:7. Där
anges bl.a. att fondkommissionärerna bör se till att tillräckliga administrativa
resurser avsätts
för att bl.a. övervaka riskexponeringen i handeln och tillse att den interna
kontrollen är tillräcklig i förhållande till verksamheten.
Det finns således möjligheter för bankinspektionen att på motsvarande
sätt poängtera vikten av att de av oss föreslagna riskeliminerande be-
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stämmelserna följs. Vidare bör som framhållits i avsnitt 10.5.1 bankinspektionen ägna stor uppmärksamhet åt att fondkommissionärerna organiserar
sin verksamhet
att egenhandeln och kommissionshandeln hålls isär.
torde det vara
När det gäller bankinspektionens egna kontrollmöjligheter
möjligt att inspektionen i framtiden kan få tillgång till VPC-registret vilket
skulle underlätta övervakningen av de av oss föreslagna aktieägarbegränsningsreglerna.
l0.9.3.6 Sammanfattande synpunkter
Ett upphävande av eller en väsentlig höjning av handelslagerbegränsningen
leder, som framgått av det föregående, till att en rad nya bestämmelser
behövs. Därvid ställs nya krav på bankernas och bolagens interna kontroll
tillsynsverksamav att reglerna följs och ökade krav på bankinspektionens
överstiger
nyordningen
med
fördelarna
ifrågasättas
därför
Det
kan
het.
om
nackdelarna.
Som nämnts har
en strävan att på olika sätt gynna framväxten av en
i syfte att få
mer effektiv egenhandel särskilt bland fondkommissionärerna
och
effektiv
därmed
handeln
och
till stånd en högre likviditet inom
en
instrument
finansiella
andra
och
konkurrenskraftig handel med fondpapper
i Sverige. Slopandet eller en väsentlig höjning av handelslagerbegränsningen är därvid en av de åtgärder som framstår som nödvändiga för att nå
det uppställda målet. En annan åtgärd som avses ge samma resultat är
avskaffandet av blankningsförbudet,
se avsnitt 10.11. Dessa båda förändringar i lagstiftningen syftar också till att underlätta uppkomsten och framväxten av en mer utvecklad market maker-marknad inom aktiehandeln
samt inom handeln med övriga fondpapper och andra finansiella instrument. Enligt vår uppfattning för nämligen en omfattande marknadsgarantverksamhet med sig att de finansiella marknaderna blir effektivare, vilket är
till fördel för småkunderna. De nya regler som föreslås i syfte att motverka
uppkomsten av olika otillbörliga förfaranden på marknaden är nödvändiga
för att med bibehållande av sundhet och ordning inom värdepappershanhar att beakta
deln nå det uppställda målet. Från de utgångspunkter som
eller en väslopande
handelslagerbegränsningsregelns
med
bör fördelarna
Vilken av
nackdelarna.
överväga
begränsningen
sentlig höjning av
anses
dessa båda lösningar som bör väljas diskuteras i avsnitt 10.10.7.

10.10

10. 10.1

Kapitaltäckning
Inledning

eget kapital - som ställs på bankerna
De kapitaltäckningskrav — krav
skall primärt skydda bankernas insättare. Motsvarande krav på fondkommissionsbolagen skall skydda bolagens kunder och långivare. Syftet med
kapitaltäckningsreglerna
är i grunden att hos allmänheten skapa och upp-
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för den verksamhet som bedrivs av här nämnda in-

stitut.
I detta avsnitt redogörs för nuvarande kapitaltäckningsregler för banker
och fondkommissionsbolag samt de förslag till ändringar i dessa regler
som
lagts fram på olika håll. Avsnittet avslutas med de förslag
lägger fram.
10.10.2
l0.l0.2.l

Nuvarande

regler

Bankerna

Bankerna skall enligt banklagstiftningen till skydd för insättama ha ett visst
lägsta eget kapital i förhållande till den kreditrisk som är förenad med
en
banks tillgångar samt ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på
kapitalmarknaden. Regler om kapitaltäckning finns i 2 kap. 9-11 §§ bankrörelselagen 1987:617.
l 9 § finns regler om kapitalbasens beräkning. Denna utgörs till
en början
av eget kapital i bankaktiebolag, egna fonder i Sparbank samt eget kapital i
central föreningsbank tillsammans med anslutna lokala föreningsbanker.
Med affärsbanks eget kapital avses aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond, dispositionsfond och vinstbalans som har fastställts
av bolagsstämma.
Med föreningsbanks eget kapital avses insatskapital, reservfond, uppskrivningsfond, dispositionsfond och fastställd vinstbalans. Förlagsinsatser räknas dock i detta sammanhang inte som eget kapital. Sparbanks egna fonder
är grundfond, reservfond, uppskrivningsfond och garantifond.
Med eget kapital resp. egna fonder får likställas dels 40 procent
av
bankens värderegleringsreserver för utlåning, garantiförbindelser, utländska valutor och obligationer, dels det nominella värdet
av förlagsbevis och
andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter bankens
övriga borgenärer. Möjligheten att i kapitalbasen tillgodoräkna värderegleringsreserver och förlagsbevis m.m. är dock i båda fallen begränsad till
högst ett belopp som motsvarar det egna kapitalet
resp. de egna fonderna.
När kapitalbasen beräknas skall enligt 9 § fjärde stycket avräkning göras
från det egna kapitalet resp. de egna fonderna med det bokförda värdet
av
vad som tillskjutits som aktiekapital eller i annan form till andra in- eller
utländska företag som driver någon form av bankverksamhet. Undantag
görs dock i fråga om företag där staten är delägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i
panträtt i bostads-, kontors- eller affärsfastighet eller att lämna lån till
kommuner. För tillskott i sistnämnda slag av företag gäller i stället det
generella kapitaltäckningskravet
på åtta procent. Grunden för bestämmelsen om avräkning är att det kapital som skall hållas till skydd för bankens
insättare inte samtidigt får utgöra riskkapital i ett annat kreditinstitut. I 9 §
femte stycket finns en särskild avräkningsregel
banks fastighetsförvaltande bolag.

såvitt avser tillskott

i en

Bestämmelserna om avräkning för innehav av aktier m.m. i andra kreditinstitut tillämpas i praxis på det sättet att avräkning görs inte från enbart
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eget kapital resp. egna fonder utan från den beräknade kapitalbasen, dvs.
från summan av eget kapital resp. egna fonder och vad som enligt det ovan
anförda får likställas med sådant kapital.
I 10 § anges vilken grad av kapitaltäckning som fordras för olika slag av
placeringar, dvs. bankens tillgångar, ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden. Vid beräkningen av kapitalkravet delas
placeringarna in i fyra grupper efter riskgrad. Den lägsta riskgraden omfattar placeringar med ingen eller mycket liten kreditrisk. Ränterisken
beaktas ej. I den högsta riskgraden ingår de mest riskbetonade tillgångarna.
I de
Placeringarna i den lägsta riskgraden kräver ingen kapitaltäckning.
uppgående
kapitalbas
till
kapital
följande tre grupperna krävs ett eget
en,
fyra resp. åtta procent av placeringarna. Det sammanlagda krav som sålunda beräknas för en banks olika placeringar måste kunna täckas av den
kapitalbas som beräknats enligt 9
Nu nämnda bestämmelser kompletteras av reglerna i 11 § om konsoliderad kapitaltäckning. Dessa regler tar sikte på en banks innehav av ägarandelar i utländska dotterbolag eller andra utländska företag och innebär att
ett kapitalkrav beräknas för en koncern eller en bankgrupp. Vid beräkningen av koncernens eller bankgruppens kapitalkrav beaktas samtliga däri
ingående företags placeringar och vid beräkningen av kapitalbasen sammanräknas företagens eget kapital och kapital som kan likställas därmed.
är att bevaka att de risker som etaSyftet med konsolideringsförfarandet
bleringar i länder med mycket liberala kapitaltäckningsregler utsätts för inte
blir så stora att gruppens, och därmed den svenska bankens, säkerhet
kommer i fara.

l0.l0.2.2

Fondkommissionsbolagen

Fondkommissionslagen 1979:748 innehåller i 18§ en kapitaltäckningsregel som efter mönster från bankrörelselagen ålägger fondkommissionsbolag att till uppdragsgivarnas skydd ha eget kapital till visst lägsta belopp
tillgångar samt ingångna
som är betryggande i förhållande till bolagets
kapitalmarknaden
åtaganden
andra
och
garantiförbindelser
som innebär
en kreditrisk för bolaget.
Fondkommissionsbolagens

i princip motsvarande
kapitalbas beräknas
Eftersom fondkomdock.
föreligger
sätt som bankernas. Vissa skillnader
inte räknas in
förbindelser
sådana
missionsbolag inte får ge ut förlagslån kan
värderegleringsreserver
som eni kapitalbasen. Vidare får bolagen, utöver
ligt bankrörelselagen får inräknas i kapitalbasen, även tillgodoräkna 40
procent av skillnaden mellan marknadsvärdet på aktier och dessas nettovärde. Vid beräkning av kapitalbasen skall avräkning ske för nettovärdet av
aktier och andelar i organisationsföretag.
Fondkommissionsbolagens placeringar är liksom bankernas grupperade i
olika riskklasser. För aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder med
undantag av organisationsaktier som utgör handelslager fordras 20 procent
kapitaltäckning och för övriga placeringar och lämnade garantiförbindelser,
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inte fordrar någon kapital-

En ytterligare skillnad är att för banker uppgår kapitaltäckningskravet för
börsnoterade aktier till 4 procent medan kapitalkravet för fondkommissionsbolagen vad gäller sådana aktier är 20 procent. Vidare kräver ett
fondkommissionsbolags fordran på ett annat fondkommissionsbolag på likvid för utförd värdepappersaffär inte kapitaltäckning medan det ställs kapitalkrav på en banks fordran på ett fondkommissionsbolag.
En grundläggande skillnad mellan reglerna för fondkommissionsbolag
och banker är att man vid utforrnandet av kraven för fondkommissionsbolagen sett till gäldenären medan det avgörande för bankerna är vilken
säkerhet som lämnats.
Genom den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1988 ändrades
kapitaltäckningsreglerna för fondkommissionärerna så att vissa ytterligare
åtaganden omfattas av bestämmelserna om kapitaltäckning. Bankinspektionen har bemyndigats att utfärda föreskrifter som innebär att åtaganden kan
få tas upp till ett belopp som är lägre än det nominella. Till de åtaganden
öppna
som kommer att kräva kapitaltäckning hör leveransförbindelser,
positioner vid terminshandel med svenska värdepapper, bindande åtagande
vid emissionsprogram, för kunders räkning utfärdade köp- och säljoptioner
samt terminer m.m. Dessa åtaganden skall för fondkommissionsbolagens
del täckas med 6 procent av det nominella beloppet eller det lägre belopp
som bankinspektionen bestämmer. För bankernas del blir kapitalkravet
beroende av i vilken riskklass som åtagandet placeras. Lagen innebär en
väsentlig skärpning av kapitalkraven på banker och fondkommissionsbolag.

10.10.3

Kreditmarknadskommitténs

förslag

till

ändrade

kapitaltäckningsregler
I 5 kap. förslaget till kapitalmarknadslag har de kapitaltäckningsregler som
skall gälla för fondkommissionsbolag angetts i tre paragrafer.
I 5 kap. 12 § förslaget till kapitalmarknadslag anges att bolaget skall ha
ett eget kapital som är betryggande i förhållande till bolagets tillgångar,
ingångna garantiförbindelser
och andra åtaganden på kapitalmarknaden
som innebär en kreditrisk för bolaget. Det egna kapitalet anses betryggande
om kapitalbasen uppgår till lägst ett belopp som svarar mot
-

24 procent av anskaffningsvärdet av aktier, emissionsbevis, andel i
aktiefond och ekonomisk förening.
8 procent av värdet av övriga placeringar med undantag av sådana
placeringar, t.ex. statsobligationer, som avses i 2 kap. 9§ första
stycket A bankrörelselagen, i dess av kreditmarknadskommittén
föreslagna ändrade lydelse.

I 5 kap. 13 § förslag till kapitalmarknadslag anges vad som ingår i kapitalbasen. Förutom eget kapital och 40 procent av vissa reserver föreslår
kreditmarknadskommittén
att även det nominella värdet av förlagslån och
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vissa andra skuldförbindelser skall ingå i kapitalbasen dock högst till ett
belopp som svarar mot bolagets eget kapital.
I 5 kap. 14§ förslaget till kapitalmarknadslag anges att om ett fondkommissionsbolag genom aktieinnehav eller på annat sätt har andel i ett
svenskt eller ett utländskt företag som driver någon form av verksamhet
som omfattas av lagen skall utöver den kapitaltäckning som föreskrivs i 12
och 13 §§ tillämpas vad som för kreditmarknadsbolag gäller om konsoliderad kapitaltäckning. Därmed avses att ett särskilt kapitalkrav beräknas för
en koncern eller en grupp av intresseföretag som driver någon verksamhet
som omfattas av lagen. Vid beräkning av kapitalkravet beaktas samtliga i
koncernen eller i företagsgruppen förekommande placeringar och vid beräkningen av kapitalbasen sammanräknas på visst sätt företagens egna
kapital samt värderegleringsreserver och förlagslån.
föreslår även ändringar i bankrörelselagen
Kreditmarknadskommittén
som går ut på att kapitaltäckningsreglerna skall bli så likformiga som möjligt
Vid bemellan banker, kreditmarknadsbolag och fondkommissionsbolag.
räkning av kapitalkravet för banker indelas gjorda placeringar i fem riskgrupper. Placeringar i grupperna A-C kräver ett eget kapital som motsvarar
1 resp. 4 procent av placeringarnas värde. I grupp D tas aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder som utgör handelslager upp. Kapitalkravet
uppgår liksom för fondkommissionsbolag till 24 procent av anskaffningskostnaden. I den sista gruppen E tas övriga tillgångar, garantiförbindelser
och andra åtaganden på kapitalmarknaden upp. I fråga om dessa är för
banker liksom för fondkommissionsbolag kapitalkravet 8 procent.
förslag innebär också att eget kapital inte
Kreditmarknadskommitténs
skall krävas för fordringar som en bank har på ett fondkommissionsbolag

t

eller ett aktiemarknadsbolag.
för banker och fondkommisMotivet till att kapitaltäckningsreglema
sionsbolag gjorts likformiga är enligt kreditmarknadskommittén
att skapa så
konkurrensneutrala regler som möjligt. Kommitténs målsättning har varit
att alla institut skall ha kapitaltäckningsregler efter samma mönster utan att
eventuella förändringar skall medföra alltför drastiska förändringar av nuvarande regler.
10.10.4

Cooke-kommitténs

kapitaltäckningsregler

förslag

till

för banker

Under hösten 1974 etablerades ett samarbetsorgan mellan tillsynsmyndigheterna för banker i den s.k. 10-gruppens länder. I detta organ skulle ingå
i de
representanter för ländernas centralbanker och tillsynsmyndigheter
länder där denna funktion utövades av annan myndighet än centralbanken.
I samarbetsorganet ingår Belgien, England, Frankrike, Holland, Italien,
Japan, Kanada, USA, Västtyskland och Sverige med Luxemburg och
Schweiz som adjungerande medlemsländer. Samarbetsorganets officiella
namn är Committee for Banking Regulations and Supervisory Practices.
Kommittén lade i juli 1988 fram ett förslag om gemensamma kapitaltäck-

g
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ningsregler för alla länder inom 10-gruppen. Förslaget innehåller minimikrav och det står varje land fritt att föreskriva strängare regler. Förslaget
tar sikte dels på den kreditrisk som är förenad med olika placeringar och
dels på länderrisk, dvs. hänsyn tas till olika länders kreditvärdighet. Andra
risker såsom t.ex. ränterisker och kursrisker har inte beaktats. Kommittén
arbetar emellertid

på att komma fram till metoder att mäta även sådana
risker. De föreslagna reglerna är avsedda att tillämpas på koncembasis, dvs.
inkluderande dotterbolag som bedriver finansiell verksamhet av något slag.
Utarbetandet av förslaget har skett i nära samarbete med EG.

Enligt förslaget skall syftet med kapitaltäckning vara dels att öka soliditeten hos internationellt verksamma banker och främja en sund utveckling av
deras rörelse och dels att främja konkurrensneutralitet
mellan banker i olika
länder.
l likhet med vad som gäller i Sverige i dag skall enligt förslaget en banks
egna kapital stå i viss relation till bankens placeringar. I kapitalbasen får
inräknas, förutom eget kapital vilket utgörs av aktiekapital och öppet
redovisade reserver, även vissa andra posteri balansräkningen vilka likställs
med eget kapital. Det egna kapitalet måste dock alltid utgöra minst 50
procent av kapitalbasen.
Bankens placeringar indelas i fem olika grupper beroende på kreditrisk.
Vissa poster kräver inget eller reducerat kapital. Detta kommer till uttryck i
reglerna genom att sådana poster inte alls tas med i beräkningen medan
andra beaktas till en viss del av sitt nominella värde. Genom en sådan
omräkning reduceras balansräkningens slutsumma mot vilken sedan ett
kapitalkrav på en viss procent ställs upp. Även åtaganden som inte syns i
balansräkningen men som innefattar en kreditrisk skall inkluderas i beräkningen av kapitalkravet. Det mål för kapitaltäckning som internationellt
arbetande banker bör uppnå är enligt Cooke-kommittén att kapitalbasen
skall uppgå till lägst 8 procent av den reducerade balansräkningen varvid
även hänsynstagande till poster utanför balansräkningen skall ha skett.
Denna relation förväntas vara uppnådd vid slutet av år 1992.
10.10,5

EG-förslag

om kapitaltäckning

EG-kommissionen lade i februari 1988 fram ett förslag till kapitaltäckningsregler för banker och andra kreditinstitut. EG-förslaget överensstämmer i
sina huvuddrag med Cooke-kommitténs.
Förslaget omfattar inte banks
fondkommissionsverksamhet.
Liksom Cooke-kommittén

föreslår också EG-kommissionen,
i vart fall
kapitaltäckningskvot
på 8 procent. Beräkningsmetoden
en
överensstämmer med vad Cooke-kommittén föreslagit.
Inom EG har man för avsikt att utarbeta regler för risktäckning för
fondkommissionärer och andra mellanhänder på värdepappersmarknaden.
Reglernas närmare innehåll har ännu inte presenterats.
preliminärt,
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förslag

Efter det att kreditmarknadskommittén
i juli 1988 lade fram sitt betänkande
tillsattes inom finansdepartementet en arbetsgrupp, som antog namnet kapitaltäckningsgruppen, med uppgift att bl.a. se över kapitaltäckningsreglerna för banker och fondkommissionsbolag. I gruppen deltog förutom representanter från departementet även representanter från bl.a. bankinspektionen och riksbanken. Ett förslag lades fram i december 1988 och finns
redovisat i en promemoria med titeln Reformering och internationell anpassning av kapitalkravet i svenska kreditinstitut Ds 1988:70. I det följande lämnas en sammanfattning av förslaget.
Kapitaltäckningsgruppens
förslag bygger på principen att kapitaltäckningsreglema skall så långt som möjligt göras likformiga för alla kreditinstitut och att de av Cooke-kommittén antagna reglerna rörande internationellt
verksamma banker skall följas och alltså göras tillämpliga även på övriga
institut. Gruppen har funnit att det svenska begreppet eget kapital inte
överensstämmer med vad Cooke-kommittén
avser med eget kapital och
ansett att begreppet bör bytas ut mot primärt kapital och supplementärt
kapital.
Primärt kapital definieras enligt gruppens förslag till ändring i bankrörelselagen som dels eget kapital i bankaktiebolag, egna fonder i sparbank
samt, med undantag för förlagsinsatser, eget kapital i central föreningsbank
dels 50 procent av vissa angivna värderegleringsreserver, dels andra reserver
och tillskott som efter särskilt medgivande i varje enskilt fall får som likställt
med eget kapital eller egna fonder inräknas i kapitalbasen. En nyhet beträffande värderegleringsreservema är att även reserver för aktier i fondkommissionsrörelses handelslager får tillgodoräknas i kapitalbasen. Reserven beräknas som skillnaden mellan aktiemas marknadsvärde och dessas
nettobokföringsvärde.
En annan nyhet är att också bankers reserver för
obligationer får tillgodoräknas på samma sätt som gäller för aktier.
Med supplementärt kapital avses dels det nominella värdet av förlagsbevis och andra skuldförbindelser, vilkas löptid överstiger fem år och som
medför rätt till betalning efter bankens övriga borgenärer, dels reserver och
förbindelser som efter särskilt medgivande i varje enskilt fall får inräknas i
kapitalbasen. Förlagsbevis och andra liknande skuldförbindelser får uppgå
högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet och det
sammanlagda beloppet av supplementärt kapital får inte överstiga summan
av primärt kapital.
En banks kapitalbas utgörs av summan av primärt och supplementärt
kapital med avräkning av det bokförda värdet av vad som tillskjutits som
aktiekapital eller i annan form till företag som driver någon form av bankverksamhet och som inte är dotterföretag till kreditinstitutet i fråga. Sådan
avräkning skall dock inte ske vad gäller mindre aktietillskott.
Kapitaltäckningsgruppen
anser att det är angeläget att den av Cookekommittén bestämda riskklassificeringen genomförs i svensk lagstiftning.
Förslaget bygger därför på en indelning i fem riskgrupper betecknade A-E.
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För placeringar som anges under A gäller inte något kapitalkrav. Det gäller
exempelvis placeringar i obligationer utgivna av staten eller någon kommun. l övrigt skall vid beräkningen av kapitalkravet placeringarna tas upp
till 20 procent av placeringar under B, 50 procent av placeringar under C,
300 procent av placeringar under D och 100 procent av placeringar under E.
Till gruppen B hör t.ex. värdehandlingar utgivna av banker, fondkommissionsbolag mfl.. till gruppen C hör t.ex. fordringar för vilka säkerheten
utgörs av panträtt i bostadsfastighet, till gruppen D hör aktier, emissionsbevis och andelar som utgör handelslager i fondkommissionsverksamheten
och till gruppen E hör övriga åtaganden
kapitalmarknaden.
Kapitaltäckningskravet
innebär att en bank skall ha en kapitalbas som
motsvarar lägst 8 procent av gjorda placeringar beräknade på angivet sätt.
Kapitaltäckningsgruppens
förslag till ändringar av fondkommissionsbolaförgens kapitaltäckningsregler har passats in i kreditmarknadskommitténs
slag till kapitalmarknadslag.

Systematiken är densamma som för banker.
primärt
och
supplementärt kapital överensstämmer med
av
vad som gäller enligt förslaget om ändring i bankrörelselagen. Kapitalbasen
utgörs även för fondkommissionsbolagen av summan av primärt och supplementärt kapital med de avräkningar som föreslagits gälla för banker. Även
Definitionerna

riskklassificeringen är densamma som enligt det förut sagda skall gälla för
bankerna. Detta gäller också de belopp till vilka placeringarna skall tas upp
och kapitaltäckningskvoten,
10.10.7

8 procent.

Överväganden

Syftet med kapitaltäckningsreglerna

är ytterst att skydda bankernas och
Reglerna går ut på att dessa företag
alltid måste ha ett eget kapital som år betryggande i förhållande till företagets tillgångar samt till ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden
på kapitalmarknaden. De nuvarande reglerna beträffande kapitaltäckning
fondkommissionsbolagens

kunder.

är relaterade till bruttoinnehavet av aktier i handelslagret och beaktar inte
de nya möjligheter som tillskapats
senare tid att med hjälp av optioner
eller terminer minska risken i handelslagret. Ett kapitaltäckningskrav relaterat till nettorisken i handelslagret skulle bättre spegla den verkliga risken i
lagret. En sådan reglering skulle dock bli förhållandevis komplicerad och
svårförståelig

för andra än fackmännen. Kreditmarknadskommittén,
som
övervägt att föreslå regler som bygger på denna metod, har avstått från
detta. Inte heller Cooke-kommitténs, EG-kommissionens eller Kapitaltäckningsgruppens förslag bygger på en sådan nettoriskberäkning. I stället har i
dessa förslag bruttometoden bibehållits. Ett syfte med Cooke-kommitténs
arbete, i vilket Sverige deltar och på vilket Kapitaltäckningsgruppens
förslag bygger, är att skapa enhetliga regler mellan flera länder och att därmed
uppnå konkurrensneutralitet
mellan de olika instituten. Det av Cookekommittén framlagda förslaget berör visserligen endast banker som arbetar
internationellt.
Med tanke på den inhemska konkurrenssituationen
framstår det emellertid inte som en lämplig lösning att ha ett regelsystem för
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internationellt arbetande banker och ett annat system för andra banker och
fondkommissionsbolag. Under förutsättning att riksdagen för kreditmarknadens del godtar kapitaltäckningsgruppens
förslag bör i syfte att uppnå
konkurrensneutralitet
inom landet en anpassning av reglerna på värdepappersmarknaden ske till Cooke-kommitténs förslag.
Mot bakgrund av det arbete som Kapitaltäckningsgruppen
gjort och de
förslag gruppen lagt fram har
inte ansett det vara erforderligt att göra en
fullständig översyn av kapitaltäckningsreglerna för fondkommissionärerna.
Eftersom gruppens förslag är anpassat till vad Cooke-kommittén föreslagit
har
utan egna överväganden i sak - och sålunda under nyss angiven
förutsättning att riksdagen i andra hänseenden godtar kapitaltäckningsgruppens förslag - lagtekniskt anpassat våra förslag till det förslag som
gruppen lagt fram.
Accepterandet av större handelslager leder till ökade förlustrisker. Vid
ett plötsligt, inte helt kortvarigt och allmänt kursfall på aktier, såsom det
som inträffade i oktober 1987, kan den som har ett mycket stort lager av
aktier inte sälja ut aktierna
kort tid eftersom efterfrågan är för liten. En
sådan utförsäljning från flera stora aktieägare skulle även leda till att kursfallet förvärrades, vilket skulle leda till ytterligare förluster.
Generellt sett gäller att risken för prismanipulationer
ökar med stora
värdepappersinnehav. Även om man begränsar möjligheten att inneha och
utnyttja aktier i ett enskilt bolag
sätt som föreslås av oss i avsnitt 10.9.3.4
så kan risken för prismanipulationer och andra otillbörliga förfaranden ändå
inte uteslutas. T.ex. behöver syftet med stora köp eller försäljningar av
aktier inte vara att söka tjäna pengar på enskilda aktier. Det kan i stället
vara att påverka ett aktieindex som är föremål för optionshandel. Mindre
kursfall eller kursstegringar på alla de aktier som ingår i indexet leder till
relativt stora förändringar av indexet, vilket kan leda till betydande vinster
på optionsaffärerna.
Enligt 16 § fondkommissionslagen får ett fondkommissionsbolags handelslager av aktier m.m. uppgå till högst 4 milj. kr. eller ett belopp som
svarar mot 4 procent av den genomsnittliga årsomsättningen i bolagets
kommissionshandel under de fem närmast föregående kalenderåren, dock
högst 100 milj. kr. Motivet till att handelslagrets storlek kopplades till
omsättningen i kommissionshandeln var att man ville ha en flexibel lösning.
Gränsen 4 milj. kr. motiverades av att det ansågs att en fondkommissionär
borde oberoende av rörelsens storlek ha rätt till ett eget aktieinnehav av
alltför obetydlig omfattning prop. 197879:9 s. 138.
Som framhållits är syftet med att kraftigt öka möjligheterna att ha ett
större handelslager att höja likviditeten på aktiemarknaden. Detta bör bl.a.
ske genom att möjligheterna att agera som marknadsgarant underlättas.
Eftersom en marknadsgarant handlar i egen räkning går det inte att relatera
handelslagrets storlek till omsättningen i kommissionshandeln.
Kapitaltäckningsgruppens förslag vad gäller kapitaltäckning för handelslagret av aktier m.m. innebär ett krav
24 procent av handelslagrets
anskaffningskostnad. Förslaget överensstämmer i den delen med vad kredit-
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föreslagit. Vi ansluter oss till den föreslagna procentFör
förslaget
lagtekniskt skall stämma överens med Kapitaltäckatt
satsen.
ningsgruppens förslag måste kravet uttryckas så att kapitaltäckning krävs
med 8 procent av 300 procent av anskaffningsvärdet. Dessa regler skall gälla
marknadskommittén

såväl för banker som för fondkommissionsbolag och andra bolag som erhållit verksamhetstillstånd enligt vårt förslag till ny fondkommissionslag och
som vid sidan härav även handlar i egen portfölj. Den bank eller det
auktoriserade bolag som har ett handelslager vars anskaffningskostnad uppha en
går till 50 milj. kr. måste med den angivna kapitaltäckningsnivån
kapitalbas på minst 12 milj. kr. Uppgår anskaffningskostnaden för handelslagret till 100 milj. kr. måste kapitalbasen uppgå till minst 24 milj. kr. osv.
Den måste emellertid
auktoriserat

vara åtskilligt större, eftersom en bank eller ett
bolag även kan ha andra åtaganden som kräver kapitaltäck-

ning.
Det behövs också regler rörande handelslagrets storlek i syfte att motverka att banker och fondkommissionsbolag skaffar sig alltför stora aktieportföljer för långsiktiga aktieinnehav och i kontrollsyfte.
Ett sätt att förhindra uppkomsten av alltför stora handelslager skulle
kunna vara att vid en viss nivå införa ett progressivt kapitaltäckningskrav.
Denna nivå borde i så fall ligga så högt att den skulle kunna passeras endast
Med hänvisning till
av ett fåtal större banker och fondkommissionsbolag.
det räkneexempel som redovisats i avsnitt 10.9.2 borde den nivån i så fall
sättas vid 1 miljard kronor. I skalans övre del borde kapitaltäckningskravet
utformas så att det fick en prohibitiv effekt. Det skulle innebära att handelslagren på grund av kostnaderna tills vidare inte skulle kunna bli obegränsat
stora. Skulle erfarenheterna så småningom visa att handelslagren kunde
tillåtas växa ytterligare, kunde skalan lätt ändras så att kapitaltäckningskravet sattes lägre och handelslagren därmed kunde bli större. Motsatsen
kunde också tänkas, även om det är mindre sannolikt att den utvägen skulle
behöva tillgripas.
Förbudet för banker att äga aktier är grundläggande och bör alltjämt
framstå som en huvudregel. Även om handelslagren tillåts bli väsentligt
högre än i dag bör det ändå klart framgå att det är frågan om ett undantag
Ett formellt slopande av handelslagerbegränsningen enligt den modell som diskuterats skulle kunna uppfattas som om aktieförvärvsförbudet för banker hade upphävts. Det är viktigt att undvika sådana
slutsatser. Utöver den begränsning som realt faktiskt följer av kravet på
från huvudregeln.

bör en direkt gräns fastställas. Denna kan lämpligen sättas i
relation till kapitalbasen i företaget. Förslagsvis bör gränsen bestämmas till
ett anskaffningsvärde motsvarande 50 procent av kapitalbasen. Detta innekapitaltäckning

bår i princip att handelslagret inte kan överstiga vad som i Kapitaltäckningsgruppens förslag benämns primärt kapital, dvs. företagets eget kapital jämte
hälften av vissa reserver.
Härutöver bör finnas också en högsta, absolut gräns. Handelslagrets
anskaffningsvärde

bör aldrig tillåtas överskrida

kapitalbasens storlek.

1 miljard

kronor,

oavsett
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Den nyss föreslagna gränsen för handelslagrets storlek, 50 procent av
kapitalbasen, skulle emellertid kunna få alltför begränsade effekter för de
små företagen och framför allt försvåra de mindre fondkommissionsbolagens konkurrens med bankerna. Detta skulle kunna leda till att de förhindrades att täcka de risker som naturligen följer med eventuella åtaganden som market-maker och därmed motverka syftet med möjligheten att ha
större handelslager, nämligen att höja likviditeten på aktiemarknaden. Alla
auktoriserade företag vilkas kapitalbas understiger 300 milj. kr. bör därför
tillåtas att ändå ha ett handelslager vars anskaffningsvärde uppgår till högst
150 milj. kr. För handelslager upp till 150 milj. kr. i anskaffningsvärde skulle
således inte gälla andra än de i praktiken i och för sig mycket effektiva
begränsningar som följer av kravet på kapitaltäckning motsvarande 24
procent av anskaffningskostnaden.
Som förut nämnts skulle ett kapitaltäckningskrav relaterat till nettorisken
i handelslagret bättre spegla den verkliga risken i lagret. Varken kreditmarknadskommitténs,
Cooke-kommitténs
eller Kapitaltäckningsgruppens
förslag bygger emellertid på en nettoriskberäkning. Någon allmänt accepterad metod för beräkning av kapitaltäckningskrav relaterade till nettorisker
synes över huvud taget inte finnas, och vi har inte funnit skäl att frångå de
existerande förslagen. Vi har frågat oss om det skulle vara möjligt att
kombinera en bruttoriskberäkning
med en nettoriskberäkning,
men funnit
att en sådan metod skulle bli alltför kostnadskrävande. Om man exempelvis
fordrade att två tredjedelar av lagret skulle risksäkras med optioner och
terminer, skulle detta i praktiken innebära en tredubbling av kapitaltäckningskravet, vilket inte framstår som rimligt. En sådan beräkning skulle
också avvika från den systematik som arbetats fram inom Cooke-kommittén
och inom Kapitaltäckningsgruppen.
Om det å andra sidan införs en regel
som innebär att risksäkring av hela handelslagret eller del därav leder till ett
lägre eller inget kapitaltäckningskrav
alls så skulle handeln komma att
styras mot de aktier där det finns en fungerande options- eller terminsmarknad. Ett kapitaltäckningskrav
relaterat till nettorisken i handelslagret bör
därför enligt vår mening anstå till dess marknadens möjligheter till riskeliminering blivit mer fullständiga. Vikten av en noggrann övervakning av
risken i handelslagret kan dock inte nog understrykas. Bankerna och de
auktoriserade bolagen bör, såsom framhållits i avsnitt 10.9.3.5, för detta
ändamål avsätta tillräckliga personella och tekniska resurser och bankinspektionen bör kontrollera att den interna övervakningen av riskexponeringen är tillräcklig. När det gäller övervakningen av riskexponeringen är
det inte bara aktiesidan som är intressant utan även räntesidan bör tas med.
Det intressanta är den totala risk som banken eller bolaget är utsatt för.
Som framgår av avsnitt 8.4.6, föreslår
att det i lag anges att den som
utfärdar en standardiserad option eller köper eller säljer en standardiserad
termin skall ställa betryggande säkerhet för sitt åtagande. Grundtanken i
reglerna om säkerhet är att de optioner och terminer som säkerheten avser
att täcka skall kunna avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas utöver ställd säkerhet. Förlustrisken vad avser placeringar i standar-
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diserade optioner och terminer är därför täckt genom ställda säkerheter.
Det framstår mot bakgrund härav inte som nödvändigt att för sådana
placeringar också ställa krav på kapitaltäckning. Förhållandena är desamma
om säkerhet för optioner eller terminer som inte är standardiserade ställs i
föreslår i avsnitt 8.4.6.7. Vi föreslår därför att placeringenlighet med vad
ar i optioner eller terminer, för
lag om handel med fondpapper
kräva kapitaltäckning. En följd
täcka säkerhetsbehovet inte får

10.11

10.11.1

vilka säkerhet ställts enligt vårt förslag till
och andra finansiella instrument, inte skall
härav blir att tillgångar som används för att
tas med då kapitalbasens storlek fastställs.

Blankning
Allmänt

En blankningsaffär utmärks av att säljaren inte äger utan har lånat de
fondpapper han överlåter. Avsikten är att säljaren senare skall återställa de
lånade fondpapperen till tredje man genom att göra täckningsköp av samma
slags papper till en förhoppningsvis lägre kurs. Den som genomför en
säljer således i en marknad där han anser att priset är för
ned så han då kan
högt. Han hoppas samtidigt att kursen senare skall
göra täckningsköp till lägre pris. Blankningsaffärer anses kunna ha en viss
kursutjämnande verkan. Detta är dock omdiskuterat prop. 197879:9 s.
blankningsaffär

136.
I 23 § andra stycket fondkommissionslagen har införts ett förbud för ett
att för egen räkning sälja fondpapper som bolaget
eller att medverka vid blankning för
har mottagit som lån blankning

fondkommissionsbolag

annans räkning. Förbudet gäller enligt 38 § nämnda lag även i banks
fondkommissionsrörelse.
Det infördes genom den nu gällande fondkommisträdde
i kraft den l januari 1980. För annan än
sionslagstiftningen, som
fondkommissionär finns det inget i lag uppställt hinder mot blankning.
Skälen till att ett förbud infördes i 1979 års fondkommissionslagstiftning
var att Stockholms fondbörs ansågs vara alltför liten och ha ett alltför
begränsat material av fondpapper tillgängligt för omsättning. Härtill kom
att det i samband med blankning ansågs förekomma utpräglat spekulativa
inslag och att den part som har en närmare kännedom om marknadsläget
uppenbarligen har ett övertag i jämförelse med motparten se prop. 1978
79:9 s. 136.
Enligt 23 § andra stycket fondkommissionslagen finns som tidigare antytts
två typer av blankning. Den första kännetecknas av att en fondkommissionär lånar ett fondpapper t.ex. av en kund för att sedan sälja det i egen
räkning. Den andra kännetecknas av att en fondkommissionär medverkar
vid försäljning av ett fondpapper som kunden har lånat av fondkommissionären eller av någon annan. Gemensamt för dessa typer av blankning är
således att man säljer ett fondpapper man förfogar över men som man inte
äger äkta blankning.
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En typ av blankning som varken nämns i fondkommissionslagen eller i
annan lagstiftning är att man säljer ett fondpapper som man vid försäljningstillfället inte förfogar över oäkta blankning.
Vid försäljning avista av aktier och andra fondpapper är möjligheterna till
oäkta blankning relativt små i Sverige, eftersom tiden mellan avslut och
likvid enligt praxis uppgår till endast fem dagar. Vidare gäller enligt rekommendationer som utfärdats av bankinspektionen att den kund som ger en
fondkommissionär
fondkommissionären
dagen efter.
Oäkta blankning

uppdrag att sälja aktier måste lämna ifrån sig aktierna till
på avslutsdagen eller i undantagsfall senast kl. 12

å
kan dock förekomma

även på avistamarknaden

avseende aktier genom att någon säljer aktier som han förvärvat men ännu
inte förfogar över. Det kan t.ex.
till
följande sätt. En kund vänder sig
till en fondkommissionär och ger denne uppdrag att köpa ett antal aktier i
ett visst bolag. Avslut sker. Innan kunden hunnit få aktierna i sin besittning
bestämmer han sig för att sälja och han ger därför fondkommissionären i
uppdrag att sälja de aktier han nyss köpt. Det nu beskrivna förfarandet
torde vara accepterat på marknaden.
Man kan också tänka sig den situationen att en kund vill genomföra en
oäkta blankning genom att sälja aktier som han ännu inte ens förvärvat.
Kundens avsikt är att strax därefter köpa motsvarande antal aktier så att
han kan prestera en motnota, dvs. en avräkningsnota som visar att han
verkligen förvärvat aktierna,
likviddagen för den ursprungliga affären.
Detta förfarande leder i de flesta fall till att leveranserna av aktierna
försenas och det står i strid med den rekommendation bankinspektionen
givit angående fondkommissionärernas skyldighet att kontrollera att kunden har leveransgilla aktier att sälja.
En vanligare situation då en fondkommissionär kan komma i konflikt
med bankinspektionens nyss nämnda rekommendation kan uppstå då en
utlänning vill sälja aktier. Problemet uppkommer genom att rekommendationen inte stämmer överens med handelsbruk etc. i utlandet. En utländsk
säljare som följer internationell kutym behöver inte överlämna de aktier han
säljer utan att samtidigt få betalt. Detta leder till att den fondkommissionär
som fått uppdraget att sälja aktierna måste utföra försäljningen utan att han
erhållit aktierna av säljaren vilket alltså står i strid med bankinspektionens
rekommendation.

Eftersom den utländska säljaren inte kommer att levereaktierna
till
fondkommissionären
förrän
likviddagen leder förfarandet
ra
även till att köparen vid normala hanteringstider kan få aktierna i sin
besittning först fem till sex dagar efter likviddagen. Detta medför uppenbara problem i hanteringen och åsamkar även fondkommissionären direkta
kostnader i form av ränteförluster då köparen
anses ha skyldighet att
betala förrän han kan få leveransen.
Inom options- och terminshandeln kan blankning förekomma endast i
samband med att det underliggande fondpapperet skall levereras till motparten i anledning av att han begärt lösen eller leverans. Däremot är det inte
att anse som blankning när någon utfärdar en köpaktieoption eller säljer

i

i

j

i

j
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aktier på termin utan att äga de aktier som avtalet avser. Blankning kan
alltså endast förekomma i avistahandeln med fondpapper och i handeln med
derivat i samband med att leverans av ett underliggande fondpapper skall
ske.
Inom options- och terminshandeln gäller att s.k. leveranskapacitet, dvs.
deposition av underliggande fondpapper, som huvudregel krävs av OM och
krävdes tidigare även av SOFE när en kund utfärdar en köpoption eller
förvärvar en säljoption avseende aktier eller säljer aktier på termin. Regeln
har sin grund i en av bankinspektionen utfärdad rekommendation enligt
vilken vid nämnda affärer de aktier som avtalet avser skall deponeras och
pantförskrivas som säkerhet för avtalets fullgörande innan avslut sker.
Genom att uppställa ett sådant krav motverkas risken för att blankning
behöver tillgripas för att kunna fullgöra leverans. Som framgår av kap. 8
föreslår

inte att ett krav på leveranskapacitet ställs upp.
Som inledningsvis antytts är blankningsaffärer lönsamma i en fallande
marknad. Om man genomför en äkta blankningsaffär beträffande t.ex.
aktier till en viss kurs och återköper aktierna vid en senare tidpunkt till en

lägre kurs så har transaktionen gått med vinst. Om däremot aktiekursen
stiger leder affären till en förlust, vilken teoretiskt kan bli oändligt stor.
Blankning innebär alltid en skyldighet att återköpa och återlämna det
papper man förfogat över.
Genom att utfärda eller förvärva

ränte- eller indexoptioner kan man
uppnå samma eller liknande utfall som vid en blankningsaffär. Möjligheterna att uppnå sådant resultat genom att utfärda köpaktieoptioner eller
inneha säljaktieoptioner eller sälja aktieterminer begränsas i dag av ovannämnda krav på leveranskapacitet.
Ett sätt att i dag uppnå samma utfall som vid blankning är alltså att köpa
en säljoption avseende ett annat fondpapper än aktier. Den som förvärvat
en sådan säljoption behöver inte inneha fondpapperet. Innehavaren av en
säljoption äger rätt men är inte skyldig att sälja det underliggande fondpapperet till lösenpriset. För denna rätt betalar han en premie. Om marknadspriset
det underliggande fondpapperet sjunker så att det understiger
lösenpriset med avdrag för premien kan innehavaren utnyttja optionen
genom att kvitta sig ur sin position. I en vikande marknad går alltså affären
med vinst. Överstiger marknadspriset lösenpriset kommer optionen att
Till skillnad mot vad som gäller vid den ovan beskrivna
avistaaffären, kommer förlusten på säljoptionen att begränsas till den erlagförfalla outnyttjad.

da premien.
Blankningsförbudet

medför att aktörerna på
olika villkor, eftersom vissa affärsstrategier som
innefattar blankning endast kan genomföras av andra än fondkommissionärer. Uppgifter saknas om hur vanlig blankning är i Sverige. Det förhållandet
för fondkommissionärer

marknaden konkurrerar

att blankatt aktielåneverksamhet bedrivs av företaget Invik tyder dock
ningsaffärer förekommer.
lnviks verksamhet har beskrivits i avsnitt
10.2.2.3. Vidare har tillkomsten av options- och terminsmarknaden skapat
möjligheter

att uppnå samma utfall som vid blankning utan att detta inne-
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fattar att man bryter mot förbudet.
I vissa länder är blankning tillåten medan så inte är fallet i andra. I
följande avsnitt lämnas en kortfattad redogörelse för vad som gäller i de
nordiska länderna samt i England och USA.

10.11.2
l0.ll.2.l

Blankningsregler

i vissa andra

länder

Danmark

I 41 § lagen om Köpenhamns fondbörs finns en bestämmelse som gäller
blankning av värdepapper. Den innebär följande.
Ett börsmäklarsällskap motsvarar en svensk fondkommissionär
får låna
ut kommittentens värdepapper i syfte att dessa skall säljas och senare
återköpas till en lägre kurs såframt kommittenten skriftligen på ett av
fondbörsstyrelsen fastställt formulär samtyckt till detta. Samtycke kan inte
lämnas för längre tid än tre månader i taget men kan förnyas. Samtycket
kan återtas vid vilken tidpunkt som helst. Börsmäklarsällskapet skall varje
kvartal lämna en redogörelse till kommittenten
och utlåningstiden.

över antalet utlånade aktier

Det är förbjudet att blanka bank- och kreditinstitutaktier
och aktier i
bolag med ett aktiekapital understigande 50 milj. kr. Har bolaget aktier
med olika rättigheter gäller kapitalgränsen för varje aktieklass för sig. Ett
börsmäklarsällskap får inte medverka till blankning av sådana aktier.
Anmälan om försäljning och återköp av blankade aktier skall ske till
Köpenhamns fondbörs. Närmare regler om blankning utarbetas av Köpenhamns fondbörs.
I förarbetena till bestämmelsen Fondbörsreform,
Industriministeriet 0ktober 1985 sägs följande. Blankning är den form av baisse-spekulation som
innebär att en person mot betalning lånar en post aktier i syfte att sälja den i
dag för att senare köpa tillbaka den till en förväntad lägre kurs. Gällande
rätt innebär att utlåning av en klients värdepapper utan samtycke är förbjudet och att samtycket inte kan göras tidsobegränsat. I utredningen diskuterades om blankning bör förbjudas av principiella skäl. Man stannade
dock för att låta den principiella frågan bero genom införandet av den
lagregel som beskrivits ovan. Frågan om blankning bör, sägs det, ses i
sammanhang med vilka produkter
mäklarsällskap.
l0.ll.2.2

i övrigt som marknadsförs av ett börs-

Finland

I finsk lag finns ett förbud för värdepappersförmedlare
motsvarar en
svensk fondkommissionär
låna
värdepapper
att
av en kund för blankning.
Däremot finns inget förbud mot att blanka värdepapper som värdepappersförmedlaren inte förfogar över.
Det kan i sammanhanget nämnas att den finländska värdepappersmarknadskommittén föreslog att värdepappersförmedlare skulle få blanka låna-
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de aktier under förutsättning att ett särskilt avtal härom upprättades. Avtalsformulär för lånetransaktioner skulle fastställas av bankinspektionen.
Vidare föreslogs att det infördes ett förbud för värdepappersförmedlare att
sälja värdepapper som denne inte förfogade över.
Vid remissbehandlingen framkom att bankinspektionen motsatte sig de
blankningsförslag som kommittén lagt fram och vid propositionsskrivningen
har man tagit intryck av inspektionens kritik,
l0.ll.2.3

Norge

I Norge finns i lag inga bestämmelser som rör blankning av värdepapper. I
Ot.prp. nr 83 om lov om verdipapirbörs finns förfarandet omnämnt. På sid.
67 i propositionen anger departementet att regeringen med stöd
av lag
fastställt att en avistaaffär vad avser värdepapper skall vara slutförd senast

l
l

inom sju dagar, dvs. värdepapperet skall inom den tiden ha levererats till
köparen. Ett fondmäklarföretag kan därför inte vid något tillfälle medverka
vid blankning som strider mot denna leveransregel. Av propositionen framgår att det anses strida mot god mäklarsed att utföra eller medverka vid
blankning av värdepapper som man lånat eller inte disponerar över. I det

p
I

E
j
-

sammanhanget anförs att det å ena sidan är vanligt att hävda att blankning
har en kursstabiliserande effekt i en orolig marknad medan det å andra
sidan sägs att i en marknad med balans mellan utbud och efterfrågan
blankning leder till en instabil kurssättning.
10.l l .2.4 Storbritannien

1

4
j
‘

I Storbritannien finns det ingen regel som förbjuder blankning vare sig det
gäller lånade värdepapper eller värdepapper som man inte förfogar över.
Den som blankar vid London Stock Exchange måste ange detta och in-

formation

om blankningsvolymerna anges i börsens informationssystem.
Förmedling av aktielån sker via särskilda av Bank of England auktoriserade
för närvarande nio stycken. Aktielån som sker via dessa firmor sker
firmor,
skriftliga
avtal, och säkerheter motsvarande minst marknadsvärdet
genom
aktierna
måste
ställas.
av
Försäljning av aktier som man inte förfogar över sker vid Londonbörsen
och registreras på särskilda konton. Ingås och avslutas affären inom 10
dagar behöver inga särskilda åtgärder vidtas. Skall leverans av aktierna ske
senare måste blankaren dels betala en premie till köparen och dels träffa
överenskommelse om en senare leveransdag.
l0.ll.2.5

USA

I USA är det tillåtet att blanka både genom att låna värdepapper och genom
att sälja värdepapper som man inte förfogar över.
Aktielånemarknaden
i USA uppkom initialt snarare för att lösa misslyckanden i leveranssystemet än som en affärsstrategi. Om en handlare inte
på leveransdagen har tillräckligt mycket aktier
sitt konto så kan han bota
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den bristen genom att låna aktier av någon institution. I USA sker aktielån i
detta syfte i ganska stor omfattning.
Vid begagnandet av lånade aktier för olika affärsstrategier har en investerare vid själva försäljningen av de lånade aktierna endast en bestämmelse att beakta, nämligen den s.k. plus tick-regeln. Regeln är en börsregel
och innebär att blankning endast får utföras till en kurs som antingen ligger
över närmast föregående betalkurs eller, om denna betalkurs i sin tur
innefattar en uppgångstendens, just angivna betalkurs. Plus tick-regeln
tillämpas i USA vid sådan försäljning av aktier som här kallats äkta blankaktier. Inom handeln med CTC-aktier
ning, dvs. försäljning av lånade
förekommer dock även oäkta blankning. I den handeln tillämpas inte plus

I

tick-regeln.
Syftet med plus tick-regeln är att hindra en blankare från att successivt
sälja till lägre och lägre priser, viket skulle kunna utnyttjas för att otillbörligen orsaka en kursnedgäng.
Själva lånetransaktionen är inte formaliserad i lag. Länet i sig anses inte
som en försäljning och hamnar därför inte under tillsynsmyndighetens Securities and Exchange Commissions, SEC ansvarsområde.
Avtal om aktielån sluts normalt i skriftlig form och löper tills vidare. Både
låntagaren och långivaren kan när som helst säga upp avtalet. Låntagaren
kan därvid lämna tillbaka aktierna efter 24 timmar från uppsägningen
medan långivaren kan kräva att aktierna lämnas tillbaka senast fem dagar
efter uppsägningen.
Vid aktielån ställs säkerhet. Mäklaren kräver vanligtvis initialt säkerhet
till ett värde som motsvarar 150 procent av aktiens dagskurs. Mäklaren som
först lånat aktierna av någon institution ställer i sin tur normalt säkerhet
med 102 procent av aktiens dagskurs. Institutionen är därvid fri att investera
något sätt. Normalt betalar institutionen tillbaka till
säkerhetsbeloppet
mäklaren 85 procent av den ränta som investeringen ger. Tidigare delades
räntan 5050 men konkurrensen har gjort att långivaren numera får nöja sig
med 15 procent.
Om aktiekursen stiger mäste kund och mäklare ställa ytterligare säkerhet.
Vid de nu beskrivna förfarandena byter således existerande aktier ägare.
På OTC-marknaden i USA förekommer dock också en form av blankning
med fiktiva aktier. Vid dessa affärer begärs aldrig leverans av aktierna.
Sådana affärer får endast utföras av eller via s.k. broker-dealers. På NASDAQ där OTC-handeln

med aktier sker tillämpas som nämnts inte plus

tick-regeln.
10.11.3
l0.ll.3.l

överväganden
Äkta blankning

infördes i 1979 ärs
Som nämnts var skälen till att ett blankningsförbud
fondkommissionslagstiftning
att Stockholms fondbörs ansågs vara alltför

g
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liten och hade ett alltför begränsat material av fondpapper tillgängligt för
omsättning. Därutöver anfördes att det i samband med blankning förekommer utpräglat spekulativa inslag och att den part som har en närmare
kännedom om marknadsläget uppenbarligen har ett övertag i jämförelse
med motparten se prop. 197879:9 s. 136.
De skäl som angavs för införandet av blankningsförbudet är i dag inte
hållbara. Skälen till detta påstående är följande.
Stockholms fondbörs är i dag tillräckligt stor. Utvecklingen vid fondbörsen kan belysas av följande siffror. Den registrerade aktieomsättningen
fondbörsen var 1980 7,5 miljarder kronor och 1988 116 miljarder kronor.
Kursutvecklingen
på aktierna visar en motsvarande ökning. Marknadsvärdet av de börsnoterade aktierna var vid utgången av 1980 56 miljarder
kronor och 1987 412,1 miljarder kronor. Antalet bolag med börsregistrerade aktier ökade under perioden från 103 till 157 st. Det kan därför knappast
i dag hävdas att fondbörsen är för liten eller har ett alltför begränsat
material av fondpapper tillgängligt för omsättning för att blankning skall
kunna tillåtas.
Spekulativa inslag förekommer i all handel med värdepapper och är
således inget specifikt för blankningsaffärer. Alla som ger sig in på fondpappersaffärer vill naturligtvis tjäna pengar på det. I en blankningsaffär tjänar
man pengar i en nedåtgående marknad. Köper man aktier tjänar man
pengar om kursen går upp. Att tjäna pengar i en nedåtgående marknad kan
knappast anses vara mer spekulativt än att göra det i en uppåtgående. Till
detta kan läggas att det på finansmarknaden finns andra instrument som ger
ett positivt utfall i en vikande marknad, t.ex. en köpt säljoption eller en såld
termin. Det är trots detta inte förbjudet att handla med sådana instrument.
Den egna insatsen vid blankning är dock betydligt lägre än vid ett aktieköp. Vid aktielån betalas endast en mindre låneavgift medan vid aktieköp
hela köpeskillingen måste betalas. Lånar man pengar till aktieköpet kan
dock den initiala egna insatsen anses likvärdig med vad som gäller vid
blankning och därmed är väl också det spekulativa inslaget minst lika stort.
Mot bakgrund av vad som sagts framstår det spekulativa inslaget i en
blankningsaffär inte som ett argument som talar för ett blankningsförbud.
Slutligen motiveras blankningsförbudet av att den som är välinformerad
om marknaden har ett övertag i jämförelse med den som inte är det. Detta
påstående gäller dock generellt och har inte något specifikt samband med
blankning. Inte heller det argumentet kan alltså hållas fram som ett skäl
som talar för ett förbud.
Det kan knappast finnas någon som vill bibehålla blankningsförbudet
under åberopande av de skäl som angavs då förbudet infördes 1979. Slutsatsen härav borde vara att förbudet redan på grund härav skulle upphävas.
Den skepsis som ändå finns mot äkta blankning kan förmodas bottna i att
det uppfattas som osunt att sälja något som man inte äger. Det kan dock
ifrågasättas om denna förmodan är riktig eftersom förbudet bara gäller för
Är detta ändock ett riktigt antagande så innebär
fondkommissionärerna.
det att det osunda med blankning till att börja med skall sökas i förhållandet
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mellan långivare och låntagare.
Aktielån för blankning är i Sverige tillåtet endast under förutsättning att
långivaren lämnar sitt samtycke därtill jfr 10 kap. 4 § brottsbalken. Det är
alltså frågan om ett vanligt avtalsförhållande. En aktieägare bör utifrån
allmänna utgångspunkter få göra vad han vill med sina egna aktier. Lika
naturligt som det anses vara att han får sälja, byta eller ge bort aktierna så
måste det stå honom fritt att låna ut aktierna för blankning.
Den skepsis som finns mot blankning skulle också kunna bottna i en
osäkerhet om hur affärsstrategier som innehåller äkta blankning påverkar
känner till finns det inga undersökningar som
kurserna på aktierna. Såvitt
visar att sådana blankningsaffärer leder till kraftigare kurssvängningar. Däremot framförs ofta den åsikten att blankningsaffärer har en kursutjämnande
effekt. Klart är att blankning är tillåten på de ledande börserna i världen
och att man där tydligen inte anser att dessa affärer är negativa för handeln.
Tvärtom bör i detta sammanhang framhållas att blankningsaffärer kan ingå
som ett led i arbitragestrategier mellan olika marknader och att de därmed
medverkar till en harmonisering av prissättningen. Några objektiva skäl till
oro för att kursrörligheten skall öka på grund av blankningsaffärer torde
inte finnas.
Slutligen kan den tveksamhet som finns mot blankning vara knuten till en
oro för att möjligheterna till otillbörliga förfaranden skulle öka. Vi anser
dock att denna risk kan elimineras genom att det bl.a. införs regler om hur
till. Dessa regler och andra redovisas i avsnitten
äkta blankning skall få
l0.11.3.3-10.l1.3.7.
Såsom tidigare framhållits behöver Sverige en likvid värdepappersmarknad med hög servicenivå för att kunna hävda sig i konkurrensen från
utlandet. Möjligheten att utföra blankningsaffärer leder till att flera affärsstrategier kan tas i bruk. Intresset av att utlänningar gör sina värdepappersaffärer i Sverige tas bättre till vara om fondkommissionärernas och andras
utländska placerare ökar.
möjligheter att ge service
Blankningsmöjligheten
skapar förutsättningar för en högre likviditet och
fler kunniga been effektivare prissättning eftersom denna blir säkrare
uppfattning
sin
dömare som vid varje tidpunkt kan uttrycka
om priset på ett
värdepapper.
Det är därför troligt att äkta blankning kommer att ge positiva effekter
för den svenska värdepappersmarknaden. Vi föreslår i följd härav att blankningsförbudet upphävs.
Blankningsaffärer får dock inte släppas helt fria utan måste kringgärdas
med vissa bestämmelser. Upphävandet av blankningsförbudet måste också
övervägas mot bakgrund av vårt förslag att väsentligt höja det absoluta talet
för storleken av fondkommissionärernas handelslager. Dessa frågor berörs i
avsnitten 10.11.3.3-l0.11.3.5.

SOU 1989:72

10.ll.3.2

Fondkommissionärer

och andra aktörer

på värdepappersmarknaden

Oäkta blankning

Den form av blankning som har benämnts oäkta blankning kännetecknas av
att man säljer ett fondpapper som man inte förfogar över. Ett fullständigt
accepterande av en sådan form av blankning skulle medföra att det måste
att registrera negativa innehav hos VPC. Från VPC har upplysts att tanken
med registreringen är att föra aktiebok och att därför några negativa innehav vad gäller aktier inte skall registreras. Mycket kortsiktiga blankningar
kommer dock att bli möjliga i det nya kontobaserade systemet för registrering av aktier m.m.
grund av en viss tröghet i systemet. Grundläggande begrepp i kontoföringen är huvudregister, daglig journal och historisk journal.

Alla registreringar som berör en placerare bokförs först i den
en form av preliminär registrering. Efter hand som
affärerna genomförs i och med att likvid utväxlas eller villkoren i övrigt
dagliga journalen

uppfylls överförs registreringarna i den dagliga journalen till huvudregistret
och den historiska journalen. I den dagliga journalen kan registreringen
ligga i högst tre dagar affärsdagen + 2 dagar. Har hindret för registrering i
huvudregistret inte undanröjts senast inom den tiden avregistreras affären
och köparen påförs inte några aktier. Den som dag 1 säljer aktier utan att ha
några kan alltså bota den bristen genom att senare samma dag eller dagen
därpå återköpa de fiktiva aktier som han sålt. Både försäljningen och
återköpet måste sedan vara avslutade senast dag
På detta sätt går det
alltså att genomföra oäkta blankning i det nya VPC-systemet under en
mycket kort tidsperiod.
De begränsningar som för närvarande finns i VPC-systemet vad gäller
negativa innehav av värdepapper bör kunna förändras om registret läggs
upp utifrån andra utgångspunkter. I fortsättningen diskuteras därför om det
utifrån allmänna utgångspunkter bör vara tillåtet att genomföra oäkta
blankning över huvud taget.
Oäkta blankning inom t.ex. aktiehandeln innebär att det skulle bli möjligt
att handla med fler aktier än vad ett enskilt bolag givit ut. Ett resultat härav
skulle kunna bli att det vid mycket omfattande blankning inte skulle finnas
tillräckligt många aktier att
tag i när tiden för återköp inträffade.
En annan konsekvens om man tillät negativa innehav skulle vara att
köparen av de fiktiva aktierna skulle bli registrerad som ägare och därmed
få rösträtt, rätt till utdelning m.m. En sådan konsekvens av negativa aktieinnehav framstår som orimlig. Ett sätt att bota detta är att det i samband med
registreringen

markerades att det var frågan om blankade aktier och att
därmed rösträtt, rätt till utdelning m.m. inte tillkom köparen. Detta förhållande skulle sedan bestå tills dess blankaren återköpt aktierna och nollställt sitt konto.
Man kan vidare tänka sig att köparen av blankade aktier sålde dessa
vidare och att den nya köparen i sin tur sålde aktierna osv. På det sättet
skulle det uppkomma en serie konton som innehöll transaktioner med
fiktiva aktier.
Ett accepterande av att få genomföra oäkta blankning skulle alltså leda
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förutsedda krav på registreringssystemet hos VPC.
till stora och hittills
Mot bakgrund av här angivna synpunkter bör det inte vara tillåtet att
blanka i här avsedd mening.
Den fråga som återstår att ta ställning till är om det skall vara tillåtet att
blanka under den korta tidsperiod som en säljtransaktion är registrerad hos
Under den tiden är köparen formellt inte
ägare till aktierna och kan t.ex. inte utnyttja den rösträtt som följer av
aktieinnehavet. Kan inte blankaren senast dagen därpå visa att han äger
VPC i den dagliga journalen.

motsvarande antal aktier som han sålt går blankningsaffären automatiskt
åter. Förhållandet ligger i viss mån i linje med bankinspektionens tidigare
nämnda rekommendation att den kund som ger en fondkommissionär ett
säljuppdrag i undantagsfall kan dröja med att lämna ifrån sig aktierna till kl.
12 dagen efter avslutsdagen.
På obligationsmarknaden torde det inte vara så ovanligt att man säljer en
obligation som man inte innehar men som man anskaffar senare under
dagen.
ett förbud mot oäkta blankning i här avsedd mening torde
möjligheten att kontrollera att dessa tidsmässigt korta blankningar inte
förekommer vara svår. Någon större risk eller nackdel med denna typ av
Uppställs

blankning synes inte heller föreligga.
Vi föreslår således att det införs ett förbud mot oäkta blankning
undantag av sådan korttidsblankning som här beskrivits.

l0.ll.3.3

med

Hur bör äkta blankning få gå till

om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
innebär bl.a. att avtal om rätt för en fondkommissionär eller panthavare att
för annans räkning än ägarens förfoga över fondpapper är ogiltigt om det
inte slutits skriftligen i särskild för ändamålet upprättad handling. Lagen är
panthavare, dvs. den omfattar även sådana som inte
generellt tillämplig
Lagen 1979:750

är fondkommissionärer.
En anledning till att en fondkommissionär vill disponera över annans
fondpapper kan vara att han vill använda det som säkerhet för att låna
pengar. Om blankningsförbudet i fondkommissionslagen upphävs skulle en
också kunna disponera över annans fondpapper för förmed tillämpning av bestämmelserna i lagen om rätt att
förfoga över annans fondpapper. För att anpassa sistnämnda lag till blankningssituationen skulle dock krävas att lagen kompletterades med några
fondkommissionär

säljning blankning

Nackregler som hade direkt koppling till blankningsaffärer.
delen med en sådan påbyggnad är att bestämmelserna om blankning hamnar i en speciell lag vid sidan av den egentliga värdepappersrättsliga lagstiftningen. Detta bör undvikas. De regler som rör blankning bör enligt vår
finner det därför mest ändamålsenligt att
mening gälla generellt och
samla dessa regler i den av oss föreslagna lagen om handel med fondpapper
och andra finansiella instrument. Därmed saknas det skäl att på grund av
ytterligare

blankningsproblematiken

göra några förändringar

i lagen om rätt att för-
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foga över annan tillhöriga fondpapper. I likhet med vad som där gäller bör
alltså i den föreslagna lagen om handel med fondpapper och andra finansiella instrument anges att ett förfogande över annan tillhöriga värdepapper i
syfte att sälja dem bör få ske först efter skriftlig överenskommelse.
Blankningsaffärer kan innefatta ett stort risktagande. Det är därför viktigt att långivarens intressen blir tillvaratagna
ett korrekt sätt. Innehållet
i den skriftliga överenskommelsen kommer därvid att få stor betydelse. Mot
bakgrund härav framstår det som nödvändigt att överenskommelsen upprättas på ett särskilt avtalsformulär och att det allmänna ges ett avgörande
inflytande över innehållet i detta. Vi föreslår därför att det av lag skall
framgå att överenskommelse om utlåning av fondpapper för blankning
endast skall få slutas skriftligen i särskilt för ändamålet upprättad handling
och att formulär för sådant avtal fastställs av bankinspektionen.
Vi finner det dock inte meningsfullt att generellt föreskriva att överenskommelser om lån av fondpapper för blankning skall ske skriftligt och
på särskilt upprättat formulär. Sker avtal om sådant lån mellan privatatt den
personer bör det liksom hittills få ske formlöst. Däremot anser
som uppträder på finansmarknaden och yrkesmässigt handlar med fondpapper för egen eller för annans räkning skall vara skyldig att begagna
avtalsformuläret. Uttrycket yrkesmässigt kan dock innebära att det uppstår
gränsdragningsproblem.

Ett alternativ för att nå en klarare avgränsning
skulle vara att endast de som erhållit tillstånd enligt fondkommissionslagen
skulle vara skyldiga att använda avtalsformuläret. Det skulle i sin tur dock
leda till att andra stora aktörer inte omfattades av regeln. Detta skulle gälla
t.ex. försäkringsbolag, finansbolag, m.fl. En sådan asymmetri i lagstiftningen är inte önskvärd. Eftersom våra förslag om krav på att avtal om
blankning skall ske skriftligt och att bankinspektionen skall fastställa formulär för avtalet grundas på önskemålet att skydda långivaren bör garantier
skapas för att avtalsformuläret skall begagnas i så stor utsträckning som
möjligt. l konsumentskyddslagstiftningen
används begreppet näringsidkare.
Begreppet är väl inarbetat och genom att använda det kommer lagstiftningen att gälla i de allra flesta situationer då blankningsaffärer förekommer. Vi föreslår därför att det i lag anges att den som är näringsidkare är
skyldig att vid blankning som sker i dennes näringsverksamhet använda
avtalsformuläret.

Låneöverenskommelsens innehåll
I det följande diskuteras några av de bestämmelsersom den skriftliga
låneöverenskommelsen bör innehålla. Redogörelsen behandlar frågor om
säkerhet, tidsbegränsning, rösträtt, uppsägningstid m.m.
säkerheter
Ändamålet

med krav på säkerhet vid blankningsaffärer är att trygga långirätt
att få tillbaka fondpapperet vid den i avtalet angivna tidpunkten.
varens
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Den säkerhet som låntagaren blankaren
skall ställa måste därför vid varje
tid motsvara vad det kostar att återköpa fondpapperet. Det är således till att
börja med marknadsvärdet på det lånade fondpapperet som skall vara
vägledande för säkerhetens storlek. Marknadsvärdet varierar dock över
tiden. Det framstår därför som rimligt att blankaren skall ställa säkerhet
förutom för marknadsvärdet

även för en uppskattad förändring

av mark-

nadsvärdet.
Vad som nu sagts kan anses gälla generellt för två följande beräkningsSätt.
Det första skulle
ut på att säkerheten räknades ut dag för dag och att
säkerheter under utlåningstiden från dag till annan fick tillskjutas resp.
frigöras beroende på värdeförändringar i marknadsvärdet
Detta kan illustreras med ett exempel.

på det utlånade

fondpapperet.

Lånade aktier säljs för 100 kr. Säkerhet måste ställas med 100 kr.
Dag
påföljande dag, dvs.
plus t.ex. 15 °o för att täcka kursförändringsrisken
säkerhetsbeloppet blir 115 kr.
Dag
Marknadsvärdet på aktierna sjunker till 90 kr. Säkerhetsbeloppet
sänks till 103:50 kr. 90 + 15 % x 90. Blankaren kan disponera 11:50 kr. av
säkerhetsbeloppet.
Dag
Marknadsvärdet stiger till 110 kr. Säkerhetsbeloppet höjs till
126250kr. 110 + 15 % x 110. Säkerhet måste tillskjutas.
utfärdar
Dag
Marknadsvärdet stiger till 130 kr. Bankinspektionen
föreskrift om höjda säkerheter till 25 °o. Säkerhet måste ställas med 162:50
kr.
med systemet är att säkerhetskraven kan sättas relativt lågt.
Nackdelen är att systemet ställer stora krav på metoder för kontinuerlig
beräkning av säkerheterna. Vidare kräver systemet daglig övervakning och
rutiner för hur säkerheter skall tillskjutas resp. frigöras. Systemet har likheter med vad som i dag gäller inom optionshandeln.
Fördelen

Det andra beräkningssättet är stelare men enklare. Det går ut på att man
samma dag som fondpapperet lånas ut ställer säkerhet som skall täcka
kursförändringarna under hela utlåningstiden. I USA beräknas säkerhet på
det sättet. Där föreskrivs att vid blankning av aktier skall säkerheten initialt
uppgå till 150 procent av blankningskursen. Blankaren kan komma att
avkrävas ytterligare säkerhet om aktiekursen stiger mycket.
Fördelen med ett sådant systern är som nämnts att det är enkelt. Nackdelen är att säkerhetsbeloppet måste sättas relativt högt.
De två säkerhetssystem som här redovisats är avsedda att så långt som
möjligt garantera att låntagaren vid varje tidpunkt har möjlighet att återköpa de fondpapper han lånat. Anvisade beräkningsmetoder gör anspråk
Under utlåningspå att täcka marknadsvärdet samt kursförändringsrisken.
tiden kan utdelning eller andra förmåner falla ut. Även dessa bör beaktas
vid bestämmande av säkerhetskravets storlek. Vanligtvis torde det redan
vid utlåningstillfället
på obligationer

vara känt att utdelning på aktier eller att kupongränta
kommer att utgå under utlåningstiden. Även ny- eller fond-
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emissioner torde vara kända i förväg. I de fall sådana förhållanden är kända
bör låntagaren även ställa säkerhet härför. Säkerhet för dessa rättigheter
bör ställas i form av en tilläggssäkerhet beräknad utifrån de förhållanden
som är kända. Tilläggssäkerheten kommer därmed att variera från fall till
fall. Tanken är att tilläggssäkerhet endast skall ställas i de fall då det vid
utlåningstillfället är känt att någon ekonomisk förmån kommer att tillfalla
ägaren av värdepapperen.
De metoder som här redovisats skall endast ses som exempel på hur
säkerhetsberäkningen kan
till. Det bör ankomma på bankinspektionen
marknaden bestämma hur säkerhetskravet
att i samråd med aktörerna
och hur säkerhetssystemet i övrigt bör utformas. Inspektionens ståndpunkt i
frågan blir sedan bestämmande för hur Säkerhetsfrågan anges i det särskilda
avtalsformuläret.
kan ibland ingå som ett led i en riskfri position. Sådana
strategier används ofta av marknadsgaranter för att rätta till snedprissättningar mellan t.ex. options- och aktiemarknaden arbitrageaffärer.
Följande exempel kan illustrera detta.
Blankning

I exemplet bortses från transaktions- och lånekostnader. Antag att det på
optionsmarknaden finns köpoptioner som ger innehavaren rätten att förvärva aktier i ett visst bolag för 300 kr.st. trots att dagskursen på aktien är
320 kr. Premien för köpoptionerna uppgår till 15 kr. Premien borde om man
bortser från transaktionskostnaderna i detta läge uppgå till minst 20 kr. men
av någon anledning har prissättningen på optionerna inte följt utvecklingen
på aktiemarknaden. Prisdifferensen innebär att man på varje inköpt optionskontrakt kan göra vinst om man har möjlighet att handla snabbt.
Placeraren som inte äger några aktier i detta bolag förvärvar nu en köpoption för premien 1 500 kr. varje optionskontrakt innehåller 100 st. aktier
och premien blir då 15 x 100 samtidigt som han lånar aktier som han säljer
till kursen 320. Därefter löser han sin option, dvs. förvärvar 100 st. aktier av
den som utfärdat optionen
300 kr.st.
långivaren. Resultatet blir följande:
Erlagd premie
Kostnad för köpta aktier
Total investering
Intäkt för sålda aktier
Bruttointäkt

Aktierna

kan sedan återlämnas till

- 1 500
- 30 000
- 31 500
+ 32 000
500
+

Genom att utföra affären snabbt kunde placeraren tillförsäkra sig en vinst
på transaktionen. Affären kunde ha utförts utan blankning
det sättet att
han först förvärvade optionen och utnyttjade den och sedan sålde aktierna.
Detta hade dock tagit tid och kursen på aktien kunde ha fallit under tiden.
I en sådan riskfri affär torde det vara tillräckligt att anvisa köpoptionen
som säkerhet för de lånade aktierna, i vart fall gäller det om optionen är av
amerikansk typ, dvs. att lösen kan ske när som helst under löptiden. Även
sådana situationer som här beskrivits bör beaktas vid utarbetandet av
avtalsformuläret.
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Sådana arbitrageaffärer

blankär mycket kortsiktiga. Medan en vanlig
syftar till att återköpa värdepapperen efter en tid då värdet
förhoppningsvis gått ned syftar arbitrageaffären endast till att jämna ut
prisskillnader mellan olika marknader.
ningsaffär

Tidsbegränsning
Blankningsmöjligheten
innebär att marknaden kan utnyttjas på ett mer
flexibelt sätt. Antalet möjliga affärsstrategier ökar och likviditeten i marknaden bör därvid kunna förbättras. Till detta kommer att blankningsaffärerna kan ha en kursutjämnande effekt. För att den sistnämnda effekten
skall uppnås torde krävas att en enskild blankningsaffär inte får pågå under
en obegränsad tid. För att informationen om den utestående blankningsvolymen skall få någon betydelse för prissättningen måste placerarna veta
att blankarna inom viss tid måste göra sina återköp. En sådan information
kan förstärka den kursutjämnande effekten genom att även placerare som
inte blankat vågar köpa fondpapper trots att marknaden vid köptillfället år
vikande.
I Danmark har i lag föreskrivits att aktierna skall återlämnas senast inom
tre månader. Däremot sägs inte att avtalet måste vara tidsbegränsat. Vidare
gäller att envar av parterna när som helst kan säga upp avtalet.
I USA är det i stället så att avtalen vanligtvis löper tills vidare med en
ömsesidig uppsägningsrätt för parterna.
Vi har mot bakgrund av önskemålet om att blankningsaffärer skall leda
till höjd likviditet och få en kursutjämnande effekt funnit att det av formuläret bör framgå att avtalet skall vara tidsbestämt och att endast korttidsavtal
bör få förekomma. Enligt vår mening bör lånetiden inte få överstiga tre
månader. Vid sådant förhållande har
inte ansett erforderligt att förorda
en ömsesidig rätt till förtida uppsägning. Förtida uppsägning bör alltså
endast få förekomma vid avtalsbrott, t.ex. om säkerhet inte ställs på sätt och
i den utsträckning som avtalet anger. Parts rätt till uppsägning och de övriga
frågor som här berörts bör regleras i avtalet.
Rösträtt m.m.
För att lånade aktier skall kunna säljas av låntagaren måste omregistrering
av aktierna ske hos VPC. I och med att aktierna registrerats på blankaren
kan de därefter omregistreras på köparen. Den rösträtt som är förknippad
med aktieinnehavet kommer därefter att tillkomma köparen. En konsekvens av att låna ut aktier är alltså att långivaren inte kan utnyttja sin
rösträtt under utlåningstiden. Detta bör klart framgå av avtalet.
Den rätt som i övrigt må tillkomma en aktieägare bör långivaren tillförsäkra sig av blankaren i samband med att utlåningen sker. Detta kan gälla
utdelning, täckningsrättsbevis eller delbevis m.m. Nu angivna förhållanden
bör också vara reglerade i det särskilda av bankinspektionen fastställda
formuläret.
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Plus tick-regel

Som nämnts i avsnitt 10.11.2.5 finns en regel vid blankning av aktier i USA
som kallas plus tick- eller zeroplus tick-regeln. Syftet med regeln är att
hindra blankare från att successivt sälja till lägre och lägre priser, vilket
skulle kunna orsaka en onödig kursnedgång.
Regeln har kommenterats i en av de rapporter som togs fram i USA i
aktier som inträffade i oktober
anledning av den kraftiga kursnedgången
1987. Den undersökning av händelsen som beställdes av New York Stock
leddes av Nicholas Katzenbach. l den rapport som han
Exchange NYSE
lade fram i december 1987 sägs att det är tveksamt om regeln i dag har
någon annan betydelse än att den hos vissa investerare skapar ett förtroende
för marknaden. Vidare sägs att regeln orsakar ökade kursrörelser i en
uppåtgående marknad medan kursrörelserna minskar i en nedåtgående
marknad. Slutligen sägs att regeln motverkar spekulation i en nedåtgående
marknad.
Som nämnts skulle en av fördelarna med blankning vara att blankaren gör
sina täckningsköp under en kursnedgång och att han därigenom medverkar
till att reducera en omotiverad kurssänkning. Plus tick-regeln innebär att
blankning bara får utföras i en uppåtgående marknad. I ett läge där det
uppkommer en oväntad kursnedgång och där kursen inte i något skede
vänder uppåt medför plus tick-regeln att blankning inte får ske. Detta får i
sin tur till följd att några täckningsköp inte heller kommer att göras och den
gynnsamma effekten av att blankning är tillåten uteblir när den som bäst
behövs. Mot bakgrund härav och av den tveksamhet mot regeln som antyds
i Katzenbachrapporten framstår det inte som självklart att en sådan regel
bör införas i Sverige.
Den allvarliga invändningen mot att inte ta in en regel motsvarande den
är att möjligheterna att otillbörligen orsaka en
kurssänkning på ett fondpapper ökar.
Regeln finns inte införd i lag i USA utan har mer karaktär av en ordningsregel för börsen om när blankningsaffärer får genomföras. Det bör därför
ankomma på den börs där fondpapperet är inregistrerat att ange om regeln
beskrivna plus tick-regeln

skall tillämpas i handeln eller
l0.ll.3.5

I vilka fondpapper bör blankning få ske

kan leda till ett ökat intresse för att manipuÄven om inget tyder på att kursen för t.ex.
ned kan en försäljning av en stor lånad aktiepost föra
en viss aktie skall
med sig att aktiekursen faller. Detta kan utnyttjas av större aktörer. Risken
för kursmanipulationer
är större i bolag med låg omsättning på aktierna.
Det är därför inte självklart att blankningsaffärer skall få utföras i alla

Tillåtande av blankningsaffärer
lera kursen på ett fondpapper.

Det bör övervägas om blankning avseende aktier i mindre
bolag skall vara förbjuden. I Danmark är blankningsaffärer avseende aktier
förbjudna i bolag med ett aktiekapital som understiger 50 milj. kr. Förbudet
bolags aktier.

gäller generellt även bank- och kreditinstitutaktier.
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Ett alternativ till att ställa upp ett förbud mot att blanka aktier i mindre
bolag är att ange vissa tak för hur stora volymer som får blankas. Ett sådant
tak torde kunna gynna större placerare som snabbt skulle kunna utnyttja
större delen av angivet utrymme för egen räkning. Lösningen för att förhindra detta skulle kunna vara att utfärda regler om den maximala blankningsvolymen för varje aktör. Detta är dock knappast någon bra lösning
eftersom det skulle leda till alltför många och detaljerade regler. Ett sådant
rapporterings- och kontrollrutiner.
system skulle också ställa stora krav
Ett ytterligare alternativ såvitt gäller börsregistrerade fondpapper är att
låta börsen bestämma i vilka papper blankning får ske. När det gäller
inregistrerade fondpapper hör beslutanderätten mest naturligt hemma hos
bankinspektionen. Nackdelen med denna lösning är att beslutanderätten
skulle komma att vara spridd på flera händer. Detta skulle undvikas om
bankinspektionen ensam fick rätt att ange i vilka fondpapper blankning fick
ske.
Erfarenheterna
blankningsförbudet

av blankning i Sverige är små på grund av det rådande
för fondkommissionärer. Mot bakgrund härav framstår

det som lämpligt att det i vart fall inledningsvis sker en kontroll av att
blankning inte sker i alltför tunna
och därmed lättmanipulerade fondpapper. För att få en enhetlig och central bedömning av i vilka fondpapper
blankning får ske bör uppgiften att ange detta tillkomma bankinspektionen.
Härigenom kan i ett inledande skede försök göras med ett mindre antal
fondpapper med hög omsättning och stor spridning. Därefter kan antalet
blankningsbara fondpapper successivt utvidgas mot bakgrund av de erfarenheter som nås. Vi föreslår att en sådan föreskriftsrätt för bankinspektionen införs. Föreskriftsrätten bör omfatta endast de transaktioner där det
särskilda avtalsformuläret för blankningsaffärer skall användas, dvs. när en
näringsidkare är part eller medverkar vid blankning för annans räkning.

l0.ll.3.6

Rapporteringsskyldighet

Blankningsaffärer sägs ha en kursutjämnande effekt. Blankning utförs i en
marknad där priserna sjunker. Utbudet är då större än efterfrågan. Vid den
tidpunkt då blankaren är tvingad att återköpa fondpapperet stiger efterfrågan och kursen stabiliseras. Sker blankning i en stigande marknad leder
det till att efterfrågetrycket minskar genom det ökade utbudet. Blankning
kan därför ha en kursstabiliserande effekt även i en marknad då priserna
stiger.
För att kunna göra en riktig bedömning av marknadsläget är det viktigt
för placerarna att få kännedom om hur stor blankningsvolymen är i varje
fondpapper. Tillåtande av blankningsaffärer bör därför medföra en anmälningsskyldighet för blankaren dels när blankningen utförs och dels när
återköp har skett, dvs. när blankningsaffären är avslutad.
l förslaget till lag om börs- och clearingverksamhet föreslår
en skyldighet för börsmedlem att till börsen inrapportera alla avslut i inregistrerade
fondpapper eller finansiella instrument

i vilka handel sker vid börsen och
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avslut som medlemmen gjort för egen eller annans räkning. En sådan
skyldighet föreslår
även för bolag som har tillstånd att driva rörelse enligt
fondkommissionslagen men som inte är börsmedlemmar. Den i paragrafen
redovisade anmälningsskyldigheten bör mot bakgrund av vad som sagts
utvidgas så att det i anmälan skall anges om avslutet avser en försäljning av
lånade fondpapper
l0.ll.3.7

eller återköp.

Ytterligare

regler i anledning av möjligheten till aktielån

föreslår i avsnitt 10.9.3.3 och 10.9.3.4 rör en
En av de regler som
begränsning av rätten för en bank eller ett bolag som driver någon finansiell
verksamhet som kräver tillstånd enligt fondkommissionslagen att i sitt handelslager äga aktier i ett enskilt bolag till högst fem procent av aktiekapitalet
eller av röstetalet för samtliga aktier. Vidare föreslår
att sådana aktier
inte får företrädas vid bolagsstämma och att de inte skall medräknas när det
fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett
beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas.
Syftet med dessa begränsningsregler är att motverka riskerna för prismanipulationer och att aktier i handelslagret inte skall användas för att skaffa
sig inflytande på bolagsstämma. Vidare skall reglerna motverka att banker
eller bolag som bedriver sådan finansiell verksamhet som kräver tillstånd
sig ett stort antal aktier
enligt fondkommissionslagen genom att köpa
påverkar maktbalansen i ett enskilt bolag.
Frågan är då hur dessa syften skall kunna tillgodoses även i en marknad
där det är tillåtet med blankning. Den som lånar ut aktier kan inte utnyttja
sin rösträtt under utlåningstiden. Antag att den som lånat aktierna är ett
fondkommissionsbolag och att bolaget behåller aktierna i stället för att sälja
dem. På det sättet skulle ett fondkommissionsbolag kunna utnyttja sådana
aktier för att skaffa sig inflytande på bolagsstämman. Bestämmelsen att
aktier i handelslagret inte får företrädas vid bolagsstämman skulle på detta
sätt kunna kringgås.
För att kunna upprätthålla de syften som angetts ovan föreslår
att
lånade aktier

skall anses som ägda aktier vid tillämpningen

av angivna

regler.

10.12

10. 12.1

Verksamheten

Inledning

I detta avsnitt görs en genomgång av vissa av de bestämmelser som finns i
verkfondkommissionslagen
under rubriken Fondkommissionsbolagens
samhet. Bestämmelserna rör fondkommissionsbolagens rätt att driva annan
verksamhet vid sidan av fondkommissionsrörelsen och innehåller regler för
sådan verksamhet.
En grundläggande regel som bör gälla för fondkommissionärer

och andra
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auktoriserade aktörer på värdepappersmarknaden är att uppdragsgivarens
intressen alltid bör gå före de egna. Ur denna princip kan man härleda
viktiga grundsatser som neutralitet och likabehandling. I begreppet neutralitet lägger vi att alla uppdragsgivare bör behandlas lika. I kap. 13 Börsetikens former och innehåll lämnas en utförlig redovisning för efter vilka etiska
normer som handeln bör ske och hur dessa normer tillskapas. Framställningen tar närmast sikte
aktiemarknaden. De normer som utvecklas på
denna marknad får dock betydelse för värdepappersmarknaden i stort och
kommer därför att tjäna som riktpunkt för handeln med alla finansiella
instrument. Genom den regel som
föreslår i kap. 13 om att verksamhet
som bedrivs av aktiebolag som erhållit tillstånd enligt fondkommissionslagen skall ske i enlighet med god sed
värdepappersmarknaden markeras
att de yrkesetiska normer som bör utvecklas på marknaden skall ges en
generell prägel.
Regeln behandlas således i kap. 13 och berörs inte vidare i detta avsnitt.
Här tas i stället upp vissa andra regler som rör verksamheten och som inte
berörs på annan plats i betänkandet.
10.12.2

Sidoverksamhet

l 13 § fondkommissionslagen

finns bestämmelser om vilka verksamheter
fondkommissionsbolag
får driva för att underlätta fondkommisett
som
sionsrörelsen. l lagen anges explicit vilka verksamheter det är frågan om.
Som framgått av avsnitt 10.4 föreslår
att flera av dessa verksamheter får
bedrivas först efter särskilt tillstånd. Detta gäller emissionsförmedlarverksamhet, fondpappersförvaltning
och placeringsrådgivning. Dessa verksamhetsområden kan därför framgent inte omfattas av bestämmelsen. Vad som
återstår av 13 § är därefter kreditgivning mot säkerhet i fondpapper, mottagande av medel
konto med redovisningsskyldighet och egenhandel.
Enligt 13 § andra stycket får bankinspektionen om särskilda skäl föreligger
ge ett fondkommissionsbolag tillstånd att driva även annan verksamhet.
Kreditmarknadskommittén
har valt att i en generell verksamhetsbeskrivning söka fånga upp de olika verksamheter som ett fondkommissionsbolag
bör
vid sidan av fondkommissionsrörelsen.
ägna sig
Kreditmarknadskommittén har intagit en motsvarande hållning vad gäller bankerna. I stället
för att räkna upp vad som är tillåten verksamhet har de verksamheter som
är förbjudna angetts. Syftet med kreditmarknadskommitténs
förslag är att
uppnå en ökad flexibilitet.
l den av kreditmarknadskommittén
föreslagna regeln anges att bl.a. ett
fondkommissionsbolag

får bedriva yrkesmässig handel med fondpapper
därutöver
utföra
tjänster
samt
som är förenliga med nämnda verksamhet.
För att gränserna för bolagens verksamhet skall kunna fastställas föreslår
kreditmarknadskommittén
vissa hjälpregler. Till dessa hjälpregler hör bestämmelserna att bolaget får inneha aktier, emissionsbevis samt andelar i
aktiefonder

och ekonomiska

skaffningskostnad

föreningar

av högst 100 milj.

som ett led i rörelsen till en ankr., att kredit endast får ges mot
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konto endast får ske på
säkerhet i fondpapper, att mottagande av medel
föreslagna ordningen
Generellt
skall
enligt
den
särskilt i lag angivet sätt osv.
gälla att bolagen själva bör avgöra var gränsen mellan tillåten och otillåten
verksamhet går och i tveksamma fall samråda med bankinspektionen.
I förarbetena till fondkommissionslagen ansågs det vara en fördel med att
i lagen klart definiera den sidoverksamhet som skall vara tillåten prop.
197879:9 s. 144.
Enligt 2 kap. 4 § första stycket 3 aktiebolagslagen skall föremålet för
bolagets verksamhet,

angivet till sin art, vara angivet i bolagsordningen.
skall bankinspektionen godkänna fond-

Enligt 7 § fondkommissionslagen

kommissionsbolags bolagsordning i samband med att tillstånd meddelas och
ändringar i bolagsordningen prövas och godkännas av inspektionen innan
ändringen får registreras. Detta innebär att varje förändring av verksamheten kommer under inspektionens prövning och att en vägran att godkänna ändringen leder till att ändringen inte får registreras. Om den ändring
i bolagsordningen som skall prövas endast avser en förändring av föremålet
för verksamheten till sådan verksamhet som avses i 13 § blir prövningen av
formell karaktär. Väljer man i stället en generell skrivning innebär det att
det måste ske en materiell prövning i varje fall. Vi anser det därför vara en
fördel att lagen upptar en explicit uppräkning av de olika sidoverksamheter
som ett fondkommissionsbolag får bedriva. I vårt arbete har inte framkommit att det föreligger något behov av att utvidga de tillåtna sidoverksamheterna i förhållande till vad som gäller i dag. Även fortsättningsvis bör
därför anges att fondkommissionsbolag får lämna kredit mot säkerhet i
fondpapper, motta medel på konto med redovisningsskyldighet och göra
affärer med fondpapper och andra finansiella instrument för egen räkning.
När det gäller de övriga aktiebolag som enligt vårt förslag bör ha tillstånd
för att få att driva rörelse som omfattas av fondkommissionslagen anser
bedriva handel i
att de vid sidan av den tillståndspliktiga rörelsen bör
det
inte vara möjligt
portfölj.
Detta
skall
i
lag.
I
övrigt
egen
anges
anser
att i lag ange vilka sidoverksamheter som bör vara tillåtna. Detta bör i
stället avgöras från fall till fall av bankinspektionen. Dessa aktiebolag kan
ha så skilda förutsättningar vad gäller kompetens, kapitalstyrka och tekniska resurser att endast en individuell prövning är möjlig. Lagtekniskt löses
detta genom att det nuvarande stadgandet i 13 § andra stycket behålls.
Utgångspunkten för bedömningen av vilken sidoverksamhet som kan
tillåtas bör vara att kunderna skall skyddas samtidigt som bolagens verksamhetsområde inte begränsas alltför snävt. Därvid bör i första hand sådana
verksamheter som underlättar den verksamhet för vilken bolaget erhållit
koncession komma i fråga. För den som bedriver värdepappersförmedlarrörelse skulle t.ex. kreditgivning mot säkerhet i fondpapper kunna underlätta förmedlingsverksamheten.
För en fondpappersförvaltare skulle mottagande av medel
konto för kunds räkning kunna vara en verksamhet
som var till nytta för förvaltarrörelsen. Möjligheten att ge tillstånd till annan
verksamhet bör dock inte vara inskränkt till dessa fall utan även sådan
verksamhet som inte har något samband med den tillståndspliktiga

verk-
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samheten bör kunna tillåtas. I den mån ett aktiebolag får tillstånd att driva
viss sidoverksamhet bör förutsättningarna för den verksamheten göras konkurrensneutrala. Lämnas tillstånd till kreditgivning bör detta få ske endast
mot säkerhet i fondpapper.
I ett fall har
dock funnit
upprätthållas.

att sådan konkurrensneutralitet

inte bör

I 20 § fondkommissionslagen anges att medel som ett fondkommissionsbolag mottager på kundkonto skall hållas avskilda och insättas på räkning i
bank, om annat inte överenskommits enligt skriftligt avtal.
Motiven till bestämmelsen om att kundmedel skall hållas åtskilda var
enligt uttalande i prop. 197879:9 s. 144 dels att slå vakt om bankernas
ensamrätt till inlåning och dels att så långt som möjligt skydda kunderna
ifall fondkommissionsbolaget gåri konkurs. Däremot skulle det stå kunden
fritt att låna ut medel på kundkonto till bolaget. Kunden skulle i ett sådant
fall bli mer benägen att beakta risken vid kreditgivningen.
Kreditmarknadskommittén
har här valt en annan lösning. Förslaget innebär att, liksom för närvarande. kundmedel som huvudregel skall hållas
avskilda och sättas in på bank. Kundmedel skall kunna användas som
rörelsemedel endast om fondkommissionsbolaget försäkrat samtliga kundmedel i bolaget eller erhållit bankgaranti och försäkringen eller garantin
godkänts av bankinspektionen.
Kreditmarknadskommittén
konstaterar att huvudregeln om att kundmedel skall insättas på bank regelmässigt avtalas bort. Vidare konstateras att
kapitaltäckningsreglerna inte innebär någon garanti för att ett fondkommissionsbolag inte går i konkurs. För att förstärka skyddet för kundernas medel
har kreditmarknadskommittén
därför diskuterat att ta bort möjligheten att
avtala bort huvudregeln. Kommittén har dock förkastat den idén. Den har
funnit att ett försäkringssystem för kundmedel bör kunna tillskapas.
Anledningen till att skyddet för kundmedel behöver stärkas är enligt
kreditmarknadskommittén
att det för flertalet av de små aktiesparare som
är kunder hos fondkommissionsbolag inte står fullt klart att medlen på
kundkontot

- sedan huvudregeln avtalats bort - kommer att användas som
rörelsemedel och att kunden i fall av konkurs endast har en oprioriterad
fordran på bolaget i stället för separationsrätt.
Genomförs det förslag som kreditmarknadskommittén
lagt fram förstärks

onekligen kundernas ställning i konkurssituationen.
Förslaget leder dock
till ökad byråkrati och ökade kostnader. Det nuvarande systemet har såvitt
känt inte lett till kundförluster. Med hänsyn till de nackdelar kreditmarknadskommitténs förslag leder till och då något särskilt behov av en strängare reglering inte visats föreligga anser att den nuvarande regeln bör kunna
bibehållas såvitt gäller fondkommissionsbolagen.
Inlåningsverksamheten
bör dock följas med uppmärksamhet av bankinspektionen. Visar det sig att
inlåningen sker
ett sätt som kan äventyra kundernas medel bör inspektionen ha rätt att ingripa genom att utfärda
avseende villkoren för inlåning.
Det är dock tveksamt om möjligheten

bindande

föreskrifter

att avtala bort huvudregeln

bör
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finnas för andra aktiebolag som enligt vårt förslag skall omfattas av fondkommissionslagen och som om särskilda skäl föreligger kan få tillstånd
av
bankinspektionen att motta medel på konto. Denna tvekan bottnar i att det
i princip är förbehållet bankerna att ha inlåning på konto. Undantag härifrån bör endast ske i mycket speciella fall. När det gäller fondkommissionsbolagens inlåning har denna gammal hävd och är av stor betydelse för att
underlätta fondkommissionsrörelsen.
För aktiebolag som inte driver fondkommissionsrörelse kan något motsvarande behov inte anses föreligga.
Vi föreslår mot bakgrund av vad som sagts att 20§ behålls med sitt
nuvarande innehåll såvitt gäller fondkommissionsbolagen och att huvudregeln också görs tillämplig på andra aktiebolag som omfattas av fondkommissionslagen och som erhållit tillstånd av bankinspektionen att motta
medel på konto för kunders räkning samt att de senare inte får avtala bort
huvudregeln. Vi föreslår vidare att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får utfärda bindande föreskrifter angående
villkoren för inlåning.
Vi föreslår sammanfattningsvis att fondkommissionsbolag som sidoverksamhet skall få lämna kredit mot säkerhet i fondpapper, motta medel på
konto för kunders räkning och handla med fondpapper och andra finansiella instrument för egen räkning, att andra aktiebolag som enligt vårt
förslag driver tillståndspliktig
rörelse vid sidan av denna skall få driva
handel med fondpapper och andra finansiella instrument för egen räkning
samt att bankinspektionen om särskilda skäl föreligger får ge bolagen tillstånd att driva även annan verksamhet.
10.12.3

Upplåning

Enligt 14 § fondkommissionslagen
sionsbolag att utfärda obligationer,

är det inte tillåtet för ett fondkommisförlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Motivet till förbudet var att fondkommissionsbolag inte fick utvecklas till kreditinstitut.
Dessutom angavs att
bolagens behov av upplåning torde bli mindre än vad det varit tidigare med
hänsyn till de begränsningar till egenhandel och kreditgivning som finns i
fondkommissionslagen prop. 197879:9 s. 143 och 178.
Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att förbudet upphävs SOU
1988:29 Del 2 s. 76 f. och konstaterar att kommitténs förslag om ändrade
kapitaltäckningsregler
innefattar rätt för fondkommissionsbolagen att i kapitalbasen tillgodoräkna sig förlagslån intill ett visst belopp och att det
förslaget är ett utslag av en strävan att söka skapa så konkurrensneutrala
regler som möjligt på marknaden. En följd härav blir att fondkommissionsbolagen måste få möjlighet att finansiera sig genom att ta upp lån mot
obligationer och andra marknadspapper.
Vi föreslår att handelslagerbegränsningen för aktier väsentligt höjs. Därmed torde fondkommissionsbolagens behov av upplåning komma att öka.
Liksom för närvarande bör fondkommissionsbolagen endast få lämna kredit
mot säkerhet i fondpapper.

Därmed behöver inte befaras att bolagen ut-
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vecklas till kreditinstitut. De skäl som åberopades till stöd för förbudet att
utfärda obligationer etc. väger därmed inte särskilt tungt. Till detta kommer
förslag till
i huvudsak ansluter oss till Kapitaltäckningsgruppens
att
förkapitaltäckningsregler vilka, i likhet med kreditmarknadskommitténs
slag, innehåller en rätt för fondkommissionsbolagen att i kapitalbasen tillgodoräkna sig förlagslån till ett visst belopp. Vi ansluter oss i följd härav till
kreditmarknadskommitténs

förslag att upphäva 14§ fondkommissionsla-

gen.
10.12.4

Enhandskrediter

Enligt 22 § fondkommissionslagen åläggs fondkommissionsbolag att ägna
åt att kredit inte lämnas till samma kredittagare
eller till kredittagare som är förbundna med varandra i väsentlig ekonomisk
särskild uppmärksamhet

intressegemenskap i sådan omfattning att fara kan uppkomma för att fondkommissionsbolaget inte kan fullgöra sina förpliktelser. Detsamma gäller
om ställd säkerhet utgörs av aktier eller förlagsbevis som har utgivits av
samma aktiebolag eller av aktiebolag som är förenade i sådan intressegemenskap. Bestämmelsen skall tillämpas även pä borgen gentemot fondkommissionsbolag.
En motsvarande bestämmelse finns för bankernas del i 2 kap. 16 § bankrörelselagen. Utöver vad som gäller enligt fondkommissionslagen skall bestämmelsen tillämpas också på annan garantiförbindelse till banker än
borgen. Enligt 2 kap. 18 § samma lag skall bestämmelsen också tillämpas på
garantiförbindelse som banken ikläder sig.
Syftet med de återgivna bestämmelserna är att begränsa s.k. enhandskrediter så att fara för bolagets solvens inte uppstår. Största tillåtna engagemang har inte fastställts i lag. Bankinspektionen har i en särskild rekommendation utarbetat beräkningsgrunder för enhandsengagemangens storlek
vad gäller banker. Dessa får inte vara så stora att fara kan uppkomma för
bankens säkerhet. De är således relaterade till bankens förmåga att bära
förluster i kreditgivningen utan att dessa drabbar insättarna prop. 1986
87:12 band 1 s. 244.
I förarbetena till bankrörelselagen prop. 198687:12 band 1 s. 245 har
påpekats att, eftersom både garantier som ges till banken och som banken
ikläder sig omfattas av bestämmelsen, banken mäste ägna uppmärksamhet
att den inte lämnar garantier för annans åtaganden i sådan omfattning att
fara kan uppkomma för bankens säkerhet. Detta skall tolkas så att bankens
garantigivning avseende en och samma låntagare måste sarnmanställas med
dennes direkta åtaganden gentemot banken både som låntagare och som
garant för annan låntagares åtaganden.
Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att en liknande bestämmelse
införs i förslaget till
i 2 kap. 16 § bankrörelselagen
kapitalmarknadslag. Kommittén har dessutom föreslagit att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får utfärda närmare
föreskrifter om vilka begränsningar som i dessa fall skall gälla och att den

efter

förebild
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bestämmelsen även skall gälla för bankinstitut.
Kreditmarknadskommitténs
förslag att i lag skall anges att regeringen
eller bankinspektionen äger rätt att utfärda föreskrifter om enhandskrediter
saknar motsvarighet i gällande lagstiftning. Motivet till förslaget är i korthet
följande: Kommittén konstaterar dels att det i enstaka fall har förekommit
att en bank vägrat att följa de rekommendationer som bankinspektionen
utfärdat och dels att enhandskreditbestämmelserna
är av central betydelse
när det gäller att upprätthålla en sund affärsrörelse i en bank. Enligt
kommitténs uppfattning bör det därför finnas en möjlighet för inspektionen
att utfärda bindande föreskrifter så att reella möjligheter att ingripa föreligger när en bank brutit mot de tumregler som inspektionen ställt upp. Det
kan visserligen inte antas att det kommer att bli vanligt förekommande att
banker bryter mot inspektionens intentioner på förevarande område
men
för de sällsynta fall det kan tänkas ifrågakomma bör maktmedel finnas för
att tvinga banker att träda tillbaka från en alltför riskfylld placering SOU
1988:29 Del
s. 178 f..
I likhet med kreditmarknadskommittén
anser vi att det är av vikt att de
bestämmelser som ges i fondkommissionslagen följs och att bankinspektionen ges tillräckliga befogenheter att se till att så sker. Vi ansluter oss därför
till kreditmarknadskommitténs
bedömning att det är nödvändigt med en
bestämmelse som ger bankinspektionen
rätt att utfärda tvingande föreskrifter vad gäller enhandskrediter. I likhet med vad som i dag gäller för
banker bör garantiåtaganden omfattas av betämmelsen om enhandskrediter. Vi ansluter oss alltså till de förslag kreditmarknadskommittén
lagt fram
i dessa delar.
10.12.5

Förbehåll

om andel

i vinst

på affär

Enligt 23 § första stycket fondkommissionslagen får ett fondkommissionsbolag inte förbehålla sig andel i vinst på affär som bolaget avslutar i sin
fondkommissionsrörelse
eller i sådan verksamhet som avses i 13 § första
stycket. Regeln gäller inte för bankinstitut som driver fondkommissionsrörelse.
Skälet till att det intogs en bestämmelse om att fondkommissionsbolag
inte fick förbehålla sig andel i vinst var att bolaget genom förbehållet kunde
anses bli delaktigt i affären. Om denna var sådan att bolaget inte självt hade
fått avsluta den skulle det genom förbehållet uppkomna engagemanget
uppenbarligen

stå i mindre god överensstämmelse med den restriktivitet
kommer
till
uttryck i 13
som
Enligt 2 kap. 15 § första och andra styckena bankrörelselagen får en bank
inte vid avtal om kredit eller i sin rörelse i övrigt förbehålla sig andel i vinst
på affär, som banken inte själv får avsluta. En bank får inte heller på annat
sätt beredas andel i vinst på verksamhet, som banken inte själv får bedriva.
Detta gäller dock inte utdelning på aktier eller vad banken som ägare av
aktier i övrigt har rätt till.
Kreditmarknadskommittén

har föreslagit att bestämmelsen i 23 § första
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stycket fondkommissionslagen behålls utan saklig ändring.
Det förekommer att fondkommissionsbolag med uppdrag att förvalta en
värdepappersportfölj tar betalt av kunden i relation till utfallet på de affärer
som görs i portföljen. Metoden för avgiftens bestämmande har utarbetats i
samråd med bankinspektionen.
Som nämnts är syftet med bestämmelsen att hindra att fondkommissionsbolagen kringgår lagens begränsnings- och förbudsregler genom att förbehålla sig del i vinst som bolagens kunder gör. För att detta syfte skall kunna
tillgodoses är det nödvändigt att behålla regeln i princip. Som framgått

:

skiljer sig utformningen av förbudet i fondkommissionslagen och bankrörelselagen åt. Medan förbudet i fondkommissionslagen är absolut så är förbudet i bankrörelselagen utformat så att det bara gäller om banken inte själv
inte
hade fått avsluta affären. Något sakligt skäl till denna skillnad har
kunnat finna. Regeln i fondkommissionslagen bör därför utformas efter
Vi föreslår därför och även med hänsyn tagen
praxis
i
till hur förbudet tillämpats
att 23 § fondkommissionslagen ändras så
eller ett annat bolag som
fondkommissionsbolag
att det framgår att ett
får
förbehålla
sig
andel i vinst på en affär
erhållit tillstånd enligt lagen
endast om bolaget självt hade fått avsluta affären.

förebild i bankrörelselagen.

Marknadsgarantverksamhet

10.12.6
l0.l2.6.l

Inledning

något utförligare. Syftet
I detta avsnitt diskuteras marknadsgarantrollen
med framställningen är att utifrån de uppgifter en marknadsgarant har i
marknaden undersöka om det utöver de formella krav som ställts upp i det
föregående behövs några ytterligare regler i lag som särskilt tar sikte på
marknadsgaranternas roll i handeln. l avsnitt 10.4.3 har lämnats en kort
redogörelse för den funktion som marknadsgaranterna har i marknaden.
10. l2.6.2 Marknadsgarantåtagandet
yrkesmässigt utövad verksamhet
avser
finansiella instrument för egen
andra
och
med
fondpapper
handel
som avser
räkning och som grundar sig på ett åtagande att upprätthålla en marknad i
ett eller flera instrument. Som framgått av avsnitt 10.2.3 är det vanligt att ett
marknadsgarantåtagande manifesteras i ett avtal. I avtalet anges de rättigheter och skyldigheter som marknadsgaranten har. Som framgått av beMed marknadsgarantverksamhet

av innehållet av de market maker-avtal som gäller på markvilket instrument som avtalet avser.
naden finns skillnader beroende
Det finns också en spontan market maker-handel främst inom terminshandeln med obligationer och statsskuldväxlar. Market maker-rollen uppInget hindrar dock att
rätthålls dår av banker och fondkommissionsbolag.
skrivningen

något fristående företag börjar att ange köp- och säljpriser för något instrument för att på det sättet upprätthålla en aktiv omsättning i syfte att
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tjäna pengar på skillnaden mellan sälj- och köppris. Ett sådant spontant
åtagande innebär endast att företaget är berett att handla till de priser som
anges för egen räkning. Förfarandet bör inte uppfattas annorlunda än att
vem som helst yrkesmässigt gör affärer i fondpapper och andra finansiella
instrument för egen del. Några risker för allmänheten till följd av att denna
marknadsgarantliknande

grupp inte kommer att träffas av lagstiftningen

finns knappast.
Den börs eller den emittent som vill få till stånd en market maker-handel
torde inte kunna få tillräckliga garantier för att likviditeten och omsättningsbarheten av de finansiella instrument som handlas på börsen eller som
emittenten vill avsätta
marknaden förbättras utan att marknadsgarantens
åtagande regleras i ett avtal. Vi har därför funnit att den marknadsgarantverksamhet som skall omfattas av lagstiftningen endast bör vara den där det
finns ett avtal som reglerar de åtaganden som marknadsgaranten
handeln.

l0.l2.6.3

har i

Lagregler eller avtalsbestämmelser

Marknadsgarantens grundläggande uppgift är att garantera en marknad i
det fondpapper eller de andra finansiella instrument som marknadsgarantåtagandet avser. Därmed kan slutkunden alltid byta ut instrumentet mot
kontanter eller köpa instrumentet. För marknadsgaranten innefattar åtagandet risker genom att han kan tvingas att köpa trots att priserna sjunker
och att sälja trots att priserna stiger.
I den mest specialiserade formen av market maker-handel hänför sig
marknadsgarantens inkomster till skillnaden mellan sälj- och köppris. Ett
mått på en effektiv marknad är att skillnaden mellan dessa priser är liten.
När likviditeten är hög tenderar denna skillnad att minska. Är däremot
likviditeten

låg ökar skillnaden.

En marknadsgarant som är ensam i ett
finansiellt instrument skulle genom att vidga skillnaden mellan de köp- och
säljpriser till vilka han är villig att göra affärer kunna skapa förutsättningar
för en bättre lönsamhet för egen del. Det kan därför ifrågasättas om det bör
ställas upp regler för hur stor skillnaden mellan köp- och säljpris spread
får vara.
I en marknad med snabbt sjunkande priser kan ett tvång att stå fast vid en
alltför väl sammanhållen spread innebära stora risker för en marknadsgarant. Sådana regler måste därför snabbt kunna ändras på det sättet att
ramarna vad gäller skillnaden mellan köp- och säljpris utvidgas. Härigenom
minskas i viss mån de risker som ett marknadsgarantåtagande innefattar.
Kravet
en väl sammanhållen spread bör därför vara relaterat till det
rådande marknadsläget. Med hänsyn härtill bör sådana regler inte tas in i
lag.
En annan fråga som har intresse i detta sammanhang har att göra med
vilka krav som skall ställas
storleken av de noteringsposter som prisangivelserna skall avse. I några av de market maker-avtal som finns på marknaden anges att skyldigheten att ställa kurser avser en viss minsta kvantitet,
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t.ex. minst fem optioner eller såvitt avser OTC-aktier minst en noteringspost vilket motsvarar en fjärdedels basbelopp. Syftet med att i avtalen ange
en viss minsta volym torde vara att ge marknadsgaranten en godtagbar
möjlighet att hålla ihop köp- och säljkurserna. Vändningskostnaden, dvs.
vad det kostar att inta och att avsluta en position, skulle bli förhållandevis
hög för mycket små poster vilket omedelbart skulle ge utslag på spreaden.
I en marknad med snabbt fallande priser medför höga minimiposter
samtidigt ett större risktagande. Ju mindre minimiposterna är desto snabbare kan marknadsgaranten anpassa priset till rådande förhållanden.
Det finns alltså beroende på det rådande marknadsläget två motstående
intressen att beakta. Vad som vid normala förhållanden skall anses vara en
acceptabel minimipost kan knappast anges generellt. De olika instrumenten
är alltför olika för att detta skall vara möjligt. Även detta bör alltså vara en
avtalsfråga.
Genom att variera kraven på spread och minimiposter kan man skapa
acceptabla möjligheter för en marknadsgarant att fullfölja sitt åtagande
även vid en kraftig kursnedgång. Blir nedgången mycket djup på kort tid
kan det dock inte undvikas att marknadsgaranten förlorar pengar. Det kan
så illa att han går i konkurs. Risken bör dock inte överdrivas.

till och med

En aktör som är marknadsgarant i t.ex. aktier kan försäkra sig med optioär dock relativt dyr och man kan därför inte
ner. En sådan försäkring
alltid
generellt säga att det
är möjligt att fullt ut försäkra sig på detta sätt.
Den som är marknadsgarant i en aktie kommer under ett kursfall att
dessa sjunker. Hans lager av aktier
tvingas att köpa aktier trots att värdet
kommer således att stiga och detta ställer krav på kapitaltäckning. Kapitalpå marknadsvärdet.
kravet grundas
aktiernas anskaffningsvärde och
kan marknadsNär så kapitalbasen inte motsvarar kapitaltäckningskravet
grund av lagens innehåll. En erinran om att
garanten inte fullgöra avtalet
inte sträcker sig längre bör finnas med i avtalet.
I handeln med standardiserade optioner och terminer måste en kund
enligt det förslag vi lagt fram ställa säkerhet för sina åtaganden. När en
marknadsgarant inte kan klara de säkerhetskrav som uppstår får han inte
fortsätta att handla och enligt vårt förslag skall i ett sådant fall marknadsgarantens positioner neutraliseras eller awecklas. Även på detta sätt kan en
marknadsgarantåtagandet

situation uppstå där en bestämmelse i lag hindrar att avtalet fullföljs.
Den yttersta utväg som föreligger för en marknadsgarant att undgå sitt
åtagande är att säga upp marknadsgarantavtalet. Enligt de avtal som finns
på marknaden i dag varierar uppsägningstiden mellan en och tre månader.
Vid avtalsbrott från den ena parten kan avtalet sägas upp till omedelbart
upphörande av den andra parten.
Det framstår som fullt rimligt att en marknadsgarant som upptäcker att
leder till en ekonoett fortsatt fullföljande av marknadsgarantåtagandet
miskt ohållbar situation skall ha rätt att säga upp avtalet. Frågan är då om
en sådan uppsägning skall få ske till omedelbart upphörande. Accepteras
detta skulle det kunna leda till att alla marknadsgaranter utnyttjade den
möjligheten så snart risk för större förluster uppstod t.ex. till följd av en
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kraftig kursnedgång. Det är främst i en sådan situation som en marknadsgarant behövs för att höja efterfrågan och därmed bromsa kursnedgången.
För att förhindra att uppsägning till omedelbart upphörande sker skulle i lag
kunna anges att uppsägning från en marknadsgarants sida endast fick ske
med iakttagande av en minsta uppsägningstid. Å andra sidan skulle en
sådan regel bli alltför stelbent. Även denna fråga bör därför vara en avtalsfråga.
l0.l2.6.4

Sammanfattande synpunkter

Syftet med en marknadsgarants verksamhet bör vara att höja likviditeten
och omsättningsbarheten av olika fondpapper och andra finansiella instrument på marknaden samt att effektivisera prissättningen. För att detta
syfte skall kunna uppnås bör två krav ställas upp. Dessa krav är att marknadsgaranten skall medverka dels till att skillnaden mellan köp- och säljpris
minimeras och dels till att obalanser mellan utbud och efterfrågan utjämnas.
Marknadsgarantens rättigheter och skyldigheter bör regleras genom avtal. I avtalen bör finnas ett visst skyddsnät för marknadsgaranterna samtidigt som garantier skapas för att dessa i rimlig utsträckning fyller den
funktion som de skall ha i handeln.
Lagstiftningens syfte bör inte vara att genom detaljregler styra marknadsgarantåtagandets innehåll utan i stället vara att förbättra förutsättningarna
för framväxten av en marknadsgaranthandel. Genom våra förslag om en
väsentlig höjning av handelslagrets storlek och om upphävandet av blankningsförbudet samt införandet av en bestämmelse om att den som har
tillstånd att driva marknadsgarantrörelse skall få vara ansluten till Stockholms fondbörs och andra börser samt clearingorganisationer anser
att
inom ramen för vårt uppdrag skapat de förutsättningar
marknadsgaranthandeln i Sverige som varit möjliga.

10.13

för en utveckling av

Tillsyn

Som tidigare konstaterats skall de aktiebolag som enligt vårt förslag måste
ha tillstånd att driva rörelse enligt fondkommissionslagen stå under bankinspektionens tillsyn. I förhållande till vad som hittills gällt föreslår
tillståndsplikt för en rad verksamheter som inte tidigare varit underkastade
sådan prövning. De verksamheter det är frågan om är dock desamma som
fondkommissionsbolagen äger rätt att driva vid sidan av fondkommissionsrörelsen. I anledning härav har
funnit att de tillsynsbestämmelser som i
dag gäller i fondkommissionslagen väl tjänar de syften de tillkommit för att
tillgodose även vad gäller de bolag som driver enligt vårt förslag andra
tillståndspliktiga verksamheter än fondkommissionsrörelse. Vi föreslår därför att de bestämmelser som gäller i fondkommissionslagen utsträcks till att
gälla även dessa bolag. Den enda ändringen därutöver i de bestämmelser
föreslagit avser en utökad
som avser tillsyn och som gäller i dag som
indirekt tillsyn över vissa närstående företag. Vårt förslag i den delen har
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redovisats i avsnitt 10.8.4.
Kreditmarknadskommittén
har efter mönster av bankrörelselagen föreslagit ytterligare ett antal tillsynsbestämmelser. Vi har anslutit oss till kreditmarknadskommitténs förslag i vissa delar. Vilka dessa är framgår av specialinte funnit skäl att jämställa de aktiebomotiveringen. I övriga delar har
lag som enligt vårt förslag kommer att omfattas av fondkommissionslagen
med bankerna.

10.14

Övergångsbestämmelser

Den nya fondkommissionslagen föreslås träda
Som framgått av den allmänna motiveringen
förslag att de fondkommissionsbolag som finns
kommissionstillstånd vid lagens ikraftträdande

i kraft den 1 januari 1991.
avsnitt 10.4.1 innebär våra
och bankinstitut med fond-

skall vara skyldiga att söka
tillstånd till de verksamheter som de bedriver vid sidan av fondkommissionsrörelsen och som enligt våra förslag är belagda med tillståndstvång.
och
För att underlätta övergången föreslås att fondkommissionsbolagen
hinder
verksamheter
få
fortsätta
med
sina
bankinstituten skall
utan
av att
tillstånd inte meddelats till utgången av år 1992 eller om ansökan om
tillstånd då getts in till dess den slutligt har prövats. Ifall fondkommissionsbolaget eller bankinstitutet tidigare bedrivit sådan rörelse utan någon allvarligare anmärkning bör bankinspektionens prövning vara av mer formell art.
Vi föreslår också att fondkommissionsbolag som inte redan har ett aktiekapital på 10 milj. kr. får två år på sig att uppfylla detta krav.
För företag som inte är fondkommissionsbolag och som vid lagens ikraftträdande driver verksamhet som enligt våra förslag kräver tillstånd föreslår
också en övergångstid på två år för att de skall hinna ansöka om tillstånd
och i övrigt anpassa sin organisatoriska uppbyggnad, krav på aktiekapital
och andra i lagen angivna förhållanden.
Vidare föreslår
att regeringen får föreskriva lägre krav på kapitaltäckning än vad som angivits i 18 § intill utgången av år 1992.
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Sanktioner

11.1

11.1.1

Nuvarande

ordning

l lagen 1979:749
om Stockholms fondbörs och fondkommissionslagen
1979:748 samt lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden finns merparten av de speciella sanktioner intagna som kan tillämpas vid överträdelser av reglerna

värdepappersmarknaden.

11.1.1.1 Börser
har till uppgift att utöva tillsyn över Stockholms fondbörs. I lagen om Stockholms fondbörs finns reglerna om bankinspektionens
tillsyn över Stockholms fondbörs intagna. Bankinspektionen har rätt att
ingripa mot beslut som fattats av börsstyrelsen. Har börsstyrelsen fattat ett
beslut som strider mot lagen om Stockholms fondbörs eller mot föreskrift
som meddelats med stöd av lagen får bankinspektionen förbjuda att beBankinspektionen

slutet verkställs. Någon materiell prövning av börsstyrelsens beslut förekommer dock inte vid dessa tillfällen utan endast en laglighetsprövning.
Har beslutet verkställts kan bankinspektionen förelägga börsstyrelsen att
vidta rättelse om det är möjligt. Möjlighet finns även för inspektionen att
förelägga börsstyrelsen att fullgöra skyldighet enligt lagen eller enligt förehar rätt att
som meddelats med stöd av lagen. Bankinspektionen
förena föreläggande eller förbud med vite.
Vissa straffbestämmelser finns intagna i lagen om Stockholms fondbörs.
Olaglig fondbörsverksamhet straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

skrift

Någon motsvarande lagstiftning för options- och terminsmarknaderna
finns inte i Sverige. I optionsutredningens betänkande SOU 1988:13 med
förslag till lag om börshandel med standardiserade optioner och terminer
har föreslagits att den som bedriver optionsbörsverksamhet eller clearingI förslaget har
verksamhet skall stå under tillsyn av bankinspektionen.
bankinspektionen givits möjlighet att förbjuda verkställighet av beslut som
fattats av en optionsbörs eller en clearingorganisation och som strider mot
lag eller villkor för handeln. Vidare har föreslagits att bankinspektionen
skall kunna förelägga ledningen att företa rättelse om så kan ske. Möjlighet
att meddela föreläggande eller förbud vid vite har också föreslagits. Bankinspektionen skall även få utfärda skriftlig erinran och föreskrift om rättelse.
Vid

lindrigare

anmärkning

överträdelse

i särskilt beslut göra
kan bankinspektionen
De föreslagna sanktionerna knyter nära

om överträdelserna.

i i i
i i i i i
om Sanktioner gag diciplz.&#39;rzn.z&#39;1&#39;m.nd.

an till dem som är tillämpliga
fondbörs.

i

för fondkommissionärer

i

.SOl-J

och Stockholms

l förslaget till lag om börshandel med standardiserade optioner och
föreslås bl.a. också att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bedriver optionsbörsverksamhet eller clearingverksamhet utan att villkoren
för handeln blivit godkända döms till böter eller fängelse i högst ett år.
terminer

ll.l.l.2

Anslutna till börser m.fl.

I lagen om Stockholms fondbörs ges fondbörsen möjlighet att använda vissa
sanktioner mot börsmedlemmar och börsbolag. Förutom de lagstadgade
sanktionsmöjligheterna förfogar fondbörsen över sanktionsmöjligheter som
avtalats genom inregistreringskontraktet.
Börsstyrelsen har att, efter en lämplighetsprövning, avgöra om en fondkommissionär skall beviljas medlemskap i Stockholms fondbörs 11 § lagen
om Stockholms fondbörs. Börsstyrelsen har också att besluta om upphörande av medlemskapet, ifall börsmedlemmen bryter mot den nämnda
lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller om börsmedlemmen på annat sätt visat sig olämplig som medlem. Om det visserligen
föreligger förhållanden som skulle kunna föranleda att börsmedlemskapet
upphörde men det kan antas att börsmedlemmen kan komma att rätta sig,
har börsstyrelsen möjlighet att meddela en skriftlig erinran. Denna möjlighet har börsstyrelsen även i de fall när det föreligger missförhållanden av
mindre allvarlig beskaffenhet i fråga om börsmedlemmen eller dennes verksamhet. Vid beslut om upphörande av medlemskap krävs att sju av börsstyrelsens elva ledamöter biträder beslutet.
Som ombud för börsmedlem får endast godkännas den som är fast anställd hos börsmedlemmen och av börsstyrelsen bedöms lämplig för uppdraget 17 § lagen om Stockholms fondbörs. Börsstyrelsen får återkalla ett
lämnat godkännande av börsombud eller meddela skriftlig erinran enligt
16 § lagen om Stockholms fondbörs, om börsombudet inte följer de regler
som uppställs för bedrivande av handel vid fondbörsen. Även beslut om
återkallelser av lämnat godkännande skall ha biträtts av minst sju ledamöter.
Återkallar bankinspektionen
en börsmedlems tillstånd att driva fondkommissionsrörelse upphör börsmedlemskapet och samtidigt förfaller godkännandet för medlemmens anställda att vara börsombud.
Börsstyrelsen får inte meddela beslut om upphörande av börsmedlemskap, återkalla godkännande av börsombud eller meddela skriftlig erinran
utan att den som berörs av beslutet beretts tillfälle att yttra sig över det som
tillförts ärendet genom annan än honom själv. Beslut får dock meddelas
utan kommunikation,
inte kan uppskjutas.
I optionsutredningens
börshandel

om sådan är uppenbart obehövlig eller om beslutet
betänkande SOU

med standardiserade

optioner

1988:13 med förslag till lag om
och terminer finns inte något

förslag om att marknadsplatsen skall ha möjligheter att rikta sanktioner mot
sina kunder. Sanktioner gentemot kunderna regleras i stället i de villkor
utformar. Bankinspeksom optionsbörserna och clearingorganisationerna

Sanktioner
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tionen ges i förslaget rätt att godkänna villkoren för handeln efter att ha
företagit en prövning av villkorens innehåll.
Hos OM skiljer man mellan kunder som är direktanslutna och sådana
som inte är det.
De direktanslutna kunderna kan ta kontakt med OM direkt och få en
order utförd. Den ena kategorin direktanslutna kunder är banker och andra
fondkommissionärer,
som handlar för egen eller kunders räkning. Fondkommissionärerna

kan även uppträda som market-markers i någon eller
några produkter. Den andra kategorin direktanslutna kunder är i huvudsak
fristående företag som uppträder som market-makers och sålunda endast

gör egna affärer.
De kunder som inte är direktanslutna, även kallade slutkunder, måste
vända sig till en fondkommissionär för att få en order utförd hos OM.
Fondkommissionären
företräder härvid kunden och kunden är anonym
gentemot OM.
De bestämmelser som gäller för handeln, clearingen och rättsförhållandet
mellan parterna i marknaden regleras av allmänna villkor för resp. produkt,
som OM fastställt efter godkännande av bankinspektionen.
Fondkommissonärer

och övriga market-makers ansluts till handeln geolika
anslutningsavtal
träffas med OM. Market-makeråtaganden
att
nom
regleras i ett särskilt avtal mellan market-makern och OM.
Anslutningen till handeln av slutkunderna sker genom att dessa hos
fondkommissionären
undertecknar en öppnings- och pantförskrivningshandling. Härigenom godkänner slutkunden de allmänna villkoren för ifrågavarande produkt och förklarar sig även vara bunden av fondkommissonärens och den säkerhetshållande bankens handlande i enlighet med dessa
villkor. Genom undertecknandet ställer även kunden säkerhet gentemot
fondkommissionären

resp. OM för sina förpliktelser

enligt de allmänna

villkoren.
Fullgör en kund inte sina förpliktelser enligt de allmänna villkoren äger
OM resp. fondkommissionären
neutralisera kundens positioner. Kunden
kan vidare utestängas från handeln på marknadsplatsen.
Förutom uteslutning förekommer det att OM använder sig av erinringar
och förelägganden i de fall säkerheter inte ställts i tillräcklig
eller där misstankar finns om att kursdrivning förekommit.

utsträckning

11.1. 1.3 Emittenter m.fl.
124 § lagen om Stockholms fondbörs föreskrivs att börsstyrelsen får besluta
eller annan
om avregistrering av fondpapper, ifall marknadsförhållandena
synpunkt.
från
allmän
omständighet föranleder det och det
är olämpligt
Börsstyrelsen kan även förelägga utgivaren av ett fondpapper att vidta viss
åtgärd vid påföljd av avregistrering. Börsstyrelsen har i mindre allvarliga fall
möjlighet att meddela utgivaren en varning. I likhet med vad som gäller om
beslut om upphörande av börsmedlemskap krävs för avregistrering och
föreläggande att vidta viss åtgärd vid påföljd av avregistrering att beslutet
biträtts av en kvalificerad majoritet om minst sju av börsstyrelsens ledamö-
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ter. Beslut om avregistrering. föreläggande eller varning får inte meddelas
utan att utgivaren beretts tillfälle att yttra sig över det som tillförts ärendet
genom annan än honom själv. Om det bedöms som uppenbart obehövligt
eller det inte går att skjuta på beslutet kan beslutet dock fattas utan att den
berörde beretts tillfälle att yttra sig.
Avregistrering med hänvisning till marknadsförhållandena kommer i fråga främst när underlaget för handeln med ett bolags aktier blivit alltför litet.
Andra omständigheter som kan föranleda avregistrering är till exempel att
ett bolag bryter mot skyldigheten att ge allmänheten korrekt och snabb
information om bolagets ekonomiska förhållanden. Vid utfärdande av föreläggande om att en viss åtgärd skall vidtas vid påföljd av att avregistrering
annars kan komma att ske fordras att omständigheterna bedöms så allvarliga att avregistrering skall ske om rättelse inte vidtas. För att öka spännvidden i sanktionsmöjligheterna
har varning lagts till för mindre allvarliga
situationer. Möjligheten till föreläggande och sanktionen varning lades till
genom en lagändring den ljuli 1984.
I inregistreringskontraktet
har intagits en bestämmelse om vitespåföljd. I
det nya inregistreringskontraktet,
som började tillämpas den 1 januari 1989,
återfinns denna bestämmelse under punkt 10 och har följande innehåll.
Åsidosätter

bolaget detta avtal och föranleder förfarandet inte beslut
enligt 24 § lagen om Stockholms fondbörs om avregistrering, äger börsstyrelsen ålägga bolaget vite motsvarande högst tio gånger den årsavgift
som bolaget senast betalat till börsen. Tilldelande av varning enligt 24 §
nämnda lag utgör inte hinder för samtidigt åläggande av vite enligt detta
avtal.
Är åsidosättandet av avtalet ringa eller ursäktligt, kan börsstyrelsen i
stället för att ålägga vite meddela bolaget erinran eller helt avstå från
påföljd.
Av kontraktets punkt 11 framgår hur sanktionsärenden
de avgörs.

skall beredas innan

Fråga om åsidosättande av detta avtal bereds inom börsen av en granskningskommitté som börsstyrelsen utser. Beredningen skall syfta till att
precisera påståendet om åsidosättande av avtalet anmärkningspåståendet och klarlägga de förhållanden på vilka påståendet grundas.
Vid beredningen skall bolaget få tillfälle att skriftligt och muntligt
förklara sig i saken.
Efter avslutad beredning avlämnar kommittén till börsstyrelsen en
skriftlig granskningspromemoria jämte bolagets slutliga förklaring över
promemorians innehåll.
Börsstyrelsen har således genom det civilrättsliga avtalet givits möjlighet att
utöver de lagstadgade sanktionerna utdöma ett vite för de brott som sker
mot avtalet eller meddela erinran. Beslutet om vite kan överprövas av
allmän domstol jfr NJA 1985 s. 343.
l lagen om Stockholms fondbörs har inte intagits någon formell möjlighet
att anföra besvär över börsstyrelsens beslut. Således kan till exempel beslut
i registreringsärenden och beslut om återkallelse av börsmedlemskap inte
överklagas av dem som berörs av beslutet. Den som är missnöjd med ett
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beslut av fondbörsen har dock möjlighet att hos bankinspektionen få beslutets laglighet prövad. Inspektionen kan granska beslutet utifrån sin allmänna tillsynsbefogenhet och har möjlighet att förbjuda att det verkställs
eller föreläggs börsstyrelsen att göra rättelse, dock bara om beslutet är
olagligt.
Utöver bestämmelser som reglerar sanktioner med avseende på handeln
med inregistrerade fondpapper finns motsvarande regler för OTC-marknaden. Utformningen av sanktionerna för OTC-handeln motsvarar i huvudsak de regler som i lagen om Stockholms fondbörs uppställts för utgivare av
fondpapper. Skillnaden består i att sanktionerna för CTC-marknaden enbart finns intagna i avtalet mellan market-makern och bolaget samt att det
således endast blir fråga om avtalsbrott, om de uppställda reglerna inte följs.
Någon vitessanktion är inte avtalad i kontraktet. Market-makern äger rätt
att säga upp avtalet till upphörande om han anser att det inte längre är
motiverat eller lämpligt att ställa kurser i bolagets aktier. Avtalet kan också
sägas upp för anpassning till ändringar i bankinspektionens allmänna råd
beträffande OTC-marknaden. Market-makern äger vidare förelägga bolaget att vidta åtgärd för att rätta till ett missförhållande. l föreläggandet får
market-makern ange att åtgärden skall vidtas vid påföljd att avtalet annars
kan komma att sägas upp. Om missförhållandet är av mindre allvarlig natur,
så att inte uppsägning av avtalet anses kunna komma i fråga, får marketmakern i stället tilldela bolaget en varning. Beslut om någon av dessa
sanktioner skall omedelbart offentliggöras.
För de O-listenoterade aktiebolagen får börschefen besluta att handel och
notering skall avbrytas och att bolagets aktier inte vidare skall noteras på
listan för oregistrerade aktier, om marknadsförhållandena eller annan omständighet föranleder det och det inte är olämpligt från allmän synpunkt.
Samråd skall därvid ske med den fondkommissionär som företräder bolaget
eller - om sådan saknas - med Svenska Fondhandlareföreningen.
För övriga bolag vars aktier är föremål för inofficiell handel gäller de
grundläggande regler som finns intagna i aktiebolagslagen. Några sanktionsregler

som riktar sig mot förfaranden
bolags aktier finns inte intagna i lag.
11.1
ll.l.2.1

avseende handeln med dessa

Överväganden
Inledning

Det nuvarande sanktionssystemet omfattar, frånsett reglerna om bankinspektionens tillsyn över fondkommissionärer som
nu inte går in på, i
huvudsak Stockholms fondbörs, fondbörsens medlemmar och bolag vilkas
aktier är inregistrerade vid fondbörsen.
En effektiv tillsyn måste kombineras med ett sanktionssystem. Hur sanktionssystemet lämpligast skall vara utformat måste bedömas med hänsyn till
dels vilka grupper som skall omfattas av systemet, dels det materiella
regelverkets innehåll.

Genom vårt förslag kommer ytterligare
att bli föremål för tillsyn.

aktörer och marknadsplatser

grupper av

109

110

Sanktioner

áchvdifciplinrjzämnd i

i

i

sou 1989:72

Det har i olika sammanhang framhållits att sanktionssystemet inom
värdepappersmarknaden
har brister. Sammanfattningsvis torde kritiken
kunna sägas
på
sanktionerna
i vissa fall drabbar fel kategorier samt
ut
att
sanktionerna
inte
tillräckligt
att
är
nyanserade. En avregistrering från kursnotering av ett bolags aktier vid Stockholms fondbörs anses till exempel till
stora delar enbart drabba aktieägarna i bolaget och inte dem som överträtt
bestämmelserna, till exempel bolagets styrelse. De sanktioner som kan
tillämpas mot börsmedlemmar saknar enligt många bedömare en lämplig
mellanform till de nu gällande, återkallelse av godkännande och skriftlig
erinran eller särskild anmärkning.

ll.l.2.2

Börser och clearingorganisationer

Stockholms fondbörs är ett privaträttsligt rättssubjekt med starka offentligrättsliga inslag som står under bankinspektionens tillsyn. Tillsynen, som
är relativt omfattande, har till syfte att säkra efterlevnaden av regelverket
och till att upprätthålla allmänhetens förtroende för handeln med värdepapper. De sanktioner som står till bankinspektionens förfogande är förbud
mot verkställighet av börsstyrelsens beslut och föreläggande om rättelse,
föreläggande för börsstyrelsen att fullgöra skyldighet enligt lagen om Stockholms fondbörs eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen samt
möjligheten för bankinspektionen att utsätta vite vid förelägganden och
förbud.
Befogenheten för bankinspektionen

att ingripa mot beslut av börsstyrelinte
tillkommit
i
laga
ordning
kan sägas vara en ersättning för en
sen som
besvärsrätt över börsstyrelsens beslut. Fondbörsutredningen
fann detta
otillfredsställande och föreslog därför i sitt betänkande SOU 1973:60 att
vissa beslut som kunde ha stor betydelse för den enskildes rätt skulle kunna
vara föremål för besvär till regeringen. Det gällde avslag på ansökan om
börsmedlemskap eller om godkännande som börsombud, och upphörande
av medlemskap eller âterkallande av godkännande som börsombud. I proposition med förslag till fondkommissionslag m.m. 197879:9
uttalade
föredragande statsrådet förståelse för utredningens strävan att förstärka
rättssäkerheten genom regler om besvär till regeringen, men erinrade om
behovet av att så långt möjligt begränsa antalet besvärsärenden i regeringskansliet. Vid en samlad bedömning fann statsrådet inte skäl att införa regler
om besvär i den nya lagstiftningen.
Inrättas, som
föreslår i det följande, en disciplinnämnd med uppgift att
fatta de sanktionsbeslut som börsstyrelsen i dag handlägger, kan fråga
uppkomma om det finns ett lika starkt behov av att bankinspektionen skulle
kunna ingripa i börsstyrelsens verksamhet genom förbud mot verkställighet
eller föreläggande att vidta rättelse. Med hänsyn till att börsstyrelsen fortfarande kommer att handlägga frågor av administrativ karaktär och att
bankinspektionen som tillsynsorgan bör ha möjlighet att kunna ingripa i
fondbörsens verksamhet torde tillräckliga skäl inte föreligga att ändra på
den nu gällande ordningen. Besvär över bankinspektionens

beslut bör föras
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till regeringen i likhet med vad som nu är stadgat i 35 § lagen om Stockholms fondbörs.
Något behov av att utvidga bankinspektionens möjligheter att ingripa mot
Stockholms fondbörs har inte framkommit under arbetet. Sanktionerna har
varit anpassade till Stockholms fondbörs och torde få anses tillräckliga för
denna marknadsplats, inte minst med tanke
att fondbörsen -trots att den
är ett privaträttsligt subjekt - har en offentligrättslig
karaktär. Vi föreslår
därför att de sanktioner som står till bankinspektionens förfogande bibehålls, nämligen förbud mot verkställighet av börsstyrelsens beslut, föreläggande att vidta rättelse och föreläggande att fullgöra skyldighet enligt
den föreslagna lagen om börs- och clearingverksamhet eller föreskrift som
meddelats med stöd av lagen. Förbud eller föreläggande bör kunna kombineras med vite.
Vad avser övriga börser och clearingorganisationer anser
i likhet med
optionsutredningen
att det bör finnas sanktioner som nära knyter an till
dem som är tillämpliga för Stockholms fondbörs och där verksamma aktörer. Eftersom det bör krävas koncession för att övriga börser och clearingorganisationer skall
bedriva verksamhet bör det också vara möjligt för
regeringen att återkalla given koncession. Regeringen bör också kunna
utfärda skriftlig erinran och föreskrift om rättelse. Vid lindrigare överträdelse bör bankinspektionen efter regeringens bemyndigande kunna i
särskilt beslut göra anmärkning om överträdelserna. Med hänsyn till att
börsverksamhet enligt vårt förslag kan drivas endast efter tillstånd av regeringen bör det finnas en möjlighet för bankinspektionen att vid vite förelägga den som uppsåtligen eller av oaktsamhet driver börsverksamhet att
upphöra med verksamheten.
Samma sanktioner som sålunda bör kunna tillämpas för börser bör också
gälla för clearingorganisationer

ll.l.2.3

Fondkommissionärer

Återkallelse

som är knutna till handeln.
m.fl.

av medlemskap och godkännande av ombud

På liknande sätt som gäller enligt lagen om Stockholms fondbörs bör en
återkallelse av tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse medföra upphörande av medlemskap eller därmed jämförlig anslutningsform till börs eller clearingorganisation.
Vid allvarliga överträdelser bör det vara möjligt att besluta om att medlemskap eller annan anslutning till en börs eller en clearingorganisation
skall upphöra. En återkallelse bör användas om den anslutne bryter mot
den föreslagna lagen om börs- eller clearingverksamhet. Sanktionen bör
också kunna användas om den anslutne överträder föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar eller på annat sätt visat sig olämplig. Sanktionen bör komma till användning vid grova överträdelser, t.ex. om någon
medlem medverkat vid kursmanipulation. Medlemskap till en börs eller en
clearingorganisation bör kunna återkallas även om tillståndet att bedriva
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verksamhet ännu inte blivit återkallat. Vid återkallelse
kommer med stor sannolikhet även tillståndet att vara
naden som fondkommissionär eller marknadsgarant att
inspektionen. Det bör dock inte uteslutas att enbart
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av medlemskapet
verksam på markomprövas av banken återkallelse av

börsmedlemskap

kan vara tillräcklig åtgärd. Med hänsyn till att t.ex. en
kan vara medlem vid flera olika börser eller clearingorganisationer kan den situationen uppkomma att fondkommissionären endast överträtt bestämmelser på en börs men skött sig klanderfritt på en
annan börs där han kanske bedriver största delen av sin verksamhet och
varit verksam en lång tid. Skäl kan då föreligga att inskränka sanktionen till

fondkommissionär

en återkallelse av medlemskapet vid den börs där överträdelsen skett och
att bankinspektionen inte återkallar verksamhetstillståndet.
Nära samband med återkallelse av medlemskap har återkallelse av ett
börsombuds eller ett clearingombuds rätt att vara verksamt på en börs eller
genom en clearingorganisation. Ett ombud agerar som medlemmens representant på en börs eller gentemot en clearingorganisation. Enligt vår mening bör det även för börsombud eller clearingombud finnas en sanktion för
grova överträdelser. Vi har därför funnit att den möjlighet som finns enligt
lagen om Stockholms fondbörs att återkalla ett godkännande av börsombud
bör finnas kvar och utvidgas till att omfatta alla ombud, anställda hos de
aktörer som kan erhålla börsmedlemskap. En återkallelse föreslås därför
kunna bli aktuell om överträdelser skett av bestämmelse i den föreslagna
lagen om börs- och clearingverksamhet eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen. En återkallelse av lämnat godkännande bör också kunna
ske om ombudet på annat sätt visat sig olämpligt.
Fall när återkallelse av ett godkännande är motiverat kan vara om ett
ombud ägnar sig
att handla för egen del med tillgång till icke offentliggjord information som han erhållit på grund av sin anställning eller om
han på uppdrag av en kund försöker manipulera kursen på ett fondpapper
eller annat finansiellt instrument.

Avstängning från en börs eller clearingorganisation
När en återkallelse bedöms som en alltför allvarlig sanktion men förhållandena ändå är av den arten att en erinran inte är tillräcklig, bör en
sanktion i form av en tidsbegränsad avstängning från börshandeln kunna
utgöra en lämplig mellanform. En sådan sanktion, som i huvudsak får
ekonomiska konsekvenser är smidigare än återkallelse, eftersom avstängningens längd kan anpassas till hur allvarlig överträdelsen bedöms vara.
Garantier måste skapas för att kapitalplacerarna inte skall drabbas av
förluster under rådande handelsförbud. Föreligger ensamrätt eller ensamskyldighet att ställa köp- och säljkurser i ett fondpapper eller annat finansiellt instrument måste denna rätt upphöra under den tid som förbudet råder.
Denna reservation är emellertid otillräcklig, om ingen av de övriga förmedlama är beredd att ikläda sig rollen av marknadsgarant, därför att den inte
framstår som ekonomiskt förmånlig. Vid avstängning från börshandeln,
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som berör fondkommissionärer vilka inte uppträder som marknadsgaranter,
kommer störningar i handeln inte att bli något större problem för kapit-alplacerarna. Även i dessa fall måste dock en fondkommissionär ges möjlighet
att avsluta sina pågående uppdrag av brådskande natur åt uppdragsgivarna.
Tiden för handelsförbudet bör bestämmes med hänsyn till hur allvarlig
överträdelsen bedöms vara.
Avstängning från handeln bör kunna förekomma under en del av en dag,
ett par dagar eller någon vecka. Vid bestämmande av avstängningstidens
längd bör hänsyn tas till om rättelse vidtagits av fondhandlaren. De korta
avstängningarna är sannolikt de som i praktiken kommer att bli mest
tillämpade och som skall utgöra den normala påföljden. En längre avstängning kan endast bli aktuell i undantagsfall. Alltför långa avstängningsperioder får för en förmedlare med en relativt fast kundkrets i praktiken i
det närmaste samma effekt som en återkallelse av godkännande. Kunderna
skulle under avstängningstiden etablera nya kontakter med andra värdepappersförmedlare. Tiden för avstängning från börshandeln bör med hänsyn
härtill inte annat än i undantagsfall vara längre än en månad, och som nyss
nämnts i regel betydligt kortare. Det kan emellertid vara lämpligt att
avstängningen kombineras med åtgärder från tillsynsmyndighetens sida,
t.ex. föreläggande vid vite att rätta vad som brustit.
En avstängning från börshandeln får som tidigare nämnts inte innebära
att kunderna blir lidande. Vid mycket korta avstängningstider kan risk
härför inte antas föreligga. I andra fall måste möjlighet ges för förmedlaren
att avsluta en pågående affär gentemot kunden. För att de praktiska problemen inte skall bli alltför svårhanterliga för vare sig kunden eller förmedlaren
är det lämpligast att ge förmedlaren en tidsfrist att avsluta pågående handel
innan handelsförbudet träder i kraft. Tidsfristens längd bör inte överstiga
någon eller några dagar.
Ett beslut om avstängning från handeln bör gälla omedelbart även om
beslutet överklagats, eftersom effektiviteten hos sanktionen annars till stora
delar skulle
förlorad. En sådan ordning fordrar att sanktionen liksom vid
återkallelse används med urskiljning så att inte värdepappersförmedlaren
och hans uppdragsgivare i onödan drabbas av ekonomiska förluster och
olägenheter.
Tillfällig avstängning från en börs eller en clearingorganisation bör också
kunna komma till användning gentemot börsombud eller clearingombud.
Liksom i fråga om börsmedlemmar får det anses ligga ett värde i att det
finns en mellanform för sanktioner mot ombuden. I den gällande lagstiftningen för fondkommissionärer saknas en sådan sanktion. Vi har funnit att
en tidsbegränsad avstängning av ett ombud på ett lämpligt sätt skulle fylla
denna lucka. Sanktionen bör kunna komma till användning exempelvis när
ett ombud vid ett flertal tillfällen underlåtit att följa föreskrifter för handeln
på en börs, t.ex. underlåtit att inrapportera gjorda avslut i rätt tid till
börsen. På liknande sätt torde upprepade överträdelser av grundläggande
administrativa föreskrifter för clearingverksamheten kunna leda till tidsbegränsad avstängning av ett clearingombud.

113

Sanktioner

sou 1989:72

och diciplinnämnd

.
Erinringar

och anmärkningar

Genom att införa möjligheten att tillfälligt avstänga en förmedlare eller
dennes ombud från börshandeln eller clearingverksamheten kan tillämpningen av sanktionerna skriftlig erinran och anmärkning begränsas till enbart mindre grava överträdelser. En skillnad bör dock även i fortsättningen
upprätthållas mellan dessa två skriftliga sanktioner. Således bör en skriftlig
erinran kunna lämnas när förhållandena inte är av den arten att en avstängning från handeln kan bli aktuell, men dock av så allvarlig natur att det
inte räcker med en anmärkning. En skriftlig erinran skulle exempelvis
kunna tillämpas när en fondkommissionär inte kan stämma av fondpapper
eller andra finansiella instrument, som är samlade i depå för kundens
räkning, med det samlade innehavet för fondkommissionären enligt värderedovisning. En skriftlig anmärkning skulle kunna tilllämpas exempelvis när en värdepappersförmedlare vid ett enstaka tillfälle
inte upprättat en avräkningsnota med föreskrivet innehåll eller inte sänt den
till motparten inom föreskriven tid. Upprepade bagatellanade överträdelser
papperscentralens

f;

av denna typ bör dock kunna leda till att en allvarligare sanktion blir
aktuell.
Börs- och clearingombud bör också kunna bli föremål för skriftlig erinran
eller anmärkning. I lagen om Stockholms fondbörs ges börsstyrelsen inte
någon rätt att rikta en anmärkning mot ett börsombud. Det föreligger enligt
vår mening ett behov av en sanktion som omfattar de lindrigaste förseelserna. För att nå ett så differentierat sanktionssystem som möjligt bör
därför anmärkning användas vid de lindrigaste förseelserna medan skriftlig
erinran reserveras för de något allvarligare överträdelserna. En skriftlig
erinran bör kunna komma till användning exempelvis om ombudet
ett
uppenbart sätt nonchalerat uppställda föreskrifter för börshandel eller clearingverksamhet. medan däremot en oaktsamhet i motsvarande fall bör
kunna träffas av en anmärkning.
Ekonomiska påföljder

M
i

Vi har diskuterat möjligheten att, om en affär bedömts som otillbörlig, som
en direkt ekonomisk sanktion förverka courtage eller andra intäkter i samband med affären. En situation som kunde tänkas ge upphov till förkursmanipulation i samverkande är om en fondkommissionär ägnat sig
band med affärer för egen eller en uppdragsgivares räkning. Vid sidan av
ske till staten - har självfallet
- som lämpligen skulle
kunder den rätt till skadestånd som kan följa av allmänna regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Ofta torde dock förhållandena vara sådana att
någon direkt skada inte kan påvisas.
sådant förverkande

Förverkande kan emellertid också ske i samband med prövningen av
skuldfrågan i ett brottmål. De regler som intagits i brottsbalken angående
bl.a. bedrägeri, förskingring, svindleri och liknande trolöshetsbrott torde
täcka de flesta situationer när en förmedlares åtgärder är så grava att ett
straffrättsligt

w

synsätt kan anläggas på förfarandet. Genom åtal för denna typ
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av brott kan frågan om förverkande komma att ställas under domstols
prövning. Skulle regler införas om förverkande utan samband med brott
torde frågan om sådant förverkande också få prövas av domstol. Något
verkligt behov av en sådan ytterligare möjlighet till förverkande har
inte
funnit föreligga. Sammanfattningsvis har
därför inte funnit tillräckliga
skäl föreligga att föreslå särskilda förverkanderegler.
Till gruppen ekonomiska sanktioner torde även kunna hänföras möjligheten att använda sig av vite. Denna sanktion kan i vissa fall utgöra ett
värdefullt

komplement till övriga sanktioner mot fondkommissionärer och
andra som är professionellt verksamma på värdepappersmarknaden.
Det
gäller särskilt i de fall när ett snabbt ingripande krävs mot något förfarande
på marknaden, t.ex. vid handel med ett finansiellt instrument
som bedrivs
så att allmänhetens förtroende för handeln kan rubbas. Ett vitesföreläggande bör också med fördel kunna användas som lag eller föreskrifter i
annan
författning om t.ex. blankning av fondpapper inte iakttas. Vitesföreläggande bör i sådana fall meddelas av bankinspektionen
i egenskap av tillsynsmyndighet.

ll.l.2.4

Börsbolag och andra aktiebolag vilkas aktier är kursnoterade på
en börs

Avregistrering,

vite, varning

Det nuvarande systemet för sanktioner mot utgivare av börsregistrerade
fondpapper som bryter mot gällande normer och föreskrifter för fondbörsverksamhet är behäftat med svagheter. Avregistrering
av en börsnoterad aktie eller börsstopp av ett bolags aktier använt som sanktion drabbar
många gånger aktieägare utan inflytande hårdare än dem
som gjort sig
skyldiga till överträdelserna. Vi har därför undersökt behovet
av ett mer
nyanserat sanktionssystem så att aktieägarna inte direkt eller indirekt drabbas av sanktionen mer än vad som är oundgängligen nödvändigt.
Avregistrering av ett bolags aktier torde få anses som den allvarligaste
nu
gällande sanktionen mot börsbolag. Sanktionen har också kommit att tilllämpas endast vid ett fåtal tillfällen under det senaste årtiondet. Även
om
sanktionen sällan kommit till användning och även om
en avregistrering
hitintills i många avseenden inneburit minskad kontroll
av bolaget - och
lägre förmögenhetsskatt
har
inte
funnit
anledning
att upphäva denna
möjlighet. Bl.a. behövs möjligheten till avregistrering för att de formella
krav som behövs för inregistrering skall kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt. Avregistrering bör enligt vår mening även utvidgas till
att omfatta den situationen att ett aktiebolag inte betalar det vite som
aktiebolaget ålagts att betala som en sanktion enligt inregistreringskontrakt
eller liknande avtal.
Börsstopp av handeln med ett eller flera börsbolags aktier måste också
kunna komma till stånd, bl.a. för att ge börsstyrelsen rådrum att utreda
vissa kurspåverkande omständigheter. Möjligheten till börsstopp fyller
en
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när det gäller att skapa en sund handel på fondbörsen.
Börsstopp bör dock inte betraktas som en sanktion.
Någon anledning att ta bort möjligheten att meddela föreläggande eller
varning finns inte heller, eftersom dessa typer av sanktioner är lämpliga vid

väsentlig funktion

mindre överträdelser och för att åstadkomma en snabb rättelse av ett
missförhållande. Möjligheten att meddela föreläggande kan till exempel
användas när ett bolag underlåtit att lämna information till allmänheten
eller när ett emissionsprospekt inte är tillfredsställande. Varning är avsedd
för mindre överträdelser som är av ursäktlig natur men som ändå måste
påtalas, såsom att en tidsfrist inte iakttagits.
Börsstyrelsens möjlighet att utdöma vite finns intaget i inregistreringskontraktet och bygger således på ett civilrättsligt avtal mellan parterna.
Vitessanktionen infördes i avtalet efter förslag av fondbörsutredningen,
som ansåg att det behövdes en mellanform av sanktion när avregistrering
inte kunde bedömas som lämplig. Vitessanktionen fyller dock en viktig roll
när det gäller att sanktionera de lämnade utfästelserna i inregistreringskontraktet. Att låta sanktionen utgå ur kontraktet skulle sannolikt minska
effektiviteten och spännvidden i systemet på ett olyckligt sätt. Det finns
därför inte skäl att överväga någon ändring avseende möjligheten att kunna
tillgripa vite.
Sammanfattningsvis torde det inte finnas något behov att upphäva någon
av de sanktionsmöjligheter som nu i korthet presenterats medan det däremot bör övervägas om och i så fall på vilket sätt de gällande sanktionerna
bör kompletteras och göras effektivare.

Åtgärder mot styrelse och företagsledning
I olika sammanhang har diskuterats om sanktioner skulle kunna riktas mot
styrelseledamöter och verkställande direktörer i större utsträckning än som
förekommer i dag. Skälet härför skulle främst vara att känslan för det
personliga ansvaret ökade, samtidigt som aktieägarna inte skulle drabbas av
ekonomiska förluster därför att sanktioner för överträdelser som ägarna
inte medverkat till eller haft kännedom om riktas mot bolaget. Frågeställningen är generell och gäller inte bara börsbolag utan även övriga aktörer
på värdepappersmarknaden, såsom fondkommissionärer. Frågan har dock
oftast kommit upp i samband med sanktioner mot börsbolag.
I prop. 198384:164 har föredragande statsrådet avvisat möjligheten att
använda föreläggande vid äventyr av avregistrering för att åstadkomma
i en bolagsledning, eftersom en sådan förändring inte
tjänar de syften som börsstyrelsen skall verka för, nämligen att trygga
kursbildningen vid fondbörsen. Att skilja en person från ett bolags ledning
ansågs inte ligga inom börsstyrelsens kompetensområde.
En möjlighet som kan diskuteras är att en varning eller en erinran fick
riktas mot den person som varit ansvarig för att gällande regler i lag eller

personförändringar

inte iakttagits av aktiebolaget. Sanktionen kan vid
första påseende förefalla tandlös men bör ställas i relation till att den
inregistreringskontrakt
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sannolikt har större effekt när den riktas mot en enskild
än mot ett
kollektiv i form av aktiebolag. Följden kan bli att perso er som fått en
varning kan komma att skiljas från sitt uppdrag av bolaget. Effekten skulle
visserligen bli densamma som i det fall ett föreläggande används i detta
syfte, en möjlighet som tidigare avvisats. Beslutanderätten skulle emellertid
ligga hos bolaget, varför den skisserade ordningen bör möta mindre betänkligheter från principiell synpunkt. Med hänsyn till att aktiebolagslagen

peYOn

öppnar möjlighet till åtgärder när missnöje föreligger mot bolagets ledning
har vi dock funnit att den nuvarande ordningen får anses till fyllest.
En annan fråga gäller om en möjlighet till en ekonomisk sanktion mot
ansvariga befattningshavare i bolagen, närmast av skadeståndsrättslig natur,
bör införas i börslagstiftningen. En sådan sanktion skulle kunna bestå i en
civilrättslig

vitesskyldighet som reglerades i inregistreringskontraktet.
En
invändning som har anförts mot att ta in denna typ av sanktioner i inregistreringskontraktet
är att det är bolaget och fondbörsen som är parter i
inregistreringskontraktet
och inte enskilda personer som har ett uppdrag för
bolaget. Uppdragstagarna kan därför inte bindas till kontraktet annat än

möjligen genom någon form av underavtal mellan bolaget och uppdragstagaren. Det ligger närmare till hands att bolaget, som är avtalspart, är den
som gentemot börsen svarar för de ekonomiska påföljderna av överträdelserna. styrelseledamöter och verkställande direktörers betalningsförmåga
kan för övrigt behöva tas i anspråk för skadestånd till enskilda aktieägare
som lidit civil skada till följd av överträdelser mot lag eller bolagsordning.
Vi har därför inte funnit skäl att föreslå en sanktion som den nu diskuterade.

Skadeståndstalan
om aktieägarnas möjlighet att föra en skadeståndstalan
aktiebolags
funktionärer behöver förbättras.
mot ett
§
13
I 8 kap.
aktiebolagslagen stadgas att styrelse och annan ställföreträdare för bolaget
får företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad
aktieägare eller annan till nackdel för bolaget
att bereda otillbörlig fördel
Vi har diskuterat

eller annan aktieägare. Av stadgandet som kan betecknas som en generalklausul framgår att den s.k. likställighetsprincipen
skall tillämpas av styrelsen. Vad som avses med otillbörligt får avgöras från fall till fall vid den
skadeståndsprövning som kan bli aktuell om bestämmelsen överträds.
finns intagna i 15 kap. aktiebolagslagen. Reglerna i
om skadeståndsskyldighet är inte uttömmande. Skadekan även åläggas enligt skadeståndslagen 1972:207
grund av brott, t.ex. vid svindleribrott.
I 15 kap. 1 § aktiebolagslagen
föreskrivs att stiftare, styrelseledamot och verkställande direktör som vid
fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
skall ersätta skadan. Samma gäller när skadan vållas aktieägare eller någon
annan genom överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Även
Skadeståndsregler

aktiebolagslagen
ståndsskyldighet

vice verkställande direktörer och styrelsesuppleanter omfattas av stadgandet.
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Skadeståndsregeln ger möjlighet till skadeståndstalan mot enskilda styrelseledamöter vid direkt skada såsom om en aktieägare vidtagit dispositioner
på grund av felaktiga årsredovisningshandlingar.
l vissa fall torde också
aktieägare kunna rikta talan mot en verkställande direktör eller styrelseledamot på grund av en indirekt skada som uppstår när bolaget drabbats
av en skada och därigenom aktieägaren indirekt lider förlust genom minskning av aktiernas värde. En förutsättning torde dock vara att likhetsprincipen åsidosätts, t.ex. om styrelseledamöter vid en närståendetransaktion säljer ut bolagets egendom till underpris till någon eller några särskilt
utvalda aktieägare, så att andra aktieägare missgynnas och därigenom lider
skada jfr Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 4 uppl. 1988, s. 318.
I de fall när bolaget drabbas av skadeståndsskyldighet och tvingas utge ett
belopp till en annan har bolaget möjlighet att rikta en regresstalan mot
bolagets verkställande direktör eller en styrelseledamot, om denne ådragit
bolaget skadan. Sannolikt skulle en sådan regresstalan kunna vinna framgång ifall styrelsen eller verkställande direktören förfarit på sådant sätt att
bolaget ålagts ett vite enligt fondbörsens inregistreringskontrakt.
Talan om skadestånd till bolaget kan enligt 15 kap. 5 § aktiebolagslagen
väckas, om en minoritet av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier
förslag därtill eller vad avser styrelseledamot eller verkställande
direktör röstat mot förslag om ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas
biträtt

kan en minoritet av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget
föra en skadeståndstalan till förmån för bolaget. Den som anställt talan
svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av bolaget för
kostnad som täcks av vad som kommit bolaget till godo genom rättegången.
Talan för bolagets räkning mot styrelseledamot och verkställande direktör
skall väckas senast inom ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på bolagsstämman. Förekommer
oriktiga uppgifter eller bristfälliga upplysningar i årsredovisningshandlingar
gäller dock inte ettårsregeln. En yttersta preskriptionsfrist har dock i fråga
om skadeståndstalan för bolagets räkning, som inte grundar sig på brott,
satts till tre år från utgången av det räkenskapsår då beslut eller åtgärd
varpå talan grundas fattades eller vidtogs.
Även aktieägare kan bli skyldig att ersätta skada, exempelvis vid överträdelse av likhetsprincipen. I 15 kap. 3 § aktiebolagslagen stadgas att en
aktieägare är skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet tillfogat bolaget, annan aktieägare eller annan genom att medverka till överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen. I vissa fall
när till exempel en aktieägare missbrukar en dominerande ägarställning kan
han även bli skyldig att inlösa de skadelidande aktieägarnas aktier. Regeln
blir bl.a. tillämplig om någon använder sitt inflytande som aktieägare över
verkställande direktören eller en styrelseledamot och på så sätt medverkar
till att en aktieägare får en fördel på de andra aktieägarnas bekostnad.
Genomgången av aktieägares rätt att genom skadestånd erhålla ersättning för kapitalförluster förorsakade av bolagets ledning eller annan aktieägare visar att möjligheterna till ersättning är relativt goda. Som ekonomisk
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i vid bemärkelse framstår rätten att väcka skadestånd som ett
verksamt medel att beivra överträdelser av bolagets ledning.
Leo-kommissionen
Ds Fi 1986:21, som i huvudsak berörde likhetsprincipens tillämpning och i samband därmed även diskuterade möjligheten

sanktion

för en minoritet bland aktieägarna i ett aktiebolag att föra talan under
åberopande av de aktiebolagsrättsliga generalklausulerna om likhet, fann
emellertid att denna möjlighet i praktiken inte var tillfredsställande. Kommissionen konstaterade att en. sådan skadeståndstalan i viss mån fick anses
och att skälet härtill främst var den betydande risk som aktieägarna i en skadeståndsprocess löper såvitt avser rättegångskostnader. Viillusorisk

dare pekades
den omständigheten att det i vissa fall krävs att säkerhet
ställs i förväg för den skada som kan komma att drabba motparten. Kommissionen fann dock att det ur principiell synpunkt var tveksamt att införa
särskilda rättegångskostnads- och förfaranderegler
aktierättens område.
Även
från
det
principiella
synpunkter
är tveksamt att i
att
anser
rättegångskostnadshänseende särbehandla aktieägare. En sådan ordning
skulle kräva en omfattande ändring av gällande processrättsliga regler avseende fördelningen av parternas rättegångskostnader vid tvistemålsprocesser. En annan väg att underlätta för aktieägare att använda sig av de
gällande ekonomiska sanktionerna skulle vara att skapa möjlighet för dem
att få sina kostnader täckta ur medel som marknaden ställer till förfogande.
Denna fråga behandlar
i avsnitt 11.1.3.

Näringsförbud
I lagen 1986:436 om näringsförbud finns vissa bestämmelser om näringsförbud. Sådant får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den
som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat
honom i näringsverksamhet och gjort sig skyldig till brottslighet som inte är
ringa eller i avsevärd omfattning underlåtit att betala skatt, tull eller avgift
som omfattas av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Näringsförbud kan också, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som försatts i konkurs och då var enskild näringsidkare, om han
förfarit otillbörligt mot sina borgenärer eller på annat sätt grovt åsidosatt
vad som gäller för att driva näringsverksamhet. Har näringsverksamheten
bedrivits av ett aktiebolag eller försäkringsbolag får näringsförbudet meddelas ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice
verkställande direktör.
Vid avgörande om ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt
skall särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt eller syftat till
betydande vinning, om det medfört betydande skada eller om näringsidkaren tidigare dömts för brott i näringsverksamhet.
Näringsförbud skall meddelas för en viss tid, lägst tre och högst fem år.
Den som ålagts näringsförbud får bl.a. inte vara stiftare av aktiebolag eller
heller får han
vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag.
vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag
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eller äga så många aktier i ett aktiebolag att hans andel av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget överstiger 50 procent. Den som är underkastad
näringsförbud får inte vara anställd eller ta emot återkommande uppdrag i
den näringsverksamhet där han åsidosatt vissa åligganden.
Talan om näringsförbud förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Den som
överträder ett näringsförbud kan dömas till fängelse i högst två år eller om
brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.
För att ett förbud skall komma i fråga krävs som framgår av det förut
anförda att näringsförbudet är påkallat ur allmän synpunkt. Härom uttalade
föredragande statsrådet följande prop. 1985862126 s. 154
Avsikten med kravet att förbud skall vara påkallat från allmän synpunkt
är att betona de rättspolitiska syftena bakom regleringen. Näringsförbudet är främst avsett att undanröja en skadehärd, dvs. hindra en
näringsidkare från att fortsätta med en verksamhet som orsakar stora
skador för hans borgenärer eller anställda, konkurrenter, konsumenter,
avtalsparter eller samhället i övrigt. Man skall med näringsförbud vidare
kunna förhindra att en person kan fortsätta att ägna sig åt näringsverksamhet i ett fall då detta skulle framstå som stötande med tanke på
de oegentligheter som vederbörande har gjort sig skyldig till. Vid prövningen av om ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt får
också allmänpreventiva överväganden göras.
Från allmän synpunkt sett måste näringsförbud normalt bedömas som
mindre påkallat om personen i fråga under lång tid har bedrivit en seriös
oegentligheter, än om han
rörelse och därefter kommit att ägna sig
inte har ägnat sig åt annat än oseriös verksamhet. Man skall också
beakta om det finns andra tillgängliga medel än näringsförbud med
vilka man kan komma till rätta med näringsidkaren. Näringsförbud är
en mycket ingripande åtgärd och bör därför normalt tillgripas först om
näringsidkaren har visat sig mer eller mindre immun mot andra sanktioner och påtryckningsmedel.
Lagstiftningen erbjuder således vissa möjligheter att använda sig av näringsförbud mot enskilda personer som inte följer de regler som allmänt uppställts för att bedriva näringsverksamhet och som straffsanktionerats. Juridiska personer omfattas dock inte av lagstiftningen och kan inte åläggas
näringsförbud. Vi har inte funnit skäl föreligga att föreslå ändring av de
gällande reglerna, eftersom de redan nu får anses på ett tillfredsställande
sätt möjliggöra en sanktion mot enskilda personer vilka inte följer de
bestämmelser som gäller för att driva näringsverksamhet.

11.1.3

Bidrag

till

rättegångskostnader

Som tidigare nämnts i avsnitt 11.1.2.4 torde en hindrande faktor när det
gäller en enskild aktieägares intresse och möjligheter att föra en skadeståndsanmälan mot ett aktiebolag eller mot dess ledning vara hans kostnader för målet och risken att han får svara även för motpartens rättegångskostnader. Ett liknande resonemang torde kunna föras även i andra fall där
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enskilda kapitalplacerande personer anser sig blivit felaktigt behandlade i
värdepappersmarknaden.
samband med att de varit aktiva
Det har i olika sammanhang framförts idéer om att möjlighet skulle
skapas att täcka en enskild aktieägares rättegångskostnader i det fall han
en skadeståndstalan mot ett aktiebolag eller dess ledning. En
lösning har utarbetats av Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Förbundet
har fattat beslut om att bygga upp en fond som skall kunna täcka en
medlems rättegångskostnader vid en skadeståndsprocess mot ett aktiebo-

förlorat

lag, rättsutredningar samt ombudsarvode vid förlikningsförhandlingar.
Fondens storlek har beräknats uppgå till ca 2 milj. kr.
Denna typ av frivilliga insatser är lovvärd. Det synes dock böra ankomma
på marknaden att säkerställa att medel finns tillgängliga för ändamålet. I
normala fall torde det visserligen inte föreligga ett behov av att annan skall
garantera en enskild persons rättegångskostnader i process mot en aktör på
värdepappersmarknaden.
En sådan process och därav uppkomna rättegångskostnader bör i första hand bekostas av den enskilde eller av den
enskilde beviljad allmän rättshjälp och eventuella rättsskyddsförsäkringar
som han tecknat. För det fall att dessa möjligheter inte finns att tillgå eller
inte täcker eventuella rättegångskostnader till fullo finns det dock skäl att
överväga att medel för rättegångskostnaderna garanteras på annat sätt. En
förutsättning

för att medel skall ställas till förfogande måste dock vara att
den enskilde helt eller delvis saknar förmåga att själv bekosta processen och
att övriga möjligheter i form av t.ex. allmän rättshjälp, rättsskyddsförsäkringar och bidrag från privata organisationer inte finns att tillgå. Förutom denna omständighet bör det också finnas ett allmänt intresse av att
saken prövas i en domstolsprocess. Ett sådant intresse kan t.ex. finnas om
rättspraxis saknas på området eller existerande praxis kan anses vara föråldrad eller oklar. Förhållandena kan också vara sådana att det för upprätthållande av god sed på värdepappersmarknaden ter sig angeläget att få
prövat om inte ett visst förfarande bör föranleda skadeståndspåföljd. Med
dessa utgångspunkter anser
att det finns behov av att skapa en ordning
kan
den
enskilde
aktieägarens rättegångskostnader i vissa
garantera
som
fall.
Vi har under vårt arbete diskuterat olika alternativ för hur beslut skulle
kunna fattas i dessa frågor och hur medel skulle ställas till de beslutandes
förfogande. Bl.a. har
övervägt att en särskild fond skulle inrättas för att
Vidare har diskuterats om bankrättegångskostnader.
bidrag
till
garantera
administrera en sådan fond. Vi
skulle
kunna
fondbörsen
inspektionen eller
har dock funnit att fondbörsen skulle kunna komma att uppfattas som jävig
av den sökande och att bankinspektionen är mindre lämplig med hänsyn till
att detta är en fråga som marknaden bör hantera på egen hand. Vi anser att
en särskild fristående styrelse bör inrättas för att svara för handläggningen. I
styrelsen bör viktiga intressegrupper på värdepappersmarknaden
vara representerade. De begränsade frågeställningar som styrelsen har att pröva
talar för att styrelsen inte behöver ha fler än tre ledamöter. En lämplig
sammansättning kan vara att en av ledamöterna är utsedd av de börser och
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clearingorganisationer

som erhållit koncession av regeringen. Emittenter
bör vara representerade i styrelsen med en ledamot och enskilda fysiska personer, vilka kan komma att söka medel för att
få sina rättegångskostnader ersatta, bör också vara representerade med en
ledamot. Denna ledamot kan lämpligen utses inom någon frivillig organisation som har till uppgift att tillvarata enskilda kapitalplacerares intressen.
På vilket sätt representanterna skall utses till styrelsen anser
att parterna
själva skall bestämma.
och fondkommissionärer

Styrelsen bör av de skäl som tidigare anförts vara helt fristående från de
organisationer eller liknande som är representerade i den. Någon huvudman bör således inte finnas för styrelsen. Med hänsyn till att styrelsens
verksamhet kommer att vara av mycket begränsad omfattning torde det inte
finnas behov av ett separat kansli för den administrativa handläggningen av
ärendena.

Vi anser därför att den av oss föreslagna disciplinnämndens
kansli bör kunna ha till uppgift att ombesörja dessa uppgifter. En ansökan
om att få sina rättegångskostnader täckta genom beslut av styrelsen bör
sålunda kunna inges till disciplinnämndens kansli och denna bör vid behov
kunna sammankalla

ledamöterna

i styrelsen. På så sätt behöver några
kostnader inte uppkomma för handläggningen av
dessa frågor. Det bör dock framhållas att disciplinnämnden inte annat än i
administrativt hänseende bör befatta sig med ansökningar om medel för
rättegångskostnader. Det vore nämligen enligt vår mening olyckligt om det
skedde en sammanblandning mellan disciplinnämndens ställning som ett
nämnvärda administrativa

renodlat organ för att ta hand om disciplinärenden från börser och clearingorganisationer och beslut om ersättning åt fysiska personer avseende processer vid domstol.
Frågan om hur bidrag till rättegångskostnader bör finansieras får bedömas med hänsyn till i vilken omfattning medel kan komma att utbetalas
för att ersätta enskildas rättegångskostnader. Eftersom vår uppfattning är
att medel endast bör utbetalas i vissa speciella fall anser vi att det inte
föreligger ett behov av att upprätta en särskild fond för ändamålet. Det
torde vara tillräckligt att det vid behov ställs medel till förfogande. Finansieringen bör dock inte ske via skattemedel. Den allmänna rättshjälpen är
finansierad via skattemedel och en utvidgning av denna finansieringsform
för att garantera t.ex. en enskild aktieägares rättegångskostnader anser
inte lämplig.

Den finansiering som enligt vår mening ligger närmast till
hands är att låta marknaden svara för att medel finns att tillgå när behov
uppkommer.
Finansieringen

bör ha en så bred bas som möjligt samtidigt som ett
och kostnadskrävande system för att tillföra medel bör undvikas. Med hänsyn till att kapitalplacerare, fondkommissionärer och emittenter direkt eller indirekt genom avgifter bekostar börsers och clearingorganisationers verksamhet anser
att man bör utnyttja denna väg att införskaffa medel till rättegångskostnaderna. Vi föreslår därför att börser och
byråkratiskt

clearingorganisationer
skall bidra med medel och att denna kostnad budgeteras in i de avgifter som emittenter och professionella aktörer betalar till
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börsen eller clearingorganisationen.
Med hänsyn till att medel endast bör
tas i anspråk i särskilda fall har vi den uppfattningen att de föreslagna
finansieringskällorna
är tillräckliga och att det sannolikt inte kommer att
krävas mer än mycket blygsamma avgiftshöjningar. l de fall medel skall
tillföras efter beslut av den föreslagna nämnden bör kostnaderna fördelas på
börserna och clearingorganisationerna
beräkningssätt

efter deras antal. Ett mer detaljerat
baserat t.ex. på omsättning eller liknande torde inte vara

behövligt.
För att medel till bidrag till rättegångskostnader skall säkerställas bör det
i den föreslagna lagen om börs- och clearingverksamhet tas in en bestämmelse om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, kan meddela föreskrifter om att börser och clearingorganisationer
skall avsätta medel i sin verksamhet för att när behov föreligger kunna
lämna bidrag till rättegångskostnader i mål om ersättning för skador som
enskild person lidit på värdepappersmarknaden.
Vi utgår från att om en
sådan bestämmelse införs, en styrelse kommer att inrättas av marknaden
för beslut rörande fördelning av medlen utan att ytterligare lagstiftning
måste ske
området.
Handläggningen av ärendena bör utformas på det sätt som ledamöterna i
styrelsen finner lämpligt. Med hänsyn till att vi diskuterat dessa frågor
under vårt arbete anser
dock att det finns anledning att redovisa vissa av
våra ståndpunkter.
Bidrag bör endast kunna tilldelas fysiska personer som drabbats av en
förmögenhetsskada på grund av förhållanden som direkt eller indirekt är
hänförliga till värdepappersmarknaden. Det bör vara fråga om talan riktad
mot någon av de aktörer som är professionellt verksamma på marknaden,
emittenter av fondpapper
t.ex. börser, clearingorganisationer,
företagsledningar, fondkommissionärer och marknadsgaranter.

och deras

Vid bifall till en ansökan om att få bidrag till rättegångskostnader kan
man välja olika lösningar. En lösning kan vara att styrelsen garanterar den
sökandes och motpartens rättegångskostnader, om den sökande förlorar
processen, upp till ett visst högsta belopp. Det bör innebära att den sökande
även under pågående process skall kunna påräkna förskott om det bedöms
erforderligt. För det fall den sökande förlorar processen bör samtliga rättegångskostnader ersättas. Vid bifall till sökandes talan blir motparten skyldig
att ersätta sökandens kostnad och styrelsen bör då erhålla återbetalning av
utgivna förskott.
För att undvika att en sökande som beviljats medel av styrelsen okynnesprocessar eller i övrigt vidtar onödigt vidlyftiga processåtgärder bör det vara
möjligt att när skäl föreligger besluta att medel inte ställs till förfogande för
en fortsatt process. Obefogade processåtgärder bör inte ersättas. Vidare
kan den modellen väljas att vid beslut att garantera uppkomna rättegångskostnader styrelsen anger ett tak för den högsta tillåtna ersättningsnivån.
Den högsta nivån bör då bestämmas med beaktande av sedvanliga ombudskostnader och ärendets svårighetsgrad. En annan modell kan vara att
styrelsen förklarar sig beredd att ersätta samtliga rättegångskostnader som
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den sökande åläggs betala med stöd av rättegångsbalkens bestämmelser.
Vilka kostnader som skall vara ersättningsgilla bör enligt vår uppfattning
bestämmas utifrån vad som föreskrivs i rättegångsbalkens bestämmelser om
rättegångskostnader i tvistemål. En sådan ordning innebär att det vid beslut
om medel inte behöver göras någon prövning av vad som skall anses vara en
ersättningsgill rättegångskostnad. Prövning av vad som är en ersättningsgill
rättegångskostnad och fördelning av rättegångskostnaderna ombesörjs av
domstolen inom de ramar som anges i 18 kapitlet rättegångsbalken. Styrelsens uppgift bör inskränkas till att ställa medel till förfogande efter avslutad
process eller i vissa fall motta medel för att täcka utgivna förskott
sökanden vunnit processen.

om

Styrelsen är att anse som en privat institution och med den uppläggning
föreslagit finns det inte anledning att
av styrelsens verksamhet som
tillskapa en möjlighet att överklaga styrelsens beslut.

11.2

l 1.2.1
ll.2.l.l

Disciplinnämnd
överväganden
Inledning

Den starka expansionen av värdepappersmarknaden under det senaste decenniet såväl i Sverige som utomlands och den därmed sammanhängande
internationaliseringen
har ställt krav
att tillsynen av marknaden skall
göras mer effektiv. Det måste också finnas sanktioner mot skadliga eller
olämpliga förfaranden. Av sanktionssystemet måste emellertid också krävas
att det garanterar rättssäkerheten för marknadens aktörer. Marknaden
måste präglas av förutsebarhet och likabehandling såväl vad gäller själva
handeln som när det gäller frågor av sanktionskaraktär. Misstankar om att
otillbörliga hänsyn tagits i ett sanktionsärende måste elimineras.
Gällande svenska regler grundas på överväganden och förslag från fondbörsutredningen i början av 1970-talet. Betydande arbetsuppgifter har lagts
styrelsen för Stockholms fondbörs, som genom tillämpningen av gällande
och avtal förväntades aktivt medverka i det etikskapande
arbetet. Av central betydelse blev härvid det i mitten av 1970-talet in-

författningar

troducerade inregistreringskontraktet.
Med förebild i vad som gällde i London nåddes överenskommelse mellan börsstyrelsen samt Näringslivets börsoch Svenska Bankföreningen om ett inregistreringskontrakt, vari främst börsbolagens informationsåtaganden preciserades. Bryter
kommitté

NBK

ursäktligt, har fondett börsbolag mot kontraktet och är förfarandet
börsen rätt att av bolaget utfå ett vite. Storleken av vitet bestäms av
börsstyrelsen och får inte sättas högre än tio gånger den årsavgift bolaget
senast erlagt till fondbörsen.
Regler om förfarandet i ärenden om kontraktsbrott och utkrävande av
vite saknades när inregistreringskontrakten
introducerades på Stockholms
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Med den nya börslagstiftningen 1979 infördes - med förebild i
förvaltningslagens bestämmelser - en skyldighet för börsstyrelsen att i vissa
typer av ärenden bereda emittenter och medlemmar tillfälle att yttra sig
över det som tillförts ärendet genom annan. Med utgångspunkt i denna
bestämmelse och för att tillgodose berättigade krav på förutsebarhet har
fondbörs.

inom fondbörsen utvecklats ett förfarande i s.k. anmärkningsärenden, dvs.
ärenden avseende överträdelse av börsreglerna eller inregistreringskontraktet, som innebär att efter avslutad grundläggande utredning fondbörsen
Bolaget
ett anmärkningspåstående avseende kontraktsbrottet.
bereds därefter tillfälle att skriftligen ocheller muntligen lämna synpunkter
på anmärkningen, varefter börsstyrelsen beslutar i ärendet.
Behandlingen i börsstyrelsen av anmärkningsärenden tilldrar sig stor
massmedial uppmärksamhet; något som skapar ett inte obetydligt tryck på

formulerar

såväl börsstyrelsen som berörda bolag eller börsmedlemmar. Inte minst kan
marknadsförhållanden
exempelvis börsstopp eller hänsyn till utländska
marknadsplatser - framtvinga en handläggning under stor tidspress.
Nuvarande ordning har inte undgått kritik. I anmärkningarna, som sällan
gällt sakinnehållet i börsstyrelsens beslut, har i första hand gjorts gällande
att det skulle vara principiellt olämpligt att hos börsstyrelsen förena regelskapande, utredande och ansvarsutkrävande uppgifter. Från börsbolagens
sida har också klagats på en allmän osäkerhet avseende själva innebörden i
förfarandet och därmed sammanhängande bristande förutsebarhet vad gäller konsekvenserna.
Från fondbörsen har under hand inhämtats att beredningen av anmärkningsärendena utsätter börsens relativt begränsade resurser för stora påBörsens organisation är inte avsedd för handläggning av ärenden i mer eller mindre domstolsliknande former. Därtill kommer att det
oreglerade muntliga förfarandet inför börsstyrelsen med oklarhet och obalans i fråga om partsställningen lätt kan leda till svårigheter i beslutsfattandet. Mot bakgrund av dessa förhållanden anses från fondbörsens sida

frestningar.

starka skäl tala för att handläggningen av anmärkningsärenden flyttas från
börsstyrelsen.
De principiella synpunkter som framförts på börsstyrelsens behandling av
har motsvarande tillämpning på handläggningen av
sanktionsärenden hos OM. Risk måste anses föreligga för att börsens styrelett olyckligt sätt kan minska förtroendet för
se ikläder sig flera roller som
marknadsplatsens verksamhet. I fråga om optionshandeln bör också beanmärkningsärenden

aktas att optionsmarknader ofta drivs i aktiebolagsform med ägare av vilka
marknågra direkt eller indirekt är verksamma som aktörer på den egna
nadsplatsen. Detta förhållande förstärker än mer behovet av ett fristående
organ som kan handlägga sanktionsärenden även för optionsmarknaden.
Det är vidare önskvärt att den etikskapande verksamheten på värdepappersmarknaden förstärks. Ett värdefullt arbete utförs visserligen - vid sidan
av bankinspektionen och börsstyrelsen - av marknadens självreglerande
organ, främst Näringslivets börskommitté och Aktiemarknadsnämnden.
Vad som saknas är emellertid ett domstolsliknande organ sommeddelar
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avgöranden med rättsverkan. Sådana avgöranden skulle kunna få prejudicerande verkningar till ledning för etikskapandet i de självreglerande organen
och för marknadsplatsernas praxis.
Våra förslag i fråga om organisation för värdepappersmarknaden innebär
vidare att uppdelningen på flera marknadsplatser kommer att bestå. Självfallet bör emellertid samma normer och etiska värderingar vara förhärskande på samtliga marknadsplatser. Detta kan uppnås om ett centralt organ
får träffa sanktionsbeslut för de olika marknadsplatserna.
Vid en samlad bedömning har
därför funnit att det behövs ett särskilt
organ som har till uppgift att handlägga de sanktionsärenden som kan
uppkomma på en marknadsplats. Härigenom når man en lämplig renodling
av marknadsplatsernas beslutsfunktioner och en minskad risk för misstanke
att fattade beslut i sanktionsärenden präglats av ovidkommande hänsyn till
den egna verksamheten. Vidare får man en prejudikatsinstans vars avgöranden kan tjäna till ledning för den etikskapande verksamheten på hela
värdepappersmarknaden.

Det fristående organ som
föreslår bör ha karaktären av en nämnd som handlägger sanktionsärenden. En sådan nämnd
bör fungera som en disciplinnämnd och de ärenden som handläggs i nämnden bör benämnas disciplinärenden.
Vi har övervägt om en disciplinnämnd skulle kunna fungera som överordnad instans till marknadsplatserna även när det gäller vissa administrativa beslut som kan uppfattas som sanktioner. Disciplinnämnden skulle
då ha att pröva t.ex. avslag på ansökan om inregistrering av ett bolags aktier
eller avslag på ansökan om börsmedlemskap. Ett avslag på denna typ av
ansökan kan uppfattas som en sanktion av den sökande. Enligt vår mening
bör dock disciplinnämndens

verksamhet endast omfatta rena disciplinärenden, eftersom risken annars är att nämndens roll tenderar att bli en överstyrelse till marknadsplatsernas styrelser. Sådana administrativa beslut som
har den karaktär som nu nämnts bör, som framgår av avsnitt 16.1 enligt 78 §
i lagen om börs- och clearingverksamhet,

kunna klandras vid allmän dom-

stol.
En allmän utgångspunkt vid bedömande av ett ärendes karaktär av
disciplinärende eller administrativt ärende bör vara orsaken till att ärendet
aktualiserats. När t.ex. ett aktiebolag eller en fondkommissionär med uppsåt eller oaktsamhet

brutit mot bestämmelser i lag som rör börs- eller
eller föreskrifter i upprättade avtal eller liknande bör
det i regel vara frågan om ett disciplinärende. Det bör dock påpekas att
varje överträdelse inte kan vara av den arten att de skall behandlas som ett
clearingverksamhet

regelrätt disciplinärende.

Inom en börs eller en clearingorganisation är det
under
hand
lösa
mindre förseelser genom samtal mellan börsatt
ledningen och den som överträtt föreskriften utan att en prövning av frågan
behöver göras av disciplinnämnden.
Det bör dock framhållas att denna
form av korrektiv i den dagliga verksamheten endast kan avse blygsamma
naturligt

förseelser och att övriga ärenden av disciplinkaraktär bör föras till nämnden.
Frågan om ett ärende är att anse som ett disciplinärende bör även be-
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dömas med hänsyn till om någon bestämd grupp eller marknaden som
helhet kan antas ha lidit skada av att bestämmelsen inte iakttagits. Bristande eller felaktig information till marknaden om fattade beslut eller förestående händelser, som kan komma att påverka marknadens värdering av
ett fondpapper eller annat finansiellt instrument, är exempel på när en
skada kan tänkas ha uppkommit för en aktör på marknaden.
Det bör även beaktas att alla beslut till följd av ansökningsförfaranden
som t.ex. en ansökan av en emittent att få sina aktier inregistrerade eller en
ansökan av en fondkommissionär om anslutning till en optionsbörs är
administrativa ärenden oavsett hur den sökande uppfattar ett avslag på en
ansökan. Det torde inte vara ett naturligt synsätt att hävda att man kan
träffas av en sanktion om man ansöker om något.
Till gruppen administrativa beslut bör också hänföras beslut om att
avregistrera

föranleder det,
ett fondpapper, om marknadsförhållandena
på
grund
låg
på
omsättning
eller
grund
aktiebolag
har gått
t.ex.
av
av att ett
i konkurs. I dessa fall tillämpas avregistrering inte som sanktion för att en
föreskrift överträtts utan av det skälet att fondpapperet inte fyller förutsättningarna för att vara officiellt noterat på en börs. Om det under handläggningen av ett administrativt ärende framkommer omständigheter som
tyder på att överträdelser kan ha skett av uppställda föreskrifter bör denna
omständighet föranleda att även ett disciplinärende aktualiseras i disciplinnämnden vid sidan av det administrativa ärendet.
Till ett disciplinärende bör inte hänföras de påtryckningsmedel som kan
komma till användning av en börsstyrelse i ett administrativt ärende. En
börsstyrelse bör således vara oförhindrad att förelägga någon vid påföljd av
avregistrering att t.ex. inkomma med uppgifter om ägarspridning av bolagets aktier eller uppgift om storleken på eget kapital för att kunna bedöma
bolagets ekonomiska

ställning utan att det skall vara ett ärende för disci-

plinnämnden.
Så långt möjligt bör i olika bestämmelser som reglerar sanktioner på
värdepappersmarknaden
ocheller förfarandet i styrelser för börser och
clearingorganisationer
klargöras huruvida ett ärende har karaktären av
disciplinärende, som skall handläggas av disciplinnämnden, eller administrativt ärende, för vilket styrelsen ensam är ansvarig. Eftersom det ankommer på styrelserna att hänskjuta disciplinärendena till nämnden blir det
slutligen dessa samt bankinspektionen som tillsynsmyndighet vilka får svara
för gränsdragningen.

Eftersom det yttersta rättsmedlet i båda fallen är
vid domstol, torde det inte föranleda några betänkligheter ur
rättssäkerhetssynpunkt att gränsdragningen mellan de båda ärendetyperna
blir något diffus.
klandertalan

Det är närmast den hittillsvarande verksamheten vid Stockholms fondbörs och den kritik som förts fram mot börsstyrelsens olika roller i disciplinärenden som lett till tanken
en särskild disciplinnämnd. Som framgår
av det nyss anförda bör emellertid en sådan nämnd inte handha enbart
ärenden som rör Stockholms fondbörs. Också övriga marknadsplatser på
värdepappersmarknaden,
som motsvarar vad
menar med börs, liksom
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även clearingorganisationer bör omfattas av disciplinnämndens verksamhet.
Vid eventuell tillkomst av ytterligare börser och clearingorganisationer äger
de nu angivna skälen motsvarande giltighet. Även deras disciplinärenden
bör därför falla under disciplinnämndens

ll.2.l.2

Disciplinnâmndens

prövning.

verksamhet

Om disciplinnämndens

verksamhet får omfatta alla börser och clearingorganisationer som erhållit koncession på värdepappersmarknaden skapas en
garanti för en enhetlig tillämpning i sanktionsfrågor, även om ärendena
kommer från institutioner med olika uppbyggnad och organisation. Varje
typ av handel bör dock inte falla in under nämndens verksamhetsområde.
Endast överträdelser av regler som gäller för handel vid en börs eller
clearingorganisation

enligt lag eller avtal på marknadsplatsen bör komma
under nämndens prövning. En spontan handel med icke inregistrerade
fondpapper eller liknande bör inte omfattas av nämndens prövning. Eventuella sanktioner i samband med denna handel bör handhas av bankinspektionen. Vi föreslår i avsnitten 9.6 och 16.4 att bankinspektionen skall kunna
förbjuda bl.a. fondkommissionärer att handla med aktier, om emittenten
inte uppfyller de krav som ställs för att han skall få vända sig till allmän- i
heten.
I våra förslag eftersträvar
att aktiehandeln skall koncentreras till Stockholms fondbörs. I det syftet föreslår
att övergångsvis skillnaden mellan
inregistrerade och inte inregistrerade aktier inte skall vara av avgörande
betydelse för att reglerna för fondbörsen skall vara tillämpliga. Detta innebär att disciplinnämndens verksamhet förutom emittenter till inregistrerade
aktier bör omfatta även aktiebolag med icke inregistrerade aktier i de fall
aktierna är föremål för kursnotering på Stockholms fondbörs och därför
börsstyrelsen är ansvarig för handeln. OTC-noterade och O-listenoterade
aktiebolag bör sålunda omfattas av disciplinnämndens verksamhet. Förutom emittenter av aktier bör även emittenter av obligationer och andelar i
aktiefonder omfattas av disciplinnämndens arbete i de fall fondpapperen är
inregistrerade och föremål för notering på en börs.
Sanktioner mot börsbolag och andra bolag eller emittenter, vilka har
fondpapper och andra finansiella instrument som är föremål för handel på
en börs, är avregistrering, föreläggande vid äventyr av avregistrering, varning, erinran och möjligheten att utdöma vite. Denna uppräkning är för
närvarande uttömmande men något hinder för att vid behov införa nya
typer av sanktioner har
För de fall finansiella
bankinspektionen

inte ansett föreligga.
instrument strider mot vissa krav föreslår
att
skall ges rätt att vid vite förbjuda handeln, se avsnitt

8.3.3. Vi har i samma avsnitt funnit att det är tillräckligt att de finansiella
instrument som utbjuds
marknaden kontrolleras i efterhand genom
bankinspektionens försorg. Det skulle enligt vår mening inte vara lämpligt
att föra över denna prövning till disciplinnämnden.
En annan grupp av sanktionsärenden

som bör ställas under nämndens
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prövning rör dem som professionellt uppträder på en börs eller är anslutna
till en clearingorganisation. Till den gruppen hör fondkommissionärer och
marknadsgaranter samt ombud för dessa organisationer. Någon åtskillnad
mellan börser för aktiehandel och handel för standardiserade optioner och
terminer eller andra framtida marknadsplatser finns det inte skäl att göra.
Däremot bör en disciplinnämnd handha sanktionsfrågor bara för erkända
börser och clearingorganisationer. Om en fondkommissionär deltar i handel
med fondpapper eller finansiella instrument som inte är kursnoterade på en
erkänd börs och därvid missbrukar sin ställning bör inte detta behandlas
som ett disciplinärende i nämnden utan ärendet bör enbart falla in under
bankinspektionens prövning.
De sanktioner som disciplinnämnden kan tillämpa när det gäller fondkommissionärer och marknadsgaranter är återkallelse av börsmedlemskap,
den föreslagna sanktionen tillfällig avstängning från börshandel, skriftlig
erinran och anmärkning.
Liksom i dag kommer i vissa fall en aktör att kunna drabbas av dubbla
sanktioner. Rätten att återkalla ett fondkommissionstillstånd eller liknande
tillstånd förbehålls exklusivt bankinspektionen, som enligt vårt förslag skall
behålla sin rätt att meddela fondkommissionärstillstånd
och även meddela
tillstånd för bl.a. marknadsgaranter att vara verksamma på marknaden. En
ordning som innebar att disciplinnämnden tog över frågor om återkallelse
och liknande skulle inte vara förenlig med
av fondkommissionstillstånd
bankinspektionens

roll som tillsynsmyndighet.
heller i övrigt bör bankinsanktionsrätt förändras genom inrättandet av en disciplinnämnd. I några fall kan dock disciplinnämnden indirekt styra bankinspektionens verksamhet, nämligen om en aktör förlorar sitt börsmedlemskap
eller rätten att vara direktansluten kund till optionsmarknaden. Sådana
spektionens

sanktioner

bör leda till att meddelat fondkommissionstillstånd
nande tillstånd återkallas av bankinspektionen.

eller lik-

11.2. 1.3 Förfarandet
Disciplinnämnden

bör vara ett organ för ärenden som annars skulle ha
behandlats av styrelsen för en börs eller en clearingorganisation. Avsikten
med förslaget är inte att tillskapa en klagoinstans för enskilda aktieägare.
Enskilda värdepappersinnehavare bör inte kunna föra ärenden till nämnden. Däremot kan naturligtvis enskilda personer göra en marknadsplats
uppmärksam på ett missförhållande som föranleder ett ärende i disciplinnämnden. Disciplinnämnden skall således uteslutande handlägga ärenden som förts till nämnden av börser eller clearingorganisationer och gäller
överträdelser av för dem uppställda regler. Ärenden bör hänskjutas till
prövning genom att en börs eller clearingorganisation
anhängiggör ett disciplinärende mot någon av de professionella aktörerna
eller av emittentema på marknaden.
Vi föreslår att i de lagar som reglerar börsemas eller clearingorganisatiodisciplinnämndens

nernas verksamhetsområde bestämmelser intas som ålägger dem en skyldig-
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het att ställa disciplinärenden under disciplinnämndens prövning. Av den
föreslagna lagen om börs- och clearingverksamhet bör framgå dels vilka
sanktioner som kan komma i fråga vid en överträdelse, dels att frågor om
tillämpningen av sanktionen skall prövas av disciplinnämnden. Underlåtenhet av en börs eller clearingorganisation att fullgöra sin skyldighet att föra
ett ärende till disciplinnämnden för prövning bör falla under bankinspektionens tillsyn.
Disciplinnämnden bör inte självmant ta upp ärenden, bland annat beroende på att verksamheten då får karaktären av tillsyn, vilken i stället bör
ankomma på bankinspektionen. I vissa brådskande fall bör en börs eller en
clearingorganisation ha möjlighet att själv besluta om en sanktion. Ett
sådant beslut bör emellertid bli utan verkan om det inte underställs disciplinnämndens prövning senast dagen efter att beslutet fattats.
Även om det utgör en förutsättning för prövning i disciplinnämnden, att
förts dit av marknadsplatsen, bör nämnden inte vara
bunden av marknadsplatsens yrkande i fråga om valet av sanktion. Nämnden bör själv välja den sanktion som reglerna för marknadsplatsen eller
parternas avtal föranleder och som framstår som den lämpligaste. En annan

sanktionsärendet

ordning skulle
ett olyckligt sätt styra nämndens val av sanktion och
därigenom göra den osjälvständig i förhållande till den sökande.
Nämndens avgöranden i sanktionsärenden kommer att få prejudicerande
effekt och ge vägledning för vad som får anses vara god sed på värdepappersmarknaden. Tanken har under vårt arbete väckts att nämnden även
marknaden.
skulle göra fristående uttalanden om vad som är god sed
Mot en sådan ordning kan invändningar riktas. Ett organ av disciplinnämndens typ arbetar effektivare om det koncentrerar sin verksamhet på avgöranden i enskilda fall. Disciplinnämnden bör därför inskränka sig till att
meddela beslut i enskilda sanktionsärenden.
Disciplinnämnden bör inta en suverän ställning i förhållande till börser
Blir så inte fallet är det sannolikt inte mycket
och clearingorganisationer.
vunnet med tillskapandet av en disciplinnämnd, eftersom grunden för misstanke om partiskhet eller liknande skulle kvarstå, om börser och clearingorganisationer hade ett dominerande inflytande i disciplinnämnden. För att
garantera nämndens oberoende bör dess verksamhet regleras i lag, på
motsvarande sätt som skett beträffande Stockholms fondbörs. På så sätt får
disciplinnämnden en ställning som präglas av kontinuitet.

ll.2.1.4

Kostnaderna för nämndens verksamhet

För att disciplinnämndens självständiga ställning skall upprätthållas bör
nämnden vidare vara ekonomiskt fristående från börser och clearingorganisationer samt andra aktörer på marknaden. Det bör dock inte komma i
fråga att bekosta disciplinnämndens verksamhet med skattemedel. Den
lämpligaste lösningen synes vara att verksamheten bekostas direkt eller
indirekt av samtliga som är verksamma på marknaden, men att detta sker
på ett sådant sätt att nämndens oberoende säkerställs. En ordning bör
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därför tillskapas som innebär att kostnaden för verksamheten delas av
samtliga som uppträder på börserna eller använder sig av clearingorganisationernas tjänster liksom av börserna och clearingorganisationerna
själva.
En möjlig lösning skulle då kunna vara att disciplinnämnden varje år vände
sig direkt till marknadens aktörer för att erhålla medel för den service som
disciplinnämnden tillhandahållit under året. Ett sådant system skulle dock
enligt vår uppfattning bli mycket komplicerat och kostnadskrävande, eftersom det bl.a. skulle kräva en fullständig kontroll om vilka som varit verksamma under ett år på börserna eller utnyttjat en clearing. För att undvika
ett sådant byråkratiskt och kostnadskrävande system bör de verksamma
börsernas och clearingorganisationernas
avgiftssystem i stället utnyttjas.
I förordningen om Stockholms fondbörs finns intaget bestämmelser om
hur avgifter skall erläggas till fondbörsen. I korthet är systemet uppbyggt på
följande sätt. Den som antas som börsmedlem skall erlägga en inträdesavgift. Börsmedlemmarna skall sedan varje år betala medlemsavgifter till
bestridande av fondbörsens kostnader. Avgiften bestäms av börsstyrelsen i
förhållande

till det sammanlagda beloppet av det courtage som börsmedlemmen året innan har uppburit i sin fondkommissionsrörelse.
För fondÅrsavgiften
årsavgift
skall
erläggas
emittenten.
bestäms
papper
en
av
av

.

börsstyrelsen och får tas ut till ett högsta belopp som anges i förordningen
och som varierar mellan aktier, andelar i aktiefonder, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, premieobligationer, räntebärande obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev.
På optionsmarknaden tas avgifter ut för varje genomförd transaktion.
OM tar ut avgifter av både optionsutfärdare och optionsköpare. Transaktionskostnaderna debiteras fondkommissionärerna.
Det står sedan fondkommissionärerna fritt att bestämma de avgifter de i sin tur tar ut av sina
kunder. Vid terminsaffärer erlägger både köpare och säljare en avgift vardera per kontrakt.
Market-makers vid OM betalar lägre avgifter i options- och terminshandeln än de direktanslutna kunderna.
De presenterade avgiftssystemen är som framgår av redogörelsen kopplade till handeln på marknadsplatserna och till dem som är aktiva eller har
värdepapper inregistrerade på marknadsplatsen. Det är rättvist och lämpligt
att dessa även får betala diseiplinnämndens verksamhet. Detta bör kunna
ske genom att börser och clearingorganisationer
överför medel till disciplinnämndens verksamhet varje år, förslagsvis med ett fast krontalsbelopp
den årliga avgiften bör fastställas av regeringen. Börser
per år. Storleken
och clearingorganisationer kan på så sätt budgetera denna kostnad när man
bestämmer avgifterna för marknadens aktörer. Härigenom bidrar samtliga
som är aktiva på marknaden på ett smidigt sätt till diseiplinnämndens
verksamhet. De befintliga avgiftssystemen kan också utnyttjas
några extra administrationskostnader
uppkommer.

utan att

Avgiftens storlek och de närmare detaljerna om avgiftssystemet bör regleras av regeringen i en förordning på liknande sätt som gäller i fråga om
avgifterna till Stockholms fondbörs. Förutom avgifternas storlek bör lämp-
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ligen även anges vid vilken tidpunkt medlen skall överföras till disciplinnämnden. Storleken på avgiften skall bestämmas i relation till den planerade verksamheten och något överskott i verksamheten bör inte förekomma.
Trots detta bör dock disciplinnämnden ges möjlighet att bygga upp en
mindre verksamhetsfond för att kunna balansera eventuella oförutsedda
utgifter, till exempel på grund av tillfälliga personalförstärkningar vid stora
arbetsanhopningar. Medel till fonden bör avsättas av de årliga avgifterna.
De vitesbelopp eller andra penningstraff som kan komma att dömas ut av
disciplinnämnden bör inte tillföras fondens verksamhet, eftersom en sådan
ordning skulle kunna medföra att nämndens opartiskhet ifrågasattes. Utdömda vitesbelopp bör i stället tillfalla den börs eller clearingorganisation
från vilken ärendet härrör. Beloppet får då närmast karaktären av ett
skadestånd som tillfaller börsen eller clearingorganisationen.
Den föreslagna ordningen innebär att någon enskild huvudman inte kan
utpekas som finansiär av nämndens verksamhet, vilket ger nämnden en fri
och oberoende ställning gentemot marknaden.

l 1.2. 1.5 sammansättningen
För att nämnden skall kunna agera oberoende i sina beslut gentemot marknaden och för att marknadens aktörer skall kunna känna förtroende för
nämndens verksamhet är det av stor betydelse att nämnden sammansätts
och utses på ett sätt som ger den auktoritet och integritet. Nämndens
ställning som ett oberoende organ på värdepappersmarknaden skulle enligt
vår mening kunna ifrågasättas om till nämnden knöts intresserepresentanter. En sådan lösning skulle kunna innebära att de ledamöter som valts av
eller liknande medvetet eller omedvetet vid ett avgörande skulle känna sig bundna till den intresseorganisation som valt dem.
Även om så inte skulle vara fallet kan dock misstankar om att hänsyn tagits
till intressen representerade i nämnden i onödan undergräva förtroendet för
nämndens verksamhet. För att undvika detta föreslår
att samtliga leda-

intresseorganisationer

möter i nämnden utses av regeringen.
För att kunna arbeta effektivt bör nämnden vara relativt liten. Ett lämpligt antal är fem ordinarie ledamöter. Det bör finnas suppleanter till lika
antal som de ordinarie ledamöterna. Den omständigheten att ledamöterna
värdepappersmarknaden får inte hindra att
tillförs nämnden.
värdepappersmarknaden
om
Också erfarenhet av juridiska frågeställningar bör finnas i nämnden eftersom disciplinnämndens verksamhet till stor del kommer att bestå i rättsvår-

inte bör företräda intressen
kunskap

och erfarenhet

dande uppgifter

Till undvikande av en alltför
bör även allmänna erfarenheter finnas repre-

värdepappersmarknaden.

utpräglad specialistinriktning
senterade.
Från dessa utgångspunkter

att ordförande och vice ordförande
anser
bör vara lagkunniga och erfarna i domarvärv. De bör vara eller ha varit
ordinarie domare. Vid utseendet bör dock beaktas att man inte tillskapar
föreslår att nämndens beslut
risk för jävssituationer med hänsyn till att
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skall kunna bli föremål för prövning vid allmän domstol. Kunskap och
och ekonomiska frågeställerfarenhet om värdepappersmarknadsfrågor
ningar, som kan bli aktuella vid ett avgörande i disciplinnämnden, bör
tillföras nämnden genom två personer med ekonomisk utbildning. Eftersom det i nämnden torde uppkomma frågeställningar som kräver
kunskaper om revision anser
att en av ledamöterna bör vara revisor. Den
andra ledamoten med kunskap om ekonomiska förhållanden bör ha en bred
erfarenhet om förhållandena på värdepappersmarknaden samtidigt som han
liksom de övriga ledamöterna inte får företräda intressen på marknaden.
lämpligen

den femte ledamoten torde det inte finnas skäl att närmare
ledamots
kvalifikationer. Hans roll i nämnden bör dock enligt
ange denna
vår mening vara att tillföra en allmän erfarenhet som präglas av allsidighet.
Utöver dessa allmänna överväganden har vi inte funnit skäl att närmare
ange ledamöternas kvalifikationer utan anser att dessa frågor bäst löses i
samband med att regeringen utser ledamöterna. Eftersom fråga är om en
Beträffande

liten nämnd bör suppleanterna dock inte vara personliga. Som ordförande
bör inte fungera annan än den som är eller varit ordinarie domare. Vid
utseende av suppleanterna bör samma kriterier gälla som gäller vid utseendet av de ordinarie ledamöterna. Ordföranden i nämnden bör bestämma ordningen för suppleanternas inträde.
För att tillgodose behovet av kontinuitet i disciplinnämndens verksamhet
bör nämndens ledamöter väljas för en längre tidsperiod. Tiden kan förslagsvis bestämmas till tre kalenderår. Det sagda bör naturligtvis inte utgöra
hinder för regeringen att utse samma ledamot eller suppleant för en ny
mandatperiod.
I lagen om Stockholms fondbörs görs en åtskillnad i fråga om vilken
majoritet som fordras för ett sanktionsbeslut. Vissa typer av sanktionsbeslut
har ansetts vara av sådan natur att det fordras att de biträtts av en kvalificerad majoritet om sju ledamöter av börsstyrelsens elva ledamöter, nämligen
beslut om upphörande av börsmedlemskap och beslut om avregistrering av
fondpapper utan ansökan av utgivaren eller föreläggande vid äventyr av
Samma kvalificerade majoritet fordras vid tillsättande och
entledigande av börschef. Vid övriga beslut är enkel röstövervikt tillräcklig
och vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Det
huvudsakliga skälet till att kvalificerad majoritet ansetts nödvändig i vissa
fall har varit att det ur rättssäkerhetssynpunkt bedömts som viktigt att en
avregistrering.

kvalificerad majoritet av börsstyrelsen står bakom besluten. Samma överväganden bör göras när det gäller disciplinnämndens beslut om upphörande
av medlemskap till börs eller clearingorganisation eller om avregistrering
eller föreläggande vid påföljd av avregistrering av ett vid börs inregistrerat
fondpapper. För dessa beslut bör krävas att de biträtts av en kvalificerad
majoritet i nämnden. Övriga sanktionsbeslut är av mindre ingripande natur
och bör därför kräva endast enkel majoritet. Vid lika röstetal bör den
mening gälla som biträds av ordföranden.
Arvode för arbetet i nämnden bör utgå till såväl ordinarie ledamöter som
suppleanter. Storleken av arvodena bör bestämmas i samma förordning där
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storleken av avgifterna till nämndens verksamhet bestäms.
Omfattningen på nämndens verksamhet är för närvarande svår att bedöma. Flertalet frågor som skulle kunna leda till ett disciplinärende torde på
ett tidigt stadium kunna lösas i samförstånd mellan börsens eller clearingorganisationens ledning och berörd part. Nämndens uppbyggnad bör dock
vara sådan att den omgående skall kunna sammanträda, eftersom flera av
de avgöranden som kommer under nämndens prövning är av den karaktären att de bör avgöras omgående. För att uppfylla detta mål bör nämnden
ha ett fast kansli, vars uppgift bland annat skall vara att förbereda ärendena
och sammankalla ledamöterna samt efter ärendenas avgöranden expediera
dem. Nämnden bör själv bestämma kansliets omfattning samt utse kanslichef och övrig personal. Det är möjligt att det åtminstone till en början är
tillräckligt att personalen anlitas på arvodesbasis.

ll.2.l.6

Klander av beslut

Många aktörer på marknaden har ansett den formella avsaknaden av möjlighet att överklaga börsstyrelsens beslut i sanktionsärenden vara otillfredsställande. Vid en överflyttning av ärenden till disciplinnämnden kan
det hävdas att behovet av fullföljdsmöjlighet
minskar, eftersom nämndens
sammansättning och arbetsformer bör kunna tillgodose högt ställda krav på
avgörandenas kvalitet. Oaktat detta bör övervägas om inte en möjlighet att
överklaga besluten skall införas.
I EG:s första börsdirektiv finns i artikel 15 regler om möjlighet att till
domstol överklaga beslut om avslag på begäran om inregistrering och beslut
om avregistrering. Varje medlemsstat är skyldig att tillse att sådana beslut
skall kunna överklagas till domstol. Om man önskar uppnå en harmonisering med EG:s regler för värdepappersmarknaden, talar starka skäl för att
disciplinnämndens avgöranden i disciplinärenden skall kunna överklagas.
En möjlighet till domstolsprövning torde också krävas med hänsyn till
artikel 6:1 i den europeiska konventionen avseende skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
En möjlighet att kunna överklaga börsstyrelsens beslut vid avslag på
ansökan om medlemskap eller om godkännande som börsombud föreslogs
Vidare föreslogs besvärsrätt vid beslut om uppav fondbörsutredningen.
hörande av medlemskap eller om återkallande av godkännande som börsombud. Talan mot besluten, vilka skulle
i omedelbar verkställighet,
skulle föras genom besvär till regeringen. Besvärstiden angavs till tre veckor
från den dag då den klagande fått del av beslutet. Fondbörsutredningen
motiverade sitt förslag bl.a. med att den befogenhet som bankinspektionen
har att självmant ingripa mot sådana beslut av börsstyrelsen som inte har
tillkommit i laga ordning inte var en fullständig ersättning för en besvärsrätt, främst därför att den inte omfattade en prövning av lämplighetsfrågor.
Genom en besvärsrätt skulle rättssäkerheten förstärkas. Föredragande
statsrådet uttalade dock att regler om besvär inte borde införas i den nya
lagstiftningen,

bl.a. av det skälet att det sedan några år tillbaka fanns en
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medveten strävan att så långt möjligt begränsa antalet besvärsärenden i
regeringskansliet, och att det med hänsyn till att ärendena avsåg prövning
av skilda frågor från lämplighets- och skälighetssynpunkter inte fanns någon
annan lämplig besvärsinstans än regeringen.
Allmän domstol har tagit upp ett mål mellan Stockholms fondbörs och
vissa börsbolag NJA 1985 s. 343. Målet rörde ett beslut av börsstyrelsen
att ålägga börsbolagen att utge vite till fondbörsen för brott mot inregistreringskontraktet.
synpunkt

Sanktionsbeslut har stor betydelse från rättssäkerhetsoch de lämplighetsaspekter som kan läggas på dem torde inte

kunna tillmätas så stor betydelse att de förhindrar en prövning i domstol.
Främst med hänsyn till önskemålet att i så stor utsträckning som möjligt
harmonisera vår lagstiftning med EG:s reglering på området anser
att
disciplinnämndens beslut bör kunna överklagas till domstol.
Som framgår av avsnitt 16.1 anser
att administrativa beslut, t.ex. ett
avslag

begäran om en inregistrering av ett fondpapper, bör kunna klandvid
allmän
domstol. Även disciplinnämndens avgörande bör kunna
ras
klandras vid domstol. På så sätt uppnås ett enhetligt system när det gäller
sättet och möjligheterna att överklaga beslut som fattas av marknadsplatserna eller disciplinnämnden. Enhetligheten bidrar till att öka förutsebarheten
och rättssäkerheten för de såväl inländska som utländska professionella
aktörerna på marknaden.
När det gäller valet av domstol för överprövning av disciplinnämndens
avgöranden har
övervägt om inte marknadsdomstolen kunde vara den
mest lämpliga instansen. Marknadsdomstolen har till uppgift att pröva olika
näringslivsfrågor, bl.a. på konkurrensrättens område. Ur olika synpunkter
måste marknadsdomstolen, med vissa ändringar i fråga om sammansättningen. anses lämpad för ändamålet. Risken är dock att marknadsdomstolen av marknaden skulle kunna komma att uppfattas som den normala
överinstansen till disciplinnämnden.
Vår avsikt har inte varit att åstadkomma ett tvåinstanssystem. Tvärtom bör enligt vår mening disciplinnämndens avgörande regelmässigt vara slutgiltigt. Vi önskar bara åstadkomma en
för parter som finner sig absolut inte kunna åtnöjas med
disciplinnämndens beslut. Detta kan uppnås om beslutet får klandras till
säkerhetsventil

allmän domstol. Erfarenheterna visar att näringslivets parter regelmässigt
avhåller sig från processande på grund av den offentlighet, tidsutdräkt och
kostnad som följer därmed. Vi föreslår därför att beslut av disciplinnämnden skall kunna klandras till allmän domstol.
För att minska handläggningstiden för mål av förevarande typ kan dock
vissa åtgärder vidtas utan att rättssäkerhetskravet behöver bli lidande. En
sådan åtgärd är att låta en allmän domstol vara exklusiv instans för samtliga
mål som härrör från disciplinnämnden.
Med hänsyn till att marknadsplatserna är belägna i Stockholm och sannolikt även kommer att vara det i
bör en domstol inom Stockholmsområdet komma i fråga. Det
naturliga valet torde med dessa utgångspunkter vara Stockholms tingsrätt.
Vi har därför funnit det mest ändamålsenligt att föreslå Stockholms tingsrätt som första instans när part önskar klandra disciplinnämndens beslut.
framtiden
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Fråga har väckts att låta Stockholms tingsrätt vara första och sista instans.
Part skulle således vara förhindrad att föra talan mot domstolens avgöranden. Mot en sådan ordning kan dock med fog invändas att det kan vara svårt
att motivera varför till exempel ett börsbolag, som ålagts att betala ett vite
avtal inregisom en följd av påstådd överträdelse av ett privaträttsligt
streringskontraktet,
skall ha sämre möjligheter att få sin sak prövad i flera
instanser än om samma bolag i en skadeståndsprocess åläggs skadeståndsskyldighet enligt ett köpeavtal inom sitt ordinarie verksamhetsområde. Den
lämpligaste lösningen är därför att inte införa något sådant förbud utan att
låta instansordning för de allmänna domstolarna gälla till fullo. Eftersom vi
räknar med att disciplinnämndens beslut bara i sällsynta undantagsfall
kommer att klandras, är inte någon större olägenhet förenad härmed.
Besvär över disciplinnämndens beslut bör som förut antytts utformas som
en klandertalan. Talan mot beslutet bör få väckas inom tre veckor från den
dag beslutet meddelades. Väcker inte part talan inom denna tid bör rätten
till talan vara förlorad. Syftet med den föreslagna regeln är att det efter en
kort tid skall stå klart om beslutet skall gälla eller inte. Vi har ansett detta
särskilt viktigt eftersom det i många disciplinärenden kommer att vara
frågan om beslut som är av stor ekonomisk betydelse för den som berörs,
t.ex. vid beslut om upphörande av medlemskap av en börs. Det ligger
därför ett intresse hos samtliga parter att en handläggning i disciplinnämnden efterföljs av en kort besvärstid för att klarhet skall kunna uppnås hur
parterna förhåller sig till en process.
Klandertalan bör kunna väckas både av den börs eller den clearingorganisation som hänskjutit disciplinärendet till nämnden och av motparten, beroende på vem disciplinnämndens avgörande gått emot. Domstolen bör vid
prövningen träda i disciplinnämndens ställe och inom ramen för parternas
yrkanden själv meddela det beslut i sanktionsfrågan som reglerna för marknadsplatsen eller parternas avtal föranleder.
Handläggningen vid domstol av beslut i disciplinärenden bör med hänsyn
till de starka civilrättsliga inslag som präglar ärendenas natur följa den för
tvistemål stadgade ordningen.
Frågan, om beslut meddelade av disciplinnämnden bör lända till omedelbar efterrättelse, hänger samman med möjligheten för part att överklaga de
meddelade besluten. Börsstyrelsens beslut länder i dag till omedelbar efterrättelse och det är också huvudregeln för de beslut som meddelas av
bankinspektionen på värdepappersmarknaden. Om denna ordning behålls
också beträffande disciplinnämndens avgöranden kan det leda till negativa
konsekvenser för en part, till exempel om ett beslut som gått honom emot i
ändras av domstol. Riskerna härför skall dock inte överdrivas. Genom tillskapandet av en från partsintressen fristående disciplinnämnd med kvalificerade ledamöter kommer rättssäkerheten att förstärkas.
Denna omständighet tillsammans med det förhållandet att den nuvarande
ordningen inte synes ha inneburit någon större olägenhet för marknaden
talar för att behålla den. Disciplinnämndens beslut bör därför få omedelbar

disciplinnämnden

giltighet trots att beslutet kan ha blivit föremål för klander. Detta torde i sin
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Sanktioner

tur vara ägnat att minska riskerna för obefogade överklaganden
plinnämndens avgöranden.
ll.2.l.7

och diciplinnämnd

av disci-

Parternas kostnader

Den föreslagna disciplinnämnden kommer i många avseenden att ha en
domstolsliknande karaktär. Detta förhållande får dock inte skymma vår
målsättning att disciplinnämnden skall vara ett organ som tar över de
sanktionsärenden som annars skulle handläggas av marknadsplatsernas styinte funnit det motiverat att föreslå regler
relser. Med hänsyn härtill har
i

som innebär att förlorande part skall svara för motpartens kostnader vid
handläggningen i disciplinnämnden. En sådan ordning gäller inte för närvarande vid handläggningen av disciplinärenden i börsstyrelsen och vi anser
inte skäl föreligga att införa den. I en klanderprocess vid allmän domstol
kommer däremot de för tvistemål uppställda
rättegångskostnader att tillämpas.
ll.2.l.8

reglerna för fördelning

av

Tillsyn

skall vara ett av de organ som tillser att de för värdepappersmarknaden uppställda reglerna efterlevs. Nämnden ingår som en del i
systemet för övervakning av handeln på börser och utnyttjandet av clearingorganisationers tjänster och skall i det systemet utgöra en garanti för rättssäDisciplinnämnden

måste som tidigare understrukits vara obeDisciplinnämnden
roende gentemot enskilda institutioner på marknaden. För att ytterligare
stärka förtroendet för nämnden bör det allmänna ges en viss tillsyn över
den. Denna tillsyn bör utövas av bankinspektionen. Meningen är dock inte
att bankinspektionen skall styra verksamheten hos nämnden. Inspektionens

kerheten.

uppgift bör endast vara att följa verksamheten i syfte att kontrollera att den
inte strider mot lag. Med hänsyn till det sätt på vilket disciplinnämnden
föreslås skola arbeta torde det endast i absoluta undantagsfall bli aktuellt
med ingripande från bankinspektionen. Enligt vår mening bör bankinspektionen inte förfoga över några sanktioner mot nämnden. Skulle mot förmodan några missförhållanden yppa sig, bör bankinspektionen rapportera
det till regeringen.
Disciplinnämndens uppbyggnad och verksamhet är inte av den karaktären att nämnden bör bidra till bankinspektionens tillsynsverksamhet.
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12

12.1

Insiderhandel

Inledning

Insiderhandel var mycket vanlig i USA på 1930-talet och var en av de oarter
vilka uppdagades i den utredning som USA:s senat lät genomföra efter
börskraschen på Wall Street och som ledde till en federal lagstiftning om
börsverksamhet

och handel med värdepapper.

Själva begreppet insiderhandel kan sägas ha två betydelser, insiderhandel
i vid mening och insiderhandel i inskränkt mening även kallad traditionell
mening.
i vid mening är när en person driver handel med värdepapper under utnyttjande av sin kännedom om ett förhållande som är okänt för
allmänheten och av beskaffenhet att påverka kursen på värdepapperet
Insiderhandel

uppåt eller nedåt när det offentliggörs. Det okända förhållandet kan vara
vilken omständighet som helst som kan antas påverka aktiekursen, t.ex. en
kommande diskontoförändring
eller ändringar av valuta- eller skattebestämmelser. Om den icke offentliggjorda informationen hänför sig till ett
enskilt aktiebolag och kan väntas ha kursdrivande effekt på värdepapper
som utgivits av aktiebolaget, brukar man tala om insiderhandel i inskränkt
mening.

12.2

Gällande

rätt

I Sverige har lagstiftningen om insiderhandel tagit form under 1970- och
1980-talen. Sverige saknade dessförinnan lagregler som direkt behandlade
ämnet. Affärer som ansågs ohederliga eller brottsliga kunde dock beivras
med tillämpning

av allmänna civil- och straffrättsliga regler. Vidare fanns
det aktiebolagsrättsliga regler som skulle ge aktieägarna insyn i bolagens
verksamhet.
Genom lagen 1971:827 om registrering av aktieinnehav fick Sverige den
första reglering som direkt syftade till att stävja eventuell insiderhandel.
Lagen innebar i huvudsak en skyldighet för vissa i lagen uppräknade

personkategorier, tillhörande eller med nära anknytning till ett bolags ledning, att registrera sitt aktieinnehav eller ändring i innehav av aktier i
bolaget. Lagen var tillämplig på aktier i svenskt aktiebolag som var noterat
vid Stockholms fondbörs eller på den s.k. fondhandlarlistan.
Med aktier
jämställdes inom fondhandeln förekommande bevis om rätt att teckna eller
erhålla aktier i sådana bolag. Den anmälningsskyldige var skyldig att förutom egna innehav även redovisa aktier i det egna bolaget som innehades av

.
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make eller omyndigt barn som stod under hans vårdnad. Hade den anmälningsskyldige eller någon av hans familjemedlemmar eller flera av dem
tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med juridisk person
som grundades på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse,
omfattade anmälningsskyldigheten även den juridiska personens innehav av
aktier i bolaget, om den anmälningsskyldige samtidigt hade väsentligt inflytande över den juridiska personens verksamhet.
Aktieinnehavet eller ändringar i innehavet skulle anmälas till den som
förde aktieboken bolaget eller Värdepapperscentralen
VPC AB, VPC
senast en månad efter inträffad förändring. Uppgifterna registrerades i en
särskild förteckning som skulle hållas tillgänglig hos bolaget eller VPC.
Uppgiftsskyldigheten
var straffsanktionerad. Bankinspektionen gavs möjlighet att kontrollera lagens efterlevnad. Bankinspektionens kontroll omfattade endast frågan, om anmälningsskyldigheten
Det förelåg ingen möjlighet för bankinspektionen

fullgjorts

på rätt sätt.
om in-

att kontrollera

siderhandel hade ägt rum.
Tillkomsten av lagen 1985:571

om värdepappersmarknaden innebar en
skärpning av reglerna mot insiderhandel. Förutom att den tidigare lagreglerade registreringsplikten
bibehölls för personer med insynsställning i ett
aktiebolag infördes ett direkt förbud mot insiderhandel.
Lagen är utformad
det sättet att den dels innehåller ett förbud som
mer allmänt knyter an till den traditionella insiderhandeln, dels ett förbud
som omfattar den situation där en svensk juridisk person avser att förvärva
aktierna i ett aktiemarknadsbolag take-oversituationen.
Lagen ändrades
den 1 juli 1987 SFS 1987:701 främst såvitt avser den tidpunkt från vilken
förbud mot insideraffärer gäller i take-oversituationen.
Regleringen av registreringsskyldigheten och förbuden mot insiderhandel
gäller endast vad som i lagen betecknas aktiemarknadsbolag. Med aktiemarknadsbolag avses ett svenskt aktiebolag som utgivit eller trätt i stället
för utgivare av aktier som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs. Är
endast vissa av bolagets aktier registrerade vid Stockholms fondbörs omfattas ändock alla aktier i bolaget. Till aktiemarknadsbolag räknas även
CTC-bolagen. Insiderreglerna i lagen gäller aktier i aktiemarknadsbolag
4 §. Med aktier likställs därvid emissionsbevis, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt

skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning och vinstandelsbevis, som utgivits av aktiemarknadsbolaget
eller av
någon annan i vars ställe aktiemarknadsbolaget trätt 4 §. Genom tillägg

till lagen den 1 juli 1986 omfattas numera även aktieoptioner av lagen. De
bestämmelser som gäller aktie i aktiemarknadsbolag gäller också aktieoption avseende aktie i sådant bolag prop. 198586:151.
Kretsen av personer som enligt värdepappersmarknadslagen har insynsställning i aktiemarknadsbolag utvidgades i förhållande till registreringspliktiga personer enligt lagen om registrering av aktieinnehav. Personer
med insynsställning är enligt 6 § styrelseledamot eller suppleant i bolaget
eller dess moderföretag,

verkställande

direktör eller vice verkställande

di-

rektör i bolaget eller dess moderföretag, verkställande direktör eller annan
ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om han normalt kan antas få
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tillgång till förtrolig information om sådant förhållande som kan påverka
kursen på aktierna i bolaget, revisor eller suppleant i bolaget eller dess
moderföretag, bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag,
kommanditdelägare, innehavare av annan ledande befattning i eller
dock
uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess
kvalificerat
annat
om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra
information om sådant förhållande som kan påverka kursen på
aktierna i bolaget, den fysiska person som äger aktier i bolaget, motsvarande minst 5 procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan
moderföretag,
förtrolig

fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående.
Bolaget är enligt 15 § skyldigt att föra en förteckning över de personer
som i sin egenskap av arbetstagare eller uppdragstagare i bolaget har
insynsställning. Förteckningen skall bolaget hålla tillgänglig för allmänheten
och lämna till bankinspektionen. Enligt samma paragraf skall bolaget också
skriftligen underrätta den som upptagits i förteckningen om dennes insynsställning och anmälningsskyldighet, ifall denne är sådan verkställande
direktör eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag som normalt kan antas få tillgång till förtrolig information om förhållande som kan
påverka kursen på aktierna i bolaget. Samma gäller om han är innehavare
av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra förtrolig information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget. Kopia av underrättelsen skall samtidigt sändas till bankinspektionen.
De personer som enligt lagen innehar insynsställning skall skriftligen
anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till VPC 10 §.
omfattar enligt 11 § även aktier som ägs av make
Anmälningsskyldigheten
eller sambo till den anmälningsskyldige, omyndigt barn under den anmälningsskyldiges vårdnad, juridisk person över vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande och med vilken den anmälningsskyldige eller han och någon honom närstående tillsammans har en
väsentlig ekonomisk gemenskap som grundas
ekonomiskt intresse.

andelsrätt eller därmed

jämförligt

l vissa fall föreligger inte anmälningsskyldighet, såsom när aktieinnehavet
inte uppgår till 50 aktier eller värdet understiger ett marknadsvärde motsvarande 10 000 kr. avseende värdepapper som i lagen likställs med aktier.
Köp och försäljning av småposter av aktier omfattas inte av anmälningsskyldigheten, om ändring i innehavet efter senaste gjord anmälan inte
uppgår till 50 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som likställs
med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande 10 000 kr. 10 §.
skall fullgöras senast 14 dagar efter det att inAnmälningsskyldigheten
uppkommit
för
synsställning
en person eller han fått kännedom om en
närståendes aktieförvärv. Samma tidsgräns gäller vid förändringar i aktieinnehavet 13 §. VPC skall senast dagen efter det att anmälan kommit
bolaget och bankinspektionen om innehållet i anmälan. Anmälan skall hos bolaget hållas tillgänglig för allmänheten 14 §.

underrätta
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Bankinspektionen för ett register insynsställningsregister
över de anmälningar som görs 25 §. Uppgifter i insynsställningsregistret avseende
sådant aktieinnehav som inte längre omfattas av anmälningsskyldigheten
kan avföras ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio år efter
det att de avförts ur registret. Uppgifterna i insynsställningsregistret och de
uppgifter som avförts från registret är offentliga.
Anmälningsskyldigheten
fullgörs i det nuvarande systemet på så sätt att
personen med insynsställning på en särskild av VPC utarbetad blankett
anmäler innehav och förändringar. Anmälan hanteras manuellt av såväl
VPC som bankinspektionen.
Den mottas av VPC som efter eventuella
kompletteringar sänder den vidare till bankinspektionen. När bankinspektionen mottar en anmälan sätts den i en pärm som förs över det aktuella
aktiemarknadsbolaget.

I pärmen finns även förteckningen över bolagets
med
insynsställning.
personer
Antalet anmälningar var under tiden från den 1 oktober till den 31
december 1985 1 746, 1986 3 923, 1987 3 931, 1988 4 080 samt under tiden
från den 1 januari 1989 till den 1 juli 1989 1993. Antalet registrerade
personer med insynsställning är ca 6 000 och i juli
aktiemarknadsbolag av reglerna.

1989 berördes 208

Kännedom om vilka personer som har insynsställning erhåller bankinspektionen genom förteckningen som bolaget sänt in till bankinspektionen.
Vid kontroll av misstänkta affärer vid offentliga erbjudanden om förvärv av
aktier i ett aktiemarknadsbolag använder bankinspektionen också bolagets
personalregister, eftersom förbudet omfattar arbetstagare och uppdragstagare som är knutna till bolaget men enligt lagen inte har insynsställning.
Som tidigare nämnts innebar den nya lagen en skärpning, eftersom ett
direkt förbud infördes mot insiderhandel i två olika situationer.
Lagen omfattar dels ett allmänt förbud mot insiderhandel, dels ett förbud
mot insiderhandel vid offentliga erbjudanden om förvärv av aktier i ett
aktiemarknadsbolag take-oversituationen.
Skälet till att en särskild reglering infördes för take-oversituationen
var dels att lagstiftaren valde att
begränsa den allmänna regeln om insiderhandel till att omfatta endast
insiderhandel i inskränkt mening förtrolig information som hänför sig till
ett enskilt bolag, dels att offentliga erbjudanden torde innebära stora
frestelser för inblandade att göra vinstgivande affärer.
Bestämmelsen mot insiderhandel vid offentliga erbjudanden

7 § innebär i huvudsak att, när en svensk juridisk person vidtagit någon åtgärd som
syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande om förvärv av
aktier i svenskt aktiebolag vars aktier är inregistrerade vid Stockholms
fondbörs eller svenskt aktiebolag somär OTC-bolag aktiemarknadsbolag,
förbud råder för arbets- eller uppdragstagare hos berörda företag eller deras
att innan erbjudandet offentliggjorts handla med aktier i
aktiemarknadsbolag som är föremål för erbjudandet och, om den juridiska
moderföretag

person som står bakom erbjudandet är ett aktiemarknadsbolag, även med
aktier i det bolaget.
Den personkrets som omfattas av förbudet mot insiderhandel i takeoversituationen

är betydligt

mer vidsträckt

än kretsen av personer med
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insynsställning som omfattas av anmälningsskyldigheten. De personer som
berörs av förbudet mot insiderhandel i take-oversituationen är arbetstagare
och uppdragstagare hos den juridiska person som står bakom take-overerbjudandet eller hos det aktiemarknadsbolag som är föremål för erbjudandet
eller något av deras moderföretag. En förutsättning är att de erhållit kännedom om erbjudandet som en följd av anställningen eller uppdraget. Har
kännedom erhållits på annat sätt utan samband med vederbörandes anställning eller uppdrag gäller inte förbudet. Förbudet omfattar även att
handla för annans räkning i aktuella bolag eller att med råd eller därmed
jämförlig handling föranleda någon annan till handel med aktiemarknadsbolagets aktier innan erbjudandet offentliggjorts.
Även fysiska aktieägare som har större andelar eller aktier i de berörda
företagen berörs av förbudet, nämligen om innehavet utgör minst 5 procent
av samtliga sådana andelar eller aktier eller har ett röstvärde som motsvarar
minst 5 procent av rösterna för samtliga sådana andelar eller aktier. Vid
bestämmande av innehavets storlek skall aktier som ägs av närstående till
aktieägare medräknas.
I bestämmelsen nämns tre typfall då ett förbud mot insiderhandel under
skall inträda, nämligen när frågan om offentligt erbjudande väckts i den juridiska personens styrelse eller hos någon annan som kan
alla förhållanden

fatta beslut om erbjudandet, när företrädare för den juridiska personen
kommit överens med företrädare för aktiemarknadsbolaget om att inleda
överläggningar som syftar till ett offentligt erbjudande samt när den juridiska personen låtit göra en utredning om de affärsmässiga förutsättningarna
för ett offentligt erbjudande eller en plan för erbjudandets genomförande. I
det fall det erbjudande bolaget eller någon annan på bolagets uppdrag gjort
antingen en utredning om de affärsmässiga förutsättningarna för ett offentligt erbjudande eller en plan för erbjudandets genomförande, skall en
förberedande åtgärd i lagens mening anses vidtagen. Löst skisserade kalkyler och liknande uppslag anses inte föranleda ett förbud medan däremot en
upprättad promemoria, som kan läggas till grund för en allmän uppskattning av de finansiella och marknadsmässiga konsekvenserna av ett samgående, anses utlösa förbudet. Förtrolig information skall inte utnyttjas om
det med fog kan antas att ett offentligt erbjudande kommer att realiseras.
Enskilda initiativ
lägre nivå i företagsstrukturen anses i allmänhet inte
utlösa förbud.

För att så skall ske krävs att utredningsdirektiven kan härledas till någon ledningsfunktion på i vart fall en avdelning med ansvar för
utvecklingsfrågor.
Har sådana direktiv utgått bör handeln avbrytas när
utredningsarbetet

avsatt resultat som skäligen kan antas leda till ett förHar frågan om ett samgående väckts direkt av företagets
eller koncernens verkställande ledning anses ett sådant initiativ vanligen
värvserbjudande.

som en indikation på att ett offentligt bud är förestående. I sådant fall är
redan själva initiativet tillräckligt för att förbudet skall inträda.
I den allmänna bestämmelsen mot insiderhandel 8 § stadgas att den
dvs. den
som enligt lagen har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag,
begränsade krets som har anmälningsskyldighet beträffande aktieinnehav
och aktieförvärv, inte heller i annat fall för egen eller annans räkning får
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köpa eller sälja aktie i bolaget eller lämna råd eller på liknande sätt få någon
att handla med den aktuella aktien, när han känner till en omständighet i
bolagets eller moderföretagets verksamhet om vilken upplysning kommer
att lämnas i årsredovisning, delårsrapport eller årsbokslut som ännu inte
offentliggjorts, ifall omständigheten är ägnad att väsentligt påverka kursen
på bolagets aktier när den blir allmänt känd. Samma sak gäller även annan
inte offentliggjord omständighet i bolagets eller dess moderföretags verksamhet, om omständigheten uppenbart är ägnad att väsentligt påverka
kursen på bolagets aktier när den blir allmänt känd. I sistnämnda fall krävs
det alltså att det skall vara uppenbart att informationen kan få en kursdrivande effekt.
Omständigheten skall gälla det enskilda bolaget och den skall erfarenhetsmässigt väsentligt påverka aktiekursen. Huruvida så faktiskt sker när
den offentliggörs

av frågor om när
departementschefen
i prop.
ändring av kursen på en aktie i

saknar betydelse. Vid bedömningen

väsentlighetsrekvisitet

är

uppfyllt

har

1984852157 s. 89 angivit att en tioprocentig
allmänhet är att anse som väsentlig.
De två förbudsbestämmelserna gäller inte för befattningshavare hos en
fondkommissionär i fråga om köp eller försäljning för fondkommissionärens
räkning av aktier i ett OTC-bolag för vilket fondkommissionären är marketmaker. Fondkommissionären är
i sin egenskap av market-maker skyldig
heller omfattas befattningshavare hos
att lämna köp- och säljerbjudande.
en fondkommissionär när fråga är om utfärdande, köp eller försäljning av
i
aktieoption för fondkommissionärens räkning, om fondkommissionären
aktieoptioner och att
särskilt avtal utfäst sig att på begäran ange kursen
till dessa kurser utfärda, köpa eller sälja aktieoptioner. Befattningshavare
hos en market-maker,
undantaget 9 §.

som inte är fondkommissionär,

omfattas

inte av

Befattningshavare hos fondkommissionär är inte heller förhindrad att
utföra köp- och säljorder för en kund. Då fondkommissionären
har ett
uppdrag att efter mera allmänna direktiv förvalta en kunds värdepappersportfölj och göra de omplaceringar som marknadsförhållandena
kan motivera gäller dock förbudet. Befattningshavaren är då förhindrad att för
kundens räkning köpa eller sälja aktier i ett bolag, om befattningshavaren
på grund av insiderbestämmelserna inte för egen räkning skulle kunna göra
heller köp då omständigheten är
en sådan affär. Insiderförbuden gäller
ägnad att sänka kursen eller försäljning där omständigheten är ägnad att
höja kursen, såvida det inte är fråga om aktieoptioner.
Inte heller försäljning av aktier som tillhör ett konkursbo omfattas av förbuden. En
konkursförvaltares eventuella insiderställning i ett aktiebolag skall inte kunna försämra borgenärers ställning i konkursboet genom att en försäljning
måste anstå viss tid. Innehavare av aktieoptioner skall äga rätt att den dag
optionens löptid utgår lösa de aktier optionen avser eller sälja optionen.
Den som utfärdat en aktieoption skall i samband med lösen också ha rätt att
sälja eller köpa de aktier som optionen avser utan att hindras av insiderreglema.

heller omfattar förbudet

mot insiderhandel

de fall vid ett över-
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tagande av ett aktiebolag när aktier köps för den erbjudande juridiska
personens räkning 9 §.
Bankinspektionen
har i lagen 24 § givits rätt att bedriva utredande
verksamhet när det finns anledning att anta att ett brott mot insiderreglerna
förekommit. Således har bankinspektionen möjlighet att begära in uppgifter
från den som det finns anledning att anta har gjort överträdelsen. Vid ett
offentligt erbjudande kan därför varje arbets- eller uppdragstagare hos det
erbjudande eller erbjudna bolaget eller moderföretagen till dessa företag
komma i fråga medan förfrågan i övriga fall endast kan riktas till den som
har insynsställning enligt lagen.
Bankinspektionen
har även möjlighet att begära in uppgifter från det
aktiebolag vars aktier överträdelsen gäller och vid offentliga erbjudanden
från den juridiska person som lämnat erbjudandet. Även moderföretagen
till dessa bolag har bankinspektionen möjlighet att begära in uppgifter av.
Eftersom det kan finnas behov av kompletterande upplysningar utöver dem
som framkommer
tillhandahållandet

av de uppgifter som lämnas av fondkommissionärerna vid
har fondkommissionärerna
av avräkningsnotor,
även
kommit att omfattas av bankinspektionens frågerätt.
I de fall det finns anledning att anta att en insider köpt eller sålt aktier

genom bulvan eller att någon köpt eller sålt aktier i ett bolag som omfattas
av lagen och anledning också finns att anta att handeln föranletts av otilllåtna råd eller liknande har bankinspektionen rätt att begära in uppgifter
av
denna person. Denna frågerätt skall dock endast användas om det föreligger särskilda skäl som talar för att insidertips utnyttjats. Finns det anledning anta att någon överträtt andra bestämmelser i lagen och är överträdelsen belagd med straff får bankinspektionen i utredningssyfte också
infordra uppgifter av denne.
För grovt oaktsamt eller uppsâtligt brott mot förbuden om insiderhandel
är stadgat böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är att anse
som grovt är straffet fängelse i högst två år. Ansvar kan inte utdömas för
anstiftan eller medhjälp till insiderbrott 28 §. För brott mot anmälningsskyldighet enligt lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av sin uppgiftsskyldighet i samband med
bankinspektionens utredande verksamhet kan dömas till böter eller fängelse högst sex månader 29 §.
Vinning av insiderbrott skall förklaras förverkad om det inte är oskäligt
31 §. Allmänt
bankinspektionen

åtal för insiderbrott
32 §.

får endast väckas efter medgivande av

Vikten av att allmänheten skall kunna ha förtroende för fondkommissionärshandeln har lett till att bestämmelser om egenhandel för befattningshavare hos fondkommissionärer förts in i fondkommissionslagen 1979:748.
Bestämmelserna innebär att den som på grund av befattning eller annars har
anknytning till fondkommissionär
får för egen räkning genom köp, byte
eller därmed jämförligt fång förvärva fondpapper annat än för långsiktig
förmögenhetsförvaltning,
om han normalt har insyn i uppdragsgivares vär-
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depappersaffärer som har sådan omfattning att det allmänna försäljningsvärdet kan påverkas 39 §. Undantagna från regeln är obligationer och
förlagsbevis som inte är konvertibla, eftersom det bedömts att kurssvängningarna är förhållandevis obetydliga för dessa och vanligen beroende av
andra faktorer än de som påverkar aktiekurserna. Avgörande för om en
person omfattas av bestämmelsen är om han normalt har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer. Befattningshavare som endast i begränsad omfattning eller vid enstaka tillfällen har insyn i fondaffärerna omfattas inte av
förbudet. Placeringar som sträcker sig över två år har ansetts vara långsiktiga. Vid bedömningen om en förmögenhetsplacering är långsiktig skall
även beaktas om förvärvet finansierats genom kredit.
Befattningshavare som har nämnda insynsställning är skyldiga att ofördröjligen anmäla sitt innehav av fondpapper och ändringar i innehavet till
gäller inte sådana
40 §. Anmälningsskyldigheten
fondkommissionären
Anmälningsskyldigobligationer och förlagsbevis som inte är konvertibla.
het omfattar fondpapper som ägs av den anmälningsskyldige, hans make
eller omyndigt barn som står under hans vårdnad. Har någon av dem eller
flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med annan
juridisk person än fondkommissionären som grundas på andelsrätt eller
därmed jämförligt ekonomiskt intresse, omfattar anmälningsskyldigheten
även den juridiska personens innehav av fondpapper, om den anmälningsskyldige samtidigt har väsentligt inflytande över den juridiska personens
verksamhet.
skall föra förteckning över gjorda anmälningar
för bankinspektionen 40 §. Det föreligger
tillgänglig
och även hålla den
vidare skyldighet för styrelsen eller verkställande direktören hos en fondkommissionär att skriftligen underrätta den som har insynsställning på
Fondkommissionärerna

grund av sin befattning hos fondkommissionären om att han är anmälningsskyldig för sitt fondpappersinnehav 41 §.
Förutom de regler som tar direkt sikte på insiderhandel finns det ytterligare bestämmelser i lagstiftningen som bland annat reglerar offentligt
anställdas kunskap om sekretessbelagda förhållanden. I 20 kap. 3 § brottsbalken har intagits en bestämmelse om brott mot tystnadsplikten. I paragrafen föreskrivs att om någon röjer uppgift som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning eller utnyttgärningen eljest är
jar han olovligen sådan hemlighet dömes han, om
särskilt belagd med straff för brott mot tystnadsplikt, till böter eller fängelse
i högst ett år. Den som av oaktsamhet begär en sådan handling dömes till
dömas till ansvar.
böter. l ringa fall skall dock
För att ansvar skall kunna utdömas för brott mot tystnadsplikt fordras att
tystnadsplikten följer av lag eller annan författning. Däremot krävs inte att
brott mot tystnadsplikten medfört skada eller förfång. Bestämmelsen är
till annan lag och skall därför endast tillämpas om
överträdelsen inte eljest är särskilt belagd med straff.
I sekretesslagen 1980:100 ges bestämmelser om tystnadsplikt i det allsubsidiär i förhållande
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männas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift vare sig det sker muntligen
eller genom att allmän handling lämnas ut. Genom bestämmelserna i lagen
regleras befattningshavares tystnadsplikt i statlig och kommunal tjänst. I 1
kap. 4 § sekretesslagen föreskrivs att om förbud gäller enligt sekretesslagen
mot att röja uppgift får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den
verksamhet i vilken sekretessen gäller för uppgiften. En offentlig funktionär
är således förbjuden att utnyttja uppgifter som han är skyldig enligt sekretesslagen att hemlighålla i ett annat sammanhang för att med hjälp av
uppgifterna göra t.ex. en vinstgivande affär. Vid en sådan överträdelse kan
personen drabbas av straffansvar för brott mot tystnadsplikten enligt 20
kap. 3 § brottsbalken. Som exempel på en bestämmelse i sekretesslagen
som har betydelse i här aktuella sammanhang kan nämnas 3 kap. 1 § vari
föreskrivs att sekretess gäller hos regeringen, riksbanken och riksgäldskontoret för uppgift som angår rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller
valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas om uppgiften röjs. Vidare kan nämnas bestämmelsen i 8
kap. 5 § sekretesslagen om sekretess i statlig myndighets verksamhet som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, fondkommissionärs- och fondbörsväsendet eller försäkringsväsendet för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden
hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften
röjs eller om uppgiften rör ekonomiska eller personliga förhållanden för
annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som myndighetens verksamhet avser. Vid t.ex. handel med utländska valutor kan sålunda den som överträder bestämmelsen i 3 kap. 1 § göra sig
skyldig till brott mot tystnadsplikten och dömas enligt brottsbalkens bestämmelser, om han utnyttjar kunskapen för att göra en vinstgivande transaktion för egen del.
Genom bestämmelser i sekretesslagen i förening med 20 kap. 3 § brottsbalken är således offentliga funktionärer i vissa fall förhindrade att göra
affärer med tillgång till icke offentliggjord information.

12.3

Insiderlagarnas

tillämpning

Bankinspektionens

första uppgift när det gäller insiderbevakning är att
finna de händelser eller omständigheter som är förbudsgrundande enligt
lagen. För ändamålet följs kontinuerligt vad som rapporteras i massmedia.
Även information från bolagen följs
upp. När en viktig händelse inträffat
måste en analys göras för att bedöma om händelsen är av sådan betydelse
att förbudet varit gällande innan händelsen offentliggjordes. När bankinspektionen

funnit att förbudsreglerna varit tillämpliga gör inspektionen
för att se om insiderhandel faktiskt förekommit. Insiderregister
kontrolleras för att se om någon anmälan gjorts till registret. Kursutvecklingen och omsättningsvolymen i tiden före offentliggörandet genomgås.
kontroller
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Har omsättningen ökat kraftigt sker samråd med Stockholms fondbörs om
vad som kan ligga bakom utvecklingen i aktien. För att ta reda på om någon
avräkningsnotor
köpt eller sålt aktier kontrolleras fondkommissionärernas
också
i samband med
kan
för den aktuella perioden. Bankinspektionen
detta begära in uppgifter från bolaget om vilka av bolagets personer med
insynsställning som hade kännedom om den kurspåverkande omständigheten innan den offentliggjordes. Visar det sig vid dessa kontroller att en
person med insynsställning handlat under den aktuella tiden förekommer
det att bankinspektionen frågar vederbörande om motiven till handeln och
huruvida han kände till den kurspåverkande händelsen. Undersökningen
avslutas med en bedömning av om ärendet skall överlämnas till åklagaren,
vilket kan göras som åtalsanmälan eller på så sätt att ärendet anmäls för
vidare utredning.
Stockholms fondbörs har en särskild enhet för marknadsövervakning med
uppgift att vaka över kursutvecklingen. Enheten har ett nära samarbete
med bankinspektionen. Enheten använder sig av ett datoriserat program för
att få kännedom om större kursrörelser. Om kursen på ett bolags aktier
avviker mer än 5 procent från föregående dag eller om betalkurserna ändras
lika mycket under dagen noteras avvikelsen på en lista. Fondbörsen söker
till kursawikelsen
till en början efter naturliga förklaringar
genom att
studera marknadsförhållandena och informationen från bolagen. Ger detta
nöjaktig förklaring kan, vilket sker då och då, från börsmedlemmar
begäras besked för vems räkning affärerna utförts. Går det inte att finna
någon naturlig förklaring har fondbörsen möjlighet att fråga mäklarna på
vems uppdrag de utfört affärerna. För det fall någon naturlig förklaring inte
står att finna trots gjorda undersökningar översänds materialet till bankinkopior på vissa anspektionen. Bankinspektionen sänder kontinuerligt
mälningar om affärer som gjorts av personer med insynsställning till fondbörsen. Eftersom endast anmälningar av affärer som kan ha betydelse för
marknaden är intressanta har den ursprungliga rutinen med att sända alla
anmälningar till fondbörsen övergivits.
Två strafförelägganden för brott mot registreringsplikten
stöd av den gamla lagen om registrering av aktieinnehav.

utfärdades med
Efter värdepap-

persmarknadslagens ikraftträdande har bankinspektionen mer ingående undersökt cirka tjugo misstänkta fall av otillåten insiderhandel. Flertalet undersökta fall har avsett förvärvssituationer 7 § och några det mera allmänna förbudet 8 §. Före 1988 dömdes ett par personer till ansvar för brott
under 1988 dömdes en handfull personer för
mot anmälningspliktenoch
Åtal
har väckts mot en person för brott mot förbudet mot
samma brott.
insiderhandel men har ännu inte slutligt prövats.
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12.4

Förekomsten

av

självreglering

av

insiderhandel
Den självreglering
regler kompletterar
insiderhandel.

som i dag förekommer på marknaden i form av etiska
i många fall värdepappersmarknadslagen i fråga om

Den avgörande drivkraften bakom tillskapandet av etiska regler för aktörer på marknaden är omsorgen om förtroendet för den egna verksamheten
hos dem som utnyttjar eller kan tänkas komma i behov av att utnyttja de
tjänster som tillhandahålls. Förtroendet får inte skadas av att enskilda
anställda agerar för egen eller närståendes räkning.
Av svaren på en enkät från kommittén till marknaden om bland annat
förekomsten av egna etikregler har framkommit att dylika regler är relativt
vanligt förekommande hos dem som dagligen deltar i handeln eller på annat
sätt kommer i mer regelbunden kontakt med förtrolig kurspåverkande
information. Cirka trettiofem procent av dem som svarade på enkäten hade
egna regler utöver de regler i värdepappersmarknadslagen och fondkommissionslagen som omfattade vissa av de tillfrågade. I vissa fall gäller
etikreglerna alla anställda. Reglerna omfattar dock vanligen endast de
grupper av personer som handlar med värdepapper eller är ansvariga för
förvaltning av värdepapper hos arbetsgivaren eller liknande organisation
eller som
annat sätt kommer i mer regelbunden kontakt med information
som kan komma att påverka kursen på ett värdepapper.
Reglerna är utformade på olika sätt. I vissa fall förbjuds anställda att göra
affärer i ett värdepapper, så länge den förtroliga informationen inte är
allmänt känd, och att inom samma tid påverka någon annan, till exempel
närstående eller kunder, att handla med värdepapper på basis av informationen. I andra fall har begränsningarna inte tagit formen av direkt förbud
att handla med värdepapper vid tillgång till förtrolig information utan i
stället har ett indirekt förbud skapats genom att skyldighet införts att
anmäla gjorda eller förestående affärer till arbetsgivaren. Någon egentlig
begränsning av möjligheten att köpa eller sälja värdepapper förekommer
således inte i dessa fall, utan anmälningsskyldigheten anses leda till minskad
vilja att göra affärer som kan uppfattas som skadliga för förtroendet. Begränsningarna innebär också i vissa fall förbud att handla med värdepapper
annat än för långsiktigt sparande och i rimlig omfattning i förhållande till
den enskildes ekonomiska förhållanden i övrigt. Med långsiktigt sparande
avses en placering som sträcker sig över två år. När man använt sig av
tvåårsbegränsningar och liknande krav på att de anställda måste inskränka
sig till långsiktiga placeringar har dock innehavaren av värdepapperen givits
möjlighet att sälja värdepapper vid ändrade förhållanden, angelägna utgifter och om kursen sjunker under anskaffningsvärdet. I något fall har även
framhållits att naturligtvis inte heller långsiktiga affärer får göras med
tillgång till förtrolig information om värdepapperet. Det finns också exempel på förbud att handla med värdepapper som är relaterade till de
speciella värdepapper som bolaget hanterar. I några fall har begränsningar-
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na i fondkommissionslagen och värdepappersmarknadslagen fått utgöra de
begränsningar som skall gälla på en arbetsplats trots att de anställda inte
omfattas av lagen.
De sanktionsbestämmelser som kan komma att tillämpas vid överträdelse
mot en arbetsgivares etikregler år avsked, uppsägning eller omplacering till
andra arbetsuppgifter.
Självreglering förekommer såväl hos privata institutioner och företag på
marknaden som hos offentliga institutioner. Som exempel på självreglering
hos en statlig myndighet kan nämnas att bankinspektionen med de lokala
träffat en överenskommelse som innebär att
arbetstagarorganisationerna
tjänstemän som i sin tjänst handlägger värdepappershandel rekommenderas
till generalatt anmäla sina egna och närståendes värdepappersförändringar
direktören.
Även Sveriges riksbank har interna etikregler för de anställda som har
tillgång till förtrolig information. Bland annat innebär dessa regler att ett
antal tjänstemän rekommenderas att anmäla sina värdepappersinnehav till
arbetsgivaren.
De etiska regler som gäller hos olika aktörer för deras anställda är
relativt effektiva eftersom tillsynen av dem sker direkt på
plats
av en arbetsgivare som bedömt det som angeläget att allmänhetens

förmodligen

för den egna organisationen inte rubbas.
med etiska regler i denna form är att de inte bedöms som
angelägna av alla parter på marknaden och att de därför inte kan utgöra
någon garanti för marknadens sundhet som helhet. Utifrån rättssäkerhetsaspekten kan det vara tveksamt att någon kanske offentligt kan komma att

och övriga aktörers förtroende
Olägenheter

utpekas med stöd av etikreglerna utan att vara lagförd.

12.5

12.5.1

Utländska

förhållanden

Norden

Inom övriga Norden har frågorna om insiderhandel liksom i Sverige fått en
ökad aktualitet i samband med den starkt ökade aktieomsättningen. Ännu
år 1983 saknade de nordiska länderna särskild lagstiftning rörande insiderhandeL
I Danmark har i lov om Köbenhavns fondsbörs av den 4 juni 1986 intagits
en lagregel, 39
som direkt berör insiderhandel. Tidigare reglerades frågan i den danska aktiebolagslagen genom en allmänt hållen bestämmelse
som föreskriver att styrelseledamöter och direktör i ett bolag inte får göra
eller medverka i spekulationsaffärer med aktier i bolaget. Vidare utfärdade
Köpenhamns fondbörs år 1979, som en följd av samarbetet inom den
europeiska gemenskapen angående värdepappersmarknaderna,
ler vilka även tog upp insiderhandel.

etiska reg-

Den nya lagregeln innebär att köp och försäljning av ett börsnoterat
värdepapper inte får företas av någon som har kännedom om ännu icke
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offentliggjorda

upplysningar rörande aktiebolaget, om dessa upplysningar
kan antas få betydelse för börskursen på värdepapperet. Förbudet gäller
oavsett vilka personer som gjort sig skyldiga till missbruket. Det gäller till
exempel även utomstående rådgivare och personer som av en ren tillfällighet fått informationen, kanske av en person med insynsställning. Genom den vida kretsen av tänkbara personer som kan göra insideraffärer och
får eller har tillgång till förtrolig företagsinformation
räknar den danska
lagstiftaren, i likhet med i Norge, med att undgå de svårigheter som en
avgränsning av kretsen kan innebära. överträdelse av förbudet straffas med
böter.
I Finland tillsatte regeringen i november 1986 en kommitté som hade till
uppgift att utreda förhållandena på värdepappersmarknaden i Finland värdepappershandelskommittén.
Kommittén lade i november 1987 fram ett
första delbetänkande. I betänkandet fanns bland annat förslag intaget om
bestämmelser som förbjuder missbruk av förtrolig företagsinformation. Under första halvåret 1989 antogs förslaget av den finska riksdagen och en lag
benämnd värdepappersmarknadslagen med bland annat bestämmelser om
otillåten insiderhandel trädde i kraft den 1 augusti 1989.
l värdepappersmarknadslagen förbjuds den som på grund av sin ställning,
sin befattning eller sitt uppdrag fått kännedom om en sådan icke offentliggjord omständighet rörande den som emitterat värdepapper med vilka
offentlig

handel bedrivs, som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, att utnyttja informationen för att bereda sig eller någon annan
materiell fördel genom att för egen eller annans räkning överlåta eller
förvärva värdepapperen eller genom att direkt eller indirekt råda någon i
handel med dem. Förbudet gäller även den som har skäl att misstänka att
informationen yppats eller röjts olovligen eller lämnats av misstag.
Personkretsen omfattar således såväl anställda i bolag vars aktier är
offentlig noterade som personer som inte är direkt knutna till ett bolag,
exempelvis offentliga funktionärer och fristående portföljförvaltare
eller
börsmäklare. Även de personer som erhållit informationen direkt av de
nämnda personerna omfattas av den föreslagna regleringen. Förbudet omfattar också tredje man som fått informationen av dessa personer, om denne
bort förstått att informationen yppats eller röjts olovligen eller av misstag.
Informationen skall vara hänförlig till den som emitterat ett värdepapper
som är föremål för offentlig handel. Allmänt kurspåverkande information
omfattas därför inte av regleringen. En departementstjänstemans kännedom om en viss omständighet beträffande ett bolag omfattas dock av
regleringen. Med rekvisitet offentligt handlade värdepapper blir såväl aktier
som andelar i masskuldebrevslån föremål för den föreslagna lagregleringen.
Den som gör sig skyldig till missbruk av förtrolig företagsinformation kan
dömas till böter eller fängelse högst två år. Är brottet att bedöma som ringa
bestämmes påföljden till böter.
Förslaget innehåller även en regel liknande den i USA förekommande
insiders short-swing profits rule. Vissa personer med insynsställning i ett
börsbolag eller ett avtalsmarknadsbolag

OTC-bolag

måste från förvärv
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eller överlåtelse mot vederlag av värdepapper i bolaget låta minst sex
månader förflyta innan de mot vederlag får överlåta aktier av samma slag.
Regeln innebär således en begränsning för de nämnda personerna att handmed aktier i bolaget. Bankinspektionen har givits rätt att bevilja undantag från denna regel om särskilda skäl föreligger.
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förvärvar eller överlåter
värdepapper i strid med bestämmelsen kan, om gärningen inte är att betill böter eller
döma som ringa, dömas för värdepappersmarknadsbrott
fängelse i högst ett år.
I lagen föreskrivs även en skyldighet för vissa personer som anses ha
insynsställning i ett bolag att anmäla innehav av aktier i det bolaget eller i
omfattar även ändkoncern till vilket bolaget hör. Anmälningsskyldigheten
ringar i innehavet. Anmälan skall göras till bolaget hos vilket personerna är
anställda. Dessa personer är också skyldiga att underrätta bolaget om den
som han är förmyndare för samt om sammanslutningar i vilka han ensam
eller tillsammans med sina familjemedlemmar har bestämmanderätt eller
sammanslutningar eller stiftelser i vilka han har avsevärt inflytande.
Vidare skall en fondbörs och en börsförmedlares styrelsemedlemmar och
suppleanter, verkställande direktör och vice verkställande direktör, revisor,
revisors suppleant samt den funktionär i en revisionssammanslutning som är
huvudansvarig för revisionen av fondbörsen eller fönnedlaren, en börsmäklare och den som är anställd hos en börsförmedlare och som har till uppgift
att handlägga uppdrag som gäller börsaktier samt en börsfunktionär för
fondbörsen uppge sitt aktieinnehav i börsbolag eller i bolag som hör till
samma koncern som dessa samt de ändringar som sker i innehavet. Motsvarande anmälningsskyldighet skall gälla för ovan nämnda medlemmar i
kursförmedlarnas organ och kursförmedlarnas funktionärer samt för mäklare beträffande aktier i sådana avtalsmarknadsbolag jämte bolag som hör till
fungerar som
samma koncern som vederbörande värdepappersförmedlare
kursförmedlare för.
De som tar emot anmälningarna skall vara skyldiga att föra ett register
över de anmälningsskyldigas aktieinnehav. Registren är offentliga.
I de fall anmälnings- och registerskyldigheten inte fullgörs kan påföljden
bestämmas till böter.
den 15 oktober 1985 en
Norge fick genom Lov om verdipapirhandel
reglering av insiderhandel som avser missbruk av förtrolig aktiebolagsinI 6 § stadgas att köp och försäljning av börsnoterade värdepapfår
inte
göras av någon som har förtroliga upplysningar som gäller
per
förhållanden rörande det aktiebolag som utfärdat värdepapperen och som
kan få väsentlig betydelse för kursen på värdepapperen. Bestämmelsen
formation.

vid köp och förallt missbruk av förtrolig företagsinformation
säljning av värdepapper oavsett vilka personer som gjort sig skyldiga till
missbruket. Det innebär att också personer som fått förtroliga upplysningar
mer av en tillfällighet omfattas av lagregeln. Befattningshavare i andra
företag och offentliga institutioner omfattas följaktligen också av regeln.

omfattar

Med denna vida insiderkrets

räknar lagstiftaren med att minska avgräns-
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vad avser tillhörigheten till kretsen.
Gäller den förtroliga informationen inte ett enskilt företag skall de allmänna ogiltighetsreglerna i den norska avtalslagen tillämpas, om informationen har betydelse för kurserna på ett värdepapper.
Sanktioner vid brott mot insiderregeln är böter eller fängelse högst ett år.
Förutom insiderregeln innehåller lov om verdipapir bestämmelser om ett
ningsproblemen

angående beslut och förslag samt övrig verksamhet som kan antas ha väsentlig betydelse för kursen på bolagets aktier.
Lagen innehåller även en regel om anmälningsskyldighet för aktieboöversända en förlaget. Bolaget skall till börsen och Verdipapirkontrollen
teckning över köp och försäljningar som gjorts i bolagets aktier och andra
aktiebolags upplysningsplikt

av de personer som enligt aktiebolagslagen har anmälningstill aktiebolaget om gjorda affärer i aktiebolagets aktier och
värdepapper. Anmälningsskyldighet
till bolaget har styrelseledamöter och
ledande befattningshavare. Skyldigheten omfattar även affärer som gjorts
värdepapper

skyldighet

av make eller minderårigt barn till den anmälningsskyldige eller ett bolag
vari den anmälningsskyldige har väsentligt inflytande.
Det norska kredittilsynet har under 1988 utarbetat ett förslag till ändringar i de norska reglerna om insiderhandel i Lov om verdipapirhandel.
Förslaget är föremål för en remissgenomgång och en lagändring i enlighet
med förslaget torde inte bli aktuell förrän tidigast hösten 1989.
Huvudstadgandet i förslaget innebär att köp eller försäljning av börsnoterade värdepapper icke får företas av någon som har upplysningar rörande
det företag som utställt värdepapperen eller rörande omsättningen av företagets värdepapper, om upplysningarna vid avtalstidpunkten är förtroliga
och uppeller i övrigt ännu inte är kända på värdepappersmarknaden
lysningarna kan antas få väsentlig betydelse för kursen på de värdepapper
köpet eller försäljningen gäller när de blir kända på marknaden. Har köpet
eller försäljningen företagits av någon som har en ledande ställning i företaget, styrelseledamot, aktieägare med 10 procent eller mer av aktierna
eller rösterna i företaget eller någon som har annan särskild anknytning till
företaget, skall det antas att förbudet blivit överträtt om vederbörande vid
avtalstidpunkten borde haft kunskap om upplysningarna eller borde ha
undersökt förhållandena på förhand. Bestämmelsen skall inte vara tilllämplig på den som förvissat sig om eller i övrigt utgått från att den motpart
som sålt eller köpt värdepapperen måste haft kunskap om den förtroliga
informationen. Vidare föreslås att köp eller försäljning som omfattas av
bestämmelsen omgående skall anmälas till börsen.
Förslaget innehåller även en hjälpregel som riktar sig mot korttidsspekulation. Regeln motsvarar i vissa delar den i USA förekommande the
där vinsten som vissa insiders gör
en
i aktiebolagets aktier skall överföras till aktiebolaget, om
både köp och försäljning skett inom en viss tid. I huvudsak innebär förslaget
att om någon av tidigare i huvudstadgandet omnämnda personkategorier

insiders short-swing profits rule
värdepappersaffär

köpt eller sålt börsnoterade värdepapper utställda av företaget under den
senaste månaden innan ett förhållande, som rör företaget eller handeln med
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företagets aktier och som har fått väsentlig betydelse för kursen på värdepapperet, blivit känt på marknaden, skall personen omedelbart efter det att
han fått kunskap om förhållandet underrätta Verdipapirkontrollen
om affären. Han skall vidare vara skyldig att betala tillbaka förtjänsten på affären
fram till offentliggörandet
- i första hand till motparten och om det inte är
möjligt till statskassan. Förtjänsten skall beräknas på grundval av kursen vid
tidpunkten för affären och kursen vid tidpunkten för anmälan till Verdipapirkontrollen. Samma regel föreslås gälla även ett företag, om affären gjorts
för företagets räkning. Den föreslagna regeln har fått namnet inner-swingregeln.
För att hindra att stiftare av ett aktiebolag eller andra innehavare av
förstahandstecknade aktier vid emission till allmänheten skall kunna utnyttja förtrolig information om företaget som inte är känd för allmänheten
och som kan antas få betydelse för värderingen av aktierna har föreslagits
en regel som förbjuder dessa personer att sälja aktier som förvärvats innan
årsredovisning presenterats för första hela driftsåret efter emissionen.
I samma förslag har också intagits en regel om upplysningsplikt för ägare
av större aktieposter. Aktieägare, som äger 10 procent eller mer av aktiekapitalet i ett företag med börsnoterade aktier eller aktier som representerar
tio procent eller mer av rösterna i företaget, skall när han säljer aktier som
utgör l procent eller mer av aktiekapitalet eller röstvärdet underrätta
börsen om att han har för avsikt att genomföra en sådan affär. En försäljning föreslås kunna ske tidigast sju dagar efter det att börsen mottagit
anmälan. Regeringen ges i förslaget möjlighet att i företag med större
aktiespridning bestämma att gränsen skall vara 5 procent i stället för 10
procent och en halv procent i stället för en procent.
12.5.2

EG

Insiderfrågorna

har tidigare

berörts i samband med EG-kommissionens
1977 till medlemsstaterna att tillämpa vissa gemensamma
börsetiska regler. Kommissionen har, som en följd av den ökade liberaliseringen av kapitalmarknaderna och samordningen av värdepappersmarknaden inom EG, under våren 1987 lagt fram ett förslag till direktiv angående
rekommendation

förbud mot insiderhandel. Enighet om direktivets utformning har uppnåtts
under våren 1989 och ett antagande av direktivet är planerat under senare
delen av 1989.
Förslaget till direktiv omfattar, förutom personer som fått förtrolig information

eller råd på grund av sin ställning, även tippees,
alltså de
fått
förtrolig
information
någon
fått
den
i
första
hand.
personer som
av
som
För att det skall vara fråga om insiderinformation fordras att informationen
är okänd för allmänheten och att den är av tillräckligt bestämd beskaffenhet. Enbart rykten omfattas inte. Informationen kan vara hänförlig till en
eller flera utgivare av värdepapper eller till ett eller flera värdepapper. Med
värdepapper avses de finansiella instrument vilka godkänts för handel på en
börs. Regeln omfattar såväl information från bolaget som information ut-
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ifrån, t.ex. i en uppköpssituation. Informationen kan även avse diskontoförändringar och liknande penningpolitiska åtgärder eftersom en diskontoförändring t.ex. kan påverka räntebärande värdepapper. Anställda vid en
centralbank är således förbjudna att utnyttja icke offentliggjord information
beslut. Information som inte kan antas ha
om ett ekonomiskt-politiskt
väsentlig kurspåverkan omfattas inte av regeln.
Personen med insynsställning insidern
är förbjuden att utnyttja icke
information direkt eller via annan vid handel med värdepapÄven transaktioner utanför börsen ompå
värdepappersmarknaden.
per
fattas av förbudet, om de förmedlas av en professionell aktör, t.ex. en
fondkommissionär.
offentliggjord

Insidern är vidare förbjuden att föra informationen vidare till tredje man
tippee
om inte den personens ställning kräver att han erhåller den förtroliga informationen. Han får inte heller utnyttja informationen genom att
ge råd till någon annan att köpa eller sälja värdepapper. Den som erhållit
informationen
utnyttja

i andra hand är på samma sätt som insidern förbjuden att
för att köpa eller sälja värdepapper eller föra invidare till någon annan.

informationen

formationen

Vad avser den territoriella tillämpningen av insiderreglerna föreslås, för
det fall att transaktionen skett på en organiserad marknad för värdepapper,
att den skall anses ha gjorts i det land där marknaden är lokaliserad eller
verksam.
Förslaget innehåller även en regel som syftar till att minska möjligheterna
till informationsmissbruk
genom att ålägga aktiebolagen en skyldighet att
omedelbart informera allmänheten om omständigheter eller beslut, vilka
sannolikt kommer att påverka kursen på bolagets värdepapper. Undantag
från denna skyldighet kan medges om ett omedelbart publicerande skulle
skada bolagets legitima intressen.
I kommentaren till förslaget understryks vikten av att medlemsstaterna
utser en eller flera myndigheter för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna. Medlemsstaternas myndigheter skall samarbeta för att kunna spåra transaktioner som sträcker sig över flera medlemsländer och
identifiera den eller de som gjort transaktionerna. Samarbetet är tänkt att
ske i form av informationsutbyte
och skall omfatta all information som
bedöms nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina åligganden.
Medlemsstaterna

bestämmer påföljderna för överträdelse av direktivens
anges inte vilken påföljdsnivå som skall
tillämpas utan förslaget överlämnar till medlemsstaterna att utforma påföljdsbestämmelserna vid överträdelser av de föreslagna föreskrifterna. Påföreskrifter.

I direktivförslaget

följdsnivån

varierar ganska kraftigt för de medlemsstater som redan har
insiderreglering. Straffen är böter eller fängelse där i ett fall bötesbeloppets
storlek är obegränsat och fängelsestraffet bestämts till högst sju år. Merparten av länderna har dock lägre straffnivåer.
Direktivförslaget
har karaktär av minimiregler och det är möjligt för en
medlemsstat att skärpa reglerna utöver vad som finns föreslaget i direktiven.
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12.5.3

Europarådet

Europarådet

har i januari 1989 antagit en konvention om insiderhandel.
Konventionens uppgift är att skapa ett ömsesidigt utbyte av information
mellan de anslutna staterna för att göra det möjligt att effektivt övervaka
värdepappersmarknaderna
och att fastställa huruvida en person gjort sig
skyldig till otillåten insiderhandel. Konventionen definierar begreppet insiderspekulation som irregular
operation
utförd av en person som har
direkt kunskap om förtrolig information genom sin personliga ställning. Till
denna grupp räknas styrelseordföranden och styrelseledamöter eller ledamöter i liknande administrativa eller övervakande organ i ett företag. Personkretsen omfattar också den som
grund av sin anställning eller yrke
erhållit konfidentiell information om ett företag. Tredje man som erhållit
den förtroliga informationen av någon av de tidigare nämnda personerna
gör sig också skyldig till insiderspekulation om han gör transaktioner till
följd av den ännu inte offentliggjorda informationen.
Konventionen föreskriver att de anslutna staterna skall tillhandahålla
varandra största möjliga ömsesidiga biträde när fakta föreligger som innebär bevis eller ger misstanke att insideraffärer ägt rum. Enligt konventionen
finns även möjlighet för de anslutna staterna att utvidga utbytet av information

till att omfatta alla typer av transaktioner

på värdepappersmark-

naden.
Vid efterkommande av en begäran om information skall det tillfrågade
landets lagregler tillämpas av den tillfrågade myndigheten. Den tillfrågade
myndigheten och den person som arbetar med framställningen skall iakttaga sekretess om förfrågningen, vilka som omfattas av förfrågningen och det
samlade materialet. Erhållen information får endast användas i det efterfrågade sammanhanget. Den tillfrågade myndigheten kan vägra att efterkomma en framställning under vissa i förslaget uppräknade omständigheter,
till exempel om den tillfrågade
utlämnande av information.

12.5.4

statens säkerhet skulle kunna skadas av

Frankrike

Lagstiftning om insiderhandel har existerat i Frankrike sedan år 1967. Till
en början innebar reglerna om insiderhandel endast en skyldighet för styrelseledamöter och högre befattningshavare i ett bolag att rapportera handel
med aktier i bolaget till det marknadsövervakande organet Commission des
Operation

de Bourse COB.
Underlåten rapportering kunde medföra
I december 1970 skärptes reglerna genom att insiderspekulation
kriminaliserades. Genom den nya lagen förbjöds varje person som i sin
yrkesutövning erhöll förtrolig information om tekniska, affärsmässiga eller

straff.

finansiella

förhållanden hos ett aktiebolag att utnyttja informationen för
handel med bolagets aktier innan informationen kommit till allmänhetens
kännedom.
Begreppet insider har fått en vidsträckt tolkning i rättspraxis och omfattar

sou 1989:72

och ekonomijournalister
som banktjänstemän, dock under
förutsättningen att personerna erhållit informationen genom sin yrkesutövning. Däremot omfattas inte tippees av lagstiftningen. Rättspraxis har

såväl arkitekter

krävt att informationen skall vara precis och specifik till sin karaktär. Den
kan omfatta exempelvis finansiella resultat, stora affärskontrakt eller förestående uppköpserbjudanden.
Bestämmelserna från 1970 ansågs inte till alla delar tillfredsställande.
Bland annat kunde inte juridiska personer göras ansvariga för insiderhandel. Bestämmelserna omfattade inte heller den situationen att en person
handlade med stöd av förtrolig information till förmån för annan. Reglerna
skärptes i tre hänseenden genom ett tillägg till lagstiftningen år 1983.
Begrepppet förtrolig information utvidgades till att omfatta konkreta förhållanden av betydelse för ett bolags situation eller framtidsutsikter eller för
på bolagets aktier. Med information om konkreta förbolagets aktier menas
för värdeutvecklingen
betydelse
av
aktier.
Härigenom
i
bolagets
är det förbjudet att
kunskap om orderläget
aktier
i ett bolag. Varje
beträffande
utnyttja information om orderläget
Om en
förtrolig
information.
insider förbjöds att tillåta användning av
straffrättsligt
insider själv är förbjuden att göra en affär kan han göras

värdeutvecklingen
hållanden

ansvarig om han genom tips eller annan åtgärd föranleder någon annan till
att göra affären. Ändringen innebar dock inte att det infördes straffansvar
för en tippee som utnyttjar den förtroliga informationen. Lagändringen
innebar också att en person i den verkställande ledningen hos en juridisk
person kunde göras straffansvarig för en affär som gjorts för den juridiska
personens räkning.
En tredje reform av lagstiftningen genomfördes i januari 1988. Den
viktigaste ändringen är att det tidigare använda rekvisitet att insiderhandel
på grundval av förtrolig information är förbjuden har ändrats så att bestämningen på grundval av tagits bort. Denna ändring innebär en lättnad
för åklagarmyndigheten och COB, eftersom de inte längre har att visa att
handeln varit baserad på förtrolig information. Det skall räcka med att visa
att personen är en insider och att han haft tillgång till förtrolig information
för att han skall kunna fällas till ansvar för brott mot insiderlagstiftningen.
täcker sedan
Kretsen värdepapper som omfattas av insiderlagstiftningen
också
innebär
ändringen
ändringen i januari 1988 även futures. Den senaste
Bland
förstärkas.
att COB:s möjligheter att kontrollera insiderhandel skall
annat skall möjlighet finnas att anlita externa konsulter vid kontroll och
utredning.
För brott mot insiderspekulation stadgas böter 5 000 FF —5 milj. FF eller
vid grövre brott fängelse från två månader till två år. Böterna får aldrig
sättas till lägre belopp än som svarar mot den vinst eller uteblivna förlust
som uppkommit genom den otillåtna affären.
Sedan insiderhandel kriminaliserades i Frankrike år 1970 har 25 fall av
misstänkt insiderhandel blivit föremål för juridisk prövning. Inte i något av
fallen har fängelsestraff utdömts.
COB har i sin övervakning av marknaden möjlighet att via data direkt ta
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reda
vilken börsmäklare som skött affären. Genom noteringar hos börsmäklarna får COB uppgift om vem som står bakom affären. COB skall
informera åklagarmyndigheten så snart fog för åtal finns. Åklagarmyndigheten har sedan att besluta om åtal skall väckas. COB biträder åklagarmyndigheten vid den fortsatta utredningen och avger också sakkunnigutlåtande
till domstolarna om insiderhandel.
12.5.5

Förbundsrepubliken

Tyskland

Förbundsrepublikens bestämmelser om insiderhandel bygger på självreglering och utarbetades 1976 samt har senast varit föremål för ändring 1988.
De innehåller tre kapitel, riktlinjer för handel vid tillgång till förtrolig
information, regler för värdepappersförmedlare vid handel och procedurregler. Reglerna har antagits av topporganisationerna för näringslivet och
börs- och bankvåsendet.
Aktiebolag vars aktier är föremål för officiell kursnotering eller handel på
den reglerade marknaden omfattas av reglerna genom ett åtagande gentemot den börs där bolagets aktier är noterade.
Kreditinstitut åtar sig att följa de uppställda reglerna genom sina självreglerande organisationer.
Aktiebolagen och kreditinstituten har genom anställningsavtal eller liknande att tillse att personer med insynsställning som är knutna till dem
förbinder sig att följa de uppställda reglerna.
I reglerna definieras insiders som ledamöter eller andra representanter i
ett aktiebolags styrelse eller i bolag som är nära knutet till aktiebolaget. Till
gruppen räknas också anställda i aktiebolaget eller närstående bolag samt
aktieägare med mer än 25 procent av aktiekapitalet. En förutsättning för att
en anställd skall räknas som insider är att hans befattning normalt medför
tillgång till förtrolig bolagsinformation. Uppdragstagare i ett aktiebolag som
t.ex. advokater, revisorer och skatterådgivare, som erhåller förtrolig information i sitt uppdrag, omfattas också av regleringen. Till gruppen personer som har insynsställning hör också bland annat styrelseledamöter, ledningen och anställda i kreditinstitutioner
som i sitt arbete normalt erhåller
förtrolig information.
Med begreppet insiderinformation
avses inte offentliggjorda omständigheter som är ägnade att påverka värderingen av bolagets aktier, såsom
utdelningsförändringar
och väsentliga ändringar i fråga om vinst och likviditet, kapitalnedsättning eller kapitalanskaffning inklusive ökning av aktiekapital genom överföring av medel till aktiekapitalet, ingående av avtal
rörande drivande av rörelse i kommission eller rätt till andel i vinst, uppköps- och inlösenerbjudande, sammanslagning, fusion, förmögenhetsöverföring, bolagsrättslig omvandling och likvidation.
Aktier och med aktier jämställda instrument inklusive emissions- och
optionsbevis som upptagits till officiell notering eller är föremål för offentligt utbud med åtföljande notering omfattas av bestämmelserna, om de
utgivits av ett aktiebolag eller ett bolag som är närstående till aktiebolaget,
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avtalsmässigt eller associationsrättsligt.
Personer med insynsställning är tvungna att avstå från handel direkt eller
indirekt med ett bolags aktier om de har tillgång till icke offentliggjord
information som möjliggör för innehavaren att erhålla en vinst eller undvika
en förlust i bolagets aktier. De är vidare förbjudna att lämna informationen
vidare till någon utomstående, såvida det inte är nödvändigt för att tillvarata
legitima intressen.
De uppställda riktlinjerna är i första hand avsedda för att stoppa insiderhandel som är av korttidsnatur
dantagna från regleringen.

medan däremot långtidsplaceringar

är un-

Varje fondbörs har en egen kommission som har till uppgift att undersöka
och fastställa om det skett överträdelser av reglerna. Kommissionen består
av en ordförande och fyra ytterligare ledamöter. Ordföranden skall vara
domare med erfarenhet av handelsrätt.
Kommissionen kan ta upp ett ärende genom anmälan eller på eget initiativ. Kommissionen måste dock för att kunna ta upp ett ärende ha starka skäl
att misstänka att en person eller grupp av personer har brutit mot reglerna.
Den misstänkte är skyldig att medverka vid en undersökning och lämna
alla de upplysningar som kommissionen behöver. Kommissionen har också
möjlighet att erhålla information från de bolag eller kreditinstitut
som
medverkat i de misstänkta affärerna. Vid en konstaterad överträdelse av de
uppställda reglerna är den skyldige tvungen att till bolaget erlägga den vinst
han gjort på affären eller det belopp som han undvikit att förlora genom sin
handel baserad på tillgång till förtrolig information. Ersättningen skall utges
till det bolag vars aktier varit föremål för handeln. Vidare kan bolaget med
hänvisning till anställningsavtal och liknande avtal vidta de juridiska sanktioner som avtalet ger möjlighet till för det fall den anställde inte följer de
uppställda reglerna.
12.5.6

Nederländerna

l Nederländerna

har tidigare den officiella inställningen till problemen med
varit att man velat förlita sig på självsanerande åtgärder.
Denna uppfattning har under de senaste åren blivit föremål för omprövning.
Parlamentet har i februari 1989 antagit ett lagförslag som förbjuder in-

insiderhandel

En ny artikel 336 a har införts i den nederländska strafflagen. Enligt den nya bestämmelsen skall den som utnyttjar förhandsvetskap för att skaffa sig vinning vid förvärv eller avyttrande av värdepapper, som är noterade på en under statlig tillsyn stående börs, straffas med

siderspekulation.

fängelse högst två år och böter eller med ett av dessa straff. Bötesbeloppen
kan för en fysisk person uppgå till 100 000 gulden och för en juridisk person
till 1 milj. gulden. För att förbudet skall bli tillämpligt krävs inte att någon
dragit fördel av handeln utan det är tillräckligt att en fördel skulle kunna
uppkomma genom utnyttjande av förhandsvetskap vid en transaktion.
Med förhandsvetskap avses kännedom om en särskild omständighet som
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rör den juridiska personen eller det bolag som emitterat värdepapperen
eller handeln med dessa värdepapper. Den som har sådan förhandsvetskap
måste, för att bestämmelsen skall vara tillämplig. inse eller rimligen kunna
antaga att omständigheten inte är offentlig och att det skulle innebära
sekretessbrott om den blev känd. Vidare måste det vara rimligt att anta att
offentliggörandet av omständigheten kommer att vara kurspåverkande.
Bestämmelsen innehåller undantag för personer vilkas förhandsvetskap
enbart avser handeln och som i enlighet med branschens regler handlar
börsen för att betjäna sina uppdragsgivare, dock under förutsättning att de
handlar i god tro i sin yrkesutövning.
Endast värdepapper som är börsnoterade i Nederländerna

omfattas av
lagen. Detta innebär i dag börsnotering
aktiebörsen eller på optionsbörsen i Amsterdam. Skälet till att endast börsnoterade värdepapper omfattas är att det vid denna typ av handel inte går att identifiera motparten,
något som omöjliggör en skadeståndstalan. Vid handel med icke börsnoterade värdepapper anses det vara lättare att identifiera motparten och anställa en skadeståndstalan, varför det inte har ansetts lika angeläget att låta
icke börsnoterade värdepapper omfattas av lagstiftningen.
Vinningen av ett insiderbrott kan förverkas. Döms någon för brott mot
insiderartikeln kommer vinningen av affären, beräknad med ledning av den
kurshöjning eller kurssänkning som inträffat efter det att den kurspåverkande omständigheten

12.5.7

blivit känd, att kunna förverkas till staten.

Schweiz

l december 1987 antog det schweiziska parlamentet en ny lagstiftning angående insiderhandel. Lagen som trädde i kraft i januari 1988 förbjuder ett
aktiebolags styrelsemedlemmar, företagsledning, revisorer eller andra förtrogna ävensom anhöriga till dessa samt övriga anställda att skaffa sig
ekonomiska fördelar genom utnyttjande av förtroliga kunskaper om förhållanden som ökar värdet på företagets aktier, optioner eller andra värdehandlingar. Det är även förbjudet att föra förtrolig ännu icke offentliggjord
information vidare till annan som utnyttjar informationen för handel. För
brott mot reglerna är stadgat böter eller fängelse högst ett år.
12.5.8

Storbritannien

I likhet med vad som var fallet i Frankrike förekom i Storbritannien starka
krav på en kriminalisering av insiderspekulation i början av 1970-talet. En
lagstiftning som kriminaliserade insiderspekulation antogs dock först år
1980. Nuvarande bestämmelser om insiderhandel finns intagna i Company
Securities Insider Dealing Act 1985 och Financial Services Act 1986.
Insiderreglerna tillämpas
personer som har viss närmare anknytning
till det aktiebolag vars aktier är föremål för handel. Förutom de som är
direkt knutna till bolaget omfattas även de som har en befattning i en
koncern vilken bolaget tillhör. Vidare omfattas envar som direkt eller
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indirekt står i ett affärsförhållande till bolaget eller ett koncernbolag med
anknytning till bolaget. Som en allmän förutsättning för att tillräcklig anknytning skall föreligga gäller dock att vederbörandes ställning normalt
medför tillgång till förtrolig information och att en person i motsvarande
ställning normalt inte förväntas föra sådan information vidare. Informationen skall hänföra sig till bestämda förhållanden som direkt eller indirekt rör
bolaget.
Insidern får inte, om han har eller under de senaste sex månaderna haft
anknytning till aktiebolag
erkänd fondbörs, handla med bolagets värdepapper ifall han på grund av sin anknytning till aktiebolaget fått del av icke
offentliggjord information som han förstår är ägnad att påverka värderingen
av bolagets värdepapper. Samma sak gäller i princip för en person som på
grund av sin anknytning till ett bolag kan ha tillgång till sådan förtrolig
information om ett annat bolags förhållanden som kan komma att påverka
kursen på det bolagets värdepapper. Informationen skall avse en fullgjord
eller planerad transaktion mellan bolagen eller en transaktion som berör
det egna bolaget och det andra bolagets utgivna aktier.
En person som själv är förbjuden att handla får inte råda eller föranleda
annan att göra det eller yppa vad han vet till personer som skäligen kan
antas komma att utnyttja informationen.
Vidare innehåller lagen bestämmelser som reglerar situationen med tippees. En person som erhåller förtrolig information direkt eller indirekt från
en person som är eller under de senaste sex månaderna haft en anknytning
till ett bolag och har skälig anledning att anta att uppgiften kommer från en
insider och att det är frågan om opublicerad prispåverkande information är
förbjuden att handla på en erkänd fondbörs med värdepapperen på grundval av informationen.
På den offentliga sidan omfattades tidigare enbart regeringstjänstemän av
lagstiftningen.

Genom en ändring i Financial Services Act har regleringen
utvidgats till att avse offentliga funktionärer.
Bestämmelserna omfattar
även personer som lämnat sin offentliga anställning och riktar sig även till
dem som erhållit förtrolig information direkt eller indirekt av en offentlig
funktionär med vetskap om att informationen var förtrolig och hänförlig till
funktionärens

ställning. En offentlig funktionär som fått tillgång till opubliinformation eller en person som fått informationen
direkt eller indirekt av en offentlig funktionär är förbjuden att på en erkänd
fondbörs handla med berörda värdepapper innan informationen offentcerad prispåverkande

liggjorts. Den offentliga funktionären får inte heller råda eller föranleda
någon annan till handel baserad
den förtroliga informationen och
heller yppa vad han vet till personer som skäligen kan antagas komma att
utnyttja informationen.
Undersökning och beslut om rättsliga åtgärder, åtal, avseende insiderspekulation

handhas av handels- och industriministeriet.
Genom Financial
Services Act har möjlighet givits att utse en eller flera särskilda utredare att
undersöka misstänkt insiderspekulation. Dessa personer är berättigade att
förhöra inblandade personer under ed och även från berörda parter inför-
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skaffa det material som bedöms nödvändigt för utredningen. Bland annat
finns det möjlighet att begära in uppgifter om identiteten på personer som
handlar genom utländska bankkontor. Från 1981 har handels- och industriministeriet fått över hundra anmälningar från the Stock Exchange om
misstänkt insiderhandel. Av de anmälda fallen har nio blivit föremål för åtal
och fem lett fram till fällande dom.
För brott mot förbuden kan fängelsestraff på sju år eller ett obegränsat
bötesstraff utdömas. Möjlighet finns att kombinera de två påföljderna.
12.5.9

USA

USA var det land som först av alla länder införde lagstiftning mot insiderhandel. En utredning angående orsakerna till den stora börskraschen genomfördes av en kommitté, Senate Committee on Banking and Currency,
under åren 1933-1934. Resultatet av undersökningen blev att en federal
lagstiftning om handel med värdepapper och börsverksamhet tillskapades. I
samband därmed inrättades en federal myndighet, The Securities and Exchange Commission SEC, som har till uppgift att administrera och övervaka tillämpningen av lagstiftningen.
införde USA redan år
För att motverka missbruk av insiderinformation
1934 regler om skyldighet för den som har insynsställning i ett aktiebolag att
registrera innehav av aktier i bolaget. Reglerna i USA innebär att registreringsskyldighet föreligger för styrelse, företagsledning och aktieägare
med innehav över fem procent. Det är SEC som svarar för registreringen
och som gör sammanställningen över inkomna anmälningar. Dessa sammanställningar publiceras fortlöpande. SEC granskar kontinuerligt den erhållna informationen. Förutom denna granskning erhåller SEC information
från de olika börserna om onormala kursrörelser som kan vara förorsakade
av otillåten insiderhandel. SEC inleder i dessa fall en preliminär undersökning om förhållandena bakom kursrörelserna och vilka personer som
handlat med aktier vid det aktuella tillfället. Undersökningen omfattar inte
bara personer som har insynsställning utan även närstående till aktiebolaget
såsom advokater och konsulter.
Begreppet insiderhandel har ingen särskild definition i den amerikanska
lagstiftningen. Insiderspekulation faller in under en grundläggande lagbestämmelse i The Securities Exchange Act från 1934, section 10 b, som
bemyndigar SEC att förbjuda bedrägligt beteende i samband med handel
med värdepapper. På grund av detta bemyndigande har SEC år 1942
utfärdat Rule 10 b-5 vilken förbjuder envar att vid handel med värdepapper
svikligen lämna oriktiga uppgifter eller förtiga väsentliga fakta eller i övrigt
medverka i bedrägligt förfarande. Genom sitt vida tillämpningsområde är
insiderhandel utan täcker även ett flertal omregeln inte bara inriktad
eller
råden vid värdepappershandel såsom brister vid informationsgivning
fått
har
sitt
Begreppet
enskilda
mäklare.
handlingar
bedrägliga
mot
rent
av
innehåll genom den praxis som utbildats genom domstolsavgöranden. SEC
har drivit ett flertal insidermål till domstol under åberopande av Rule 10 b-5.
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Lagstiftningen innehåller inte någon begränsning av vilka som skall räknas till kretsen personer som har insynsställning eller som kan göras ansvariga för insiderspekulation.
Förutom de personer som har direkt anknytning till aktiebolaget och erhåller väsentlig intern bolagsinformation,
såsom styrelseledamöter och höga befattningshavare i bolaget samt stora
aktieägare, anses dit även höra anställda i bolaget över huvud taget och
rådgivande personer som advokater och revisorer. Till gruppen räknas även
personal vid fondbörser eller myndigheter vilka erhållit relevant icke offentliggjord information.
The Securities Exchange Act section 16 b innehåller en lagregel som tar
direkt sikte på insiderspekulation. Regeln riktar sig mot korttidsspekulation
the

insiders short-swing profits rule

och är tillämplig på ett aktiebolags
högre befattningshavare i aktiebolaget och aktieägare
med mer än 10 procents innehav av bolagets aktier. Dessa personer är
skyldiga att till SEC och fondbörs som har aktierna inregistrerade anmäla
sitt aktieinnehav och sedan varje månad anmäla eventuella förändringar.
All vinst som nämnda insiders gör på en värdepappersaffär i aktiebolagets
styrelseledamöter,

aktier skall överföras till aktiebolaget om både köp och försäljning skett
inom en tid av sex månader. Bestämmelsen presumerar att alla aktievinster
som en insider gör under denna sexmånadersperiod grundar sig på insiderinformation.

Presumtionen kan inte motbevisas. Denna del av ininnehåller däremot inte straffsanktioner.
Avsaknaden av en särskild legal definition av begreppet insiderhandel har
föranlett SEC att i augusti 1987 lägga fram ett lagförslag till USA:s kongress
som definierar begreppet insiderhandel. Även andra organisationer som till
siderregleringen

exempel The American Law Institute har utarbetat förslag till detaljerade
regler om insiderhandel. Representanthuset har dock hitintills intagit en
avvisande hållning gentemot försöken att införa en legal definition av begreppet insiderhandel. Ett av skälen till denna ståndpunkt är att man anser
att en legal definition av begreppet insiderhandel kan öka möjligheterna att
kringgå förbudet mot insiderhandel. En bestämning av begreppet genom
domstolspraxis anses därför vara att föredra. Med hänsyn till dessa omständigheter synes för närvarande våren 1989 möjligheterna till lagstiftning med en legal definition av begreppet insiderhandel små.
SEC:s lagförslag innebär att en ny paragraf, section 16 A, införs i The
Securities Exchange Act. Definitionen av insiderhandel innebär i princip att
vem som helst kan bli insider. Det föreslås vara olagligt för varje person att
direkt eller indirekt utnyttja väsentlig opublicerad information som har
inhämtats på olovligt sätt. Informationen anses väsentlig om det föreligger
en betydande sannolikhet att en förnuftig aktieägare skulle anse den som
viktig när han skulle fatta ett investeringsbeslut. Med rekvisitet olovligt
sätt menar förslagsställarna bland annat det förhållandet att information
skaffats med hjälp av muta, stöld, spionage eller genom att använda uppgifter som man fått i sin egenskap av anställd eller som konsult åt ett
aktiebolag. Informationen
det av informationen

anses även inhämtad på olovligt sätt när lämnaninnebär brytande av skyldighet att hemlighålla för-
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grund av
förutsatt att sådan skyldighet åvilar någon
bl.a. anställning eller uppdrag för eller personliga relationer till bl.a. utgivare av värdepapper, värdepappersinnehavare, personer som planerar
eller är engagerade i förvärv eller överlåtelse av värdepapper, verksamhet
trolig information,

som bedrivs av regeringen eller finansanalytiker. Förslaget innehåller även
ett förbud för varje person som inte själv lagligt kan handla på grund av
förbudet att sprida opublicerad information till andra. Nyheterna innebär
bland annat att det för straffansvar inte krävs att den som lämnar insiderinformation vidare till någon annan som sedan gör aktieaffären behöver ha
förtjänat något

affären för att dömas. Vidare införs den presumtionen att
insynsställning
med
som har förtrolig information om aktiebolaget
personer
använder sig av den informationen när handel sker med aktiebolagets
aktier. Möjlighet skall dock finnas för mäklarfirmor att bryta presumtionen
genom att visa att, även om en befattningshavare kände till informationen,
så gjorde inte den mäklare det som genomförde affären. Detta innebär för
i USA som ofta består av två grenar, börshandel och
investeringsbank, att den interna säkerheten måste öka avsevärt. Den ki-

vissa mäklarföretag

mellan dessa båda grenar måste förstärkas.
I november 1988 antog USA:s kongress en lag som innebar att vissa
ändringar och tillägg gjordes till The Securities Exchange Act of 1934. Den
nya lagen har fått namnet Insider Trading and Securities Fraud Enfornesiska muren

cement Act of 1988 och har till syfte att förbättra handläggningen och
hjälpmedlen för att hindra insiderhandel. Bland de tillägg som gjorts genom
den nya lagen kan nämnas att s.k. civil penalties har bestämts till högst
tre gånger den vinst som en person förtjänat på en affär med tillgång till icke
offentlig kurspåverkande information eller högst tre gånger den förlust som
han undvikit när han agerat med hjälp av tillgång till informationen. En
arbetsgivare

som direkt eller indirekt är ansvarig för kontrollen av en
åläggas att betala högst en
arbetstagare kan genom ett civil penalty
miljon dollar eller tre gånger den vinst som arbetstagaren förtjänat på
affären eller tre gånger den förlust som arbetstagaren undvikit genom att
utnyttja icke offentliggjord kurspåverkande information. Fängelsestraffet
för brott mot bestämmelserna har höjts från fem år till 10 år. I lagen lämnas
också föreskrifter om SECs samarbete med utländska tillsynsmyndigheter.
SEC ges bland annat rätt att biträda utländska tillsynsmyndigheter även om
det förfarande som biträdet avser inte är straffbart i USA. Vid sådant
biträde skall dock beaktas om den utländska myndigheten förklarat sig
beredd att lämna SEC motsvarande bistånd.
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12.6

12.6.1

Erfarenheter

och

synpunkter

Inledning

Vi har under vårt arbete fått ett flertal synpunkter från enskilda och organisationer om frågeställningar kring insiderhandel. Vi har hållit en hearing till
vilken inbjudits företrädare för näringslivet och olika organisationer samt
forskare. Vidare har en enkät sänts till banker, börsföretag, fackförbund,
fonder, fondkommissionärer,
vestmentbolag,
12.6.2

försäkringsbolag,

marknadsplatsen

intresseorganisationer,

in-

massmedia och myndigheter.

Hearing

Vid hearingen, där Thomas Halvorsen Allmänna Pensionsfonden Fjärde
fondstyrelsen, Gunnar Lundh Nordbanken, Lennart Låftman Fjärde löntagarfondstyrelsen,

Curt Nicolin ASEA

AB, Carl Martin

Roos Stockholms

universitet, Lucy Smith Oslo universitet, och Gabriel Urwitz Proventus AB,
deltog, framkom en i det närmaste total enighet om att en generell reglering
av insiderhandel var att föredra framför en detaljerad lagstiftning som
beskriver samtliga situationer som kan bli bedömda som otillåten insiderhandel. En generell regel måste dock enligt deltagarna kompletteras med en
självreglering som bland annat tar upp de detaljregler som lagstiftningen
saknar. Härigenom skapas en möjlighet att anpassa reglerna till speciella
förhållanden som kan råda inom olika branscher och som kan kräva olika
typer av detaljregler. Deltagarna pekade på svårigheten för personer med
insynsställning att bedöma när ett förhållande utvecklats så att förbudet
inträtt och efterlyste därför vid sidan av en generell regel så precisa regler
som möjligt. Genom att en generell regel kombineras med självreglering
skulle dessa krav kunna tillgodoses. En harmonisering av den generella
regeln med förslaget till EG-direktiv om insiderhandel ansågs också värdefullt.

Betydelsen av självreglering fick dock inte överdrivas eftersom den
bedömningen gjordes att endast de seriösa handlama på värdepappersmarknaden skulle vara intresserade av en dylik ordning. Samtidigt pekades
också - på grundval av erfarenheter från värdepappershandeln i London risken att utländska aktörer på den svenska marknaden inte har samma
förståelse för en inhemsk självreglering som de svenska aktörerna.
En allmän svårighet som togs upp var att det för många personer som har
insynsställning i ett börsbolag i praktiken inte är möjligt att handla med
pågår föraktier i det egna
bolaget, eftersom det ofta kontinuerligt
handlingar som kan leda till ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier i
ett börsföretag. För att minska risken för insiderhandel framfördes att
rapporteringen om en insiders handel med värdepapper borde påskyndas. I
samma syfte framfördes även den uppfattningen att en regel liknande den
amerikanska short-swing
profits rule borde övervägas för svenska förhållanden.
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12.6.3

Enkät

Enkäten ställdes till 54 aktörer och intresseorganisationer som direkt eller
indirekt har anknytning till värdepappersmarknaden. Av de tillfrågade svarade ungefär två tredjedelar. I enkäten ställdes frågan om förekomsten av
självreglering

hos de tillfrågade och dessa ombads att komma med synpunkter på möjligheterna att genom självreglering reglera den insiderhandel
som för närvarande inte är föremål för lagstiftning. Vidare gavs de tillfrågade möjlighet att framföra allmänna synpunkter beträffande insiderhandel. Förekomsten av egna insiderregler har berörts under avsnittet 12.4.
Framställningen koncentreras därför till en kortfattad redogörelse för de
tillfrågades erfarenheter av självreglering och för de allmänna synpunkter
som framfördes i enkäten.
Allmänt kan sägas att många var positiva till möjligheterna att genom
självreglering komma till rätta med insiderhandel. Det bör dock påpekas att
denna positiva inställning företrädesvis kom från de privata institutionerna
och inte i samma utsträckning delades av de offentliga institutioner som
svarade. De senare har sammanfattningsvis redovisat en mer reserverad
inställning till möjligheterna att komma till rätta med insiderproblem via
självreglering. Merparten av dem som var positiva till självreglering av
insiderhandel ansåg dock i likhet med vad som framkom vid hearingen att
det var lämpligt att självregleringen kombinerades med en grundläggande
området som förutom sin allmänna moralbildande effekt
skulle tjäna som underlag för utformningen av självreglering.
Industrzförbundet ansåg angående förhållandet lagstiftning-självreglering
på insiderområdet att en viss grundläggande lagstiftning var behövlig men
lagstiftning

att man därutöver borde kunna lita till självreglerande insatser. Självreglering skulle vara mer ändamålsenlig än generell lagstiftning, som saknade tillräckliga möjligheter att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som
kan finnas för olika branscher, yrkeskategorier etc. Självreglerande insatser
av branschspecifik natur eller liknande ansågs ha betydligt större förutsättningar att uppnå precision och en praktisk inriktning.
Vad avser själva uppbyggnaden av ett självregleringssystem uttalade Induszriförbundet att det torde vara rimligt att så långt möjligt bygga
en mera
övergripande självreglering, som omfattade en viss bransch, yrkeskår etc.
Inom dessa allmänna ramar skulle det emellertid ges utrymme för särskilda
regler i enskilda företag. Svenska Sparbanksföreningen delade denna uppfattning och uttalade att självreglering var att föredra och att det torde bli
svårt att lagstiftningsvägen effektivt reglera insiderhandeln i större utsträckning än som sker i dag. Fördelen med självreglering var enligt föreningen att
denna lättare och snabbare anpassade sig till förändrade förhållanden och
nya omständigheter. Lagbestämmelser borde dock finnas och vara av
grundläggande karaktär för att verka i kombination med ett självregleringssystem. Föreningen fann det lämpligt att, vid utformningen av självregleringen, utgå från gällande lagstiftning och låta självregleringen innehålla
förhållningsregler av mer konkret natur.
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svarade att även om insiderhandeln
Svenska Fondhandlareföreningen
skulle komma att omgärdas av mer detaljerade lagbestämmelser än vad som
gäller enligt värdepappersmarknadslagen fanns ändock ett behov av självreglering. Föreningen ansåg därför en kombination av tre beståndsdelar
mest ändamålsenligt: lagstiftning, branschregler och företagsinterna regler.
Sveriges Finansanalytikers Förening poängterade att ett otillbörligt utnyttjande av insiderinformation i första hand borde bekämpas av aktörerna
på värdepappersmarknaderna.
lnsiderskandaler kunde nämligen antas ha
Föreningen
dessa företags förtroendekapital.
en starkt negativ effekt
föreslog vissa åtgärder för att minska möjligheterna att göra insideraffärer,
såsom att all handel av anställda hos fondkommissionärer skulle ske hos det
egna företaget, att alla affärer borde registreras, att handel inte fick ske i
aktier där företaget aktivt påverkade sina klienter att köpa eller sälja och att
s.k. chinese walls upprättades mellan olika avdelningar hos fondkommissionärer.
Bankinspektionen
rörda individer

riktade i sitt svar uppmärksamheten på viljan hos beoch grupper att tillskapa en effektiv självreglering och

anförde bl.a. följande.
För att en självreglering skall bli likvärdig med en lagstiftning krävs en
till stånd
uttalad vilja hos många olika grupper och individer att
frivilliga regler och att sedan följa dem. En sådan entydig viljeinriktning
finns knappast i dag. Det kan här hänvisas till den enkät som bankinspektionen gjorde i slutet av 1986 hos institutionella placerare. Syftet
med enkäten var att få en uppfattning av om missbruk av s.k. marknadsinformation förekommer och om institutionerna vidtagit åtgärder för att
motverka sådant missbruk och vilka dessa åtgärder i så fall varit. BakSOU 1984:2
grunden till enkäten var att det i utredningsbetänkandet
föreslagits regler till skydd mot missbruk av marknadsinformation.
Lagstiftning på området kom inte till stånd därför att det förutsattes att
berörda parter själva skulle införa erforderliga regler. Av inkomna
enkätsvar har bankinspektionen funnit att det inte finns några normer
som alla institutioner tillämpar och som sätter tidsmässiga eller andra
gränser för befattningshavarnas egenhandel. Inte ens en anmälningsskyldighet till arbetsgivaren tillämpas allmänt. Endast hälften av dem
som svarat har sålunda uppgett att någon form av anmälningsrutiner
förekommer. Vid bedömningen av förhållandena bör man vidare hålla i
minnet att en fjärdedel av dem som enkäten riktade sig till över huvud
inte svarat. Man kan alltså konstatera, att någon sådan normgivning
frivillighetens grund som skulle ersätta lagstiftning på området inte
kommit till stånd. Förhållandena synes i allt väsentligt vara desamma
som då särskilda lagbestämmelser rörande institutionella placerare föreslogs av värdepappersmarknadsutredningen.
Under den tid som gått
sedan utredningsförslaget lades fram har aktiemarknadens betydelse
ytterligare vuxit och skilda händelser på marknaden accentuerat behovet av fasta normer för marknadens intressenter. Samtidigt har det
institutionella aktieägandet ökat. Mot bakgrund av det anförda bör på
nytt övervägas om inte kapitalförvaltare i denna sin egenskap bör omfattas av en offentlig tillsyn.
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Försäkringsinspektiønen uttryckte i likhet med bankinspektionen tvivel om
möjligheten att
en självreglering att fungera tillfredsställande. För det fall
självreglering skulle tillämpas vore enligt försäkringsinspektionen
branschgemensamma regler att föredra. Reglerna måste innehålla förbud att göra
egna affärer på grundval av förtrolig marknadsinformation
om ett bestämt
värdepapper eller på grundval av information, erhållen i tjänsten, om en
viss åtgärd som allmänt sett var ägnad att påverka kursutvecklingen.
I
reglerna borde också ingå anmälningsplikt till arbetsgivaren rörande innehav av aktier och andra åsyftade värdepapper. Anmälningsplikten
borde
avse personer med särskild insynsställning och dem närstående personer.
Riksgäldskontoret

ansåg att lagstiftning borde tillgripas för att reglera
och pekade också på det förhållandet att det för offentligt
anställda fordrades lagstöd för att de skulle kunna åläggas en anmälningsplikt beträffande innehav av värdepapper och förändringar av innehavet.
Även Riksbanken påtalade behovet av lagstöd i det
nu angivna hänseendet.
I enkäten ställdes även frågan om vilken uppfattning de tillfrågade hade
om möjligheten för en arbetsgivare att kontinuerligt föra ett register över
värdepapper som ägdes av personer med insynsställning hos arbetsgivaren.
Trefond Invest ansåg att det fanns stora praktiska svårigheter för en
insiderhandel

arbetsgivare att föra ett register över aktier som innehades av en person
med insynsställning. Folksam delade den uppfattningen och ansåg också att
en sådan skyldighet var klart olämplig, eftersom bolaget då skulle få rollen
av en polisiär myndighet med kontrollerande funktion för andra intressen
än rent företagsintema.
Trygg-Hansa fann det lämpligt att ett register fördes men uttalade att det
var tveksamt om så behövde ske löpande utan att det borde vara tillräckligt
att den anställde vid vissa tidpunkter lämnade en förteckning över totalt
innehav och för mellanliggande

tid vid lämpliga tidpunkter

anmälde för-

ändringar.
Försåkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, intog den ståndpunkten
till arbetsgivaren för personer
att förekomsten av rapporteringsskyldighet
med särskild insynsställning var tillräcklig. Att dessutom ålägga arbetsgivaren att föra ett formellt register över enskilda anställdas innehav av värdepapper var enligt FSAB:s mening ett alltför långtgående krav, som skulle
medföra en omfattande administration och innebära onödiga ingrepp i den
enskildes integritet.
Svenska Sparbanksföreningen sade i sitt svar att man i princip var positiv
till ett värdepappersregister även om det kunde upplevas som en integritetskränkning av de personer som berördes av registreringen. Föreningen framhöll också att det inte fanns anledning att i detta avseende göra någon
skillnad mellan anställda hos fondkommissionärer och anställda i banker
och andra företag.
Sveriges lndustriförbund
ansåg att det inte fanns något dokumenterat
behov av ett register över värdepappersinnehav och framhöll att värdepappersmarknadslagen redan i dag innehåller en rapporteringsskyldighet
till
VPC för de personer som har insynsställning.
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Bankinspektionen

lämnade i huvudsak följande svar.

Av kontrollskäl kan knappast undvaras den skyldighet som i dag föreligger för arbetsgivaren aktiemarknadsbolaget
att upprätta en förteckning över dem som har insynsställning. Mycket talar däremot för att
anmälningsskyldigheten
i dess nuvarande utformning avskaffas, såvitt
gäller sådan värdepappershandel som kommer att registreras i det nya
vp-systemet. I Norge har nyligen införts ett system som innebär en
dataregistrering av insiderhandeln. Systemet fungerar så, att man
en
bildskärm eller skrivare hos kredittillsynet den norska motsvarigheten
till bankinspektionen
kan få fram uppgifter om vilken handel som
gjorts av insiders i ett visst bolag under viss tid. Vill man ha uppgift om
hur en insiders innehav av ett visst papper förändrats under en speciell
tidrymd går det också bra. Det är också möjligt att få fram uppgifter om
icke-insiders handel under en valfri tid, vilket kan vara värdefullt om
tipsning om kursdrivande händelser kan misstänkas. Systemet bygger på
att VPS den norska motsvarigheten till VPC har vissa identitetsuppgifter om insider i de olika anslutna bolagen. När en affär rapporteras
till VPS görs i systemet en automatisk kontroll av om någon av kontrahenterna är en insider. Är så fallet sker i systemet en automatisk
registrering.
- Det bör övervägas att införa den norska modellen i
Sverige.
Riksgäldskontoret uppgav i sitt svar att man för närvarande
finna motiv för att en skyldighet att föra ett register skulle
gäldskontoret. Riksbanken ansåg det lämpligt att insiderregler
des med ett register men framhöll att riksbanken inte funnit

inte kunnat
åläggas rikskomplettera-

det lämpligt
med ett register så länge inga särskilda Sekretessregler finns för ett sådant
register.
I enkäten gavs de tillfrågade även möjlighet att framföra mer allmänna
synpunkter om den nuvarande lagregleringen.
Försäkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, framförde den uppfattningen att lagreglering av insiderhandel inte var nödvändig eftersom reglering inte skulle
att åstadkomma för alla aktörer på marknaden och lätt bli
ett slag i luften. Enligt FSAB:s mening borde kommittén därför i stället för
utvidgad

lagreglering

med anknytning

initiera

självreglering

till värdepappersmarknaden.

inom allt flera verksamheter
Svenska Fondhandlareföre-

ningen underströk det ökade behovet av regler om insiderhandel även om
de nu förekommande insiderreglerna efterlevdes på ett bra sätt inom fondhandeln. Det pågående arbetet med bransch- och företagsspecifika regler
bedömdes som angeläget för att förtroendet för marknaden skulle upprätthållas. Behovet av bestämmelser för personer med insynsställning ansågs större nu än tidigare med tanke på branschens snabba tillväxt under de
senare åren.
Investor framhävde den uppfattningen att insiderhandel sannolikt förekom ytterligt sällan men pekade på vikten av att allmänhetens förtroende
för marknadens aktörer
skadades och att det med hänsyn till marknadens
expansion under senare år, som attraherat ett stort antal nyanställda, var
värdefullt med en översyn av gällande regler om insiderhandel. Företaget
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fick leda till ett tungrott byråkratiskt system
framhöll dock att nya regler
som
gav möjlighet till en anpassning till nya förhållanden på en dynamisk
marknadsplats.
Sveriges Finansanalytikers Förening önskade att uppmärksamheten vid
de personer
av regler om insiderhandel särskilt riktades
på
värdepappersmarknaden.
rådgivning
information
med
och
arbetade
som
utarbetandet

ifrån att det rör sig om persoDefinitionen av finansanalytiker utgår
information
med
fram
arbetar
att ta
som ännu inte påverkat
ner som
kurssättningen. Det torde inte vara ovanligt att analytiker i samband
med inträngande analyser av ett företag, där intervjuer av företagsledningen och konkurrenter ingår, kommer fram till slutsatser som när de
publiceras påverkar kurserna i väsentlig grad. Detta innebär självfallet
inte att analytikerna missbrukar förtrolig information. Snarare är det väl
så att skickliga finansanalytiker är en förutsättning för att värdepappersmarknaderna skall vara effektiva. Det är därför viktigt att den nya lagen
inte formuleras på ett sådant sätt att man kan bibringas uppfattningen
att finansanalytiker som gör ett bra arbete kan bli föremål för åtal. Det
kan förslagsvis ske genom en skrivning liknande den som Föreningen
valt i sina etikregler. Enligt vår uppfattning vore det alltså angeläget att
det klart sätts ut att en finansanalytiker inte anses ha brutit mot insiderlagen så länge som de bara fullgjort sina normala arbetsuppgifter,
dvs. lämnat råd till firmans klienter.
Bankinspektionen

framförde

bl.a. följande synpunkter.

Den nu gällande värdepappersmarknadslagen
är utformad så att bestämmelsen till skydd mot missbruk av information om ett uppköpserbjudande utgör ett huvudförbudi
Anledningen till detta är att takeoversituationen anses vara den som mest inbjuder till insiderspekulation. Bankinspektionens övervakning av handeln styrker den bedömning som gjordes vid lagens tillkomst: anmärkningsvärd handel inför
uppköpserbjudanden
är den klart dominerande orsaken till s.k. insiderundersökningar.
Som är känt gjorde bankinspektionen
tidigt den erfarenheten att
förbudstidpunkten
i 7 § i lagens ursprungliga lydelse låg för sent. Erfarenheten av den lagändring som i denna del gjordes 1987-07-01 är
god. Med den nya utformningen av bestämmelsen hindras insideraffärer
på ett betydligt tidigare stadium än förut. Det har heller inte hittills mött
särskilda problem att fastställa den tidpunkt från vilken förbudet börjar
att gälla.
Det är inte motiverat, att lagens förbudsbestämmelser är inskränkta
till svenska aktiebolag. I några fall har bankinspektionen fått avstå från
att undersöka påståenden om insiderhandel i Sverige med aktier i
utländskt företag. Den nu berörda begränsningen innebär också att
bankinspektionen inte kan bistå utländska tillsynsmyndigheter i deras
insiderundersökningar i den utsträckning som är önskvärt.
Bestämningen av personer med insynsställning är inte tillfredsställande. Här skall som exempel erinras om att den nya bolagsbildningen
ASEA Brown Boveri AG i Zürich visar att faktisk insyn i ett aktiemarknadsbolag kan föreligga utan att insynsställning är för handen. BB har
endast två aktieägare, ASEA AB och BBC. Dessa bolag har exakt lika
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stor andel av rösterna i BB. Därmed blir detta inte dotterföretag till
något av ägarbolagen och ingen av dess befattningshavare är därmed
heller insider i ASEA. Detta är klart otillfredsställande eftersom koncernledningen får viktig information av betydelse för värderingen av
ägarföretagen, kanske ofta före ledningen i ägarföretagen.
Det kan ifrågasättas om inte förutsättningarna för bruk av frågerätten
enligt 24 § bör vidgas. Nu får frågerätten användas endast om det finns
anledning anta att straffbestämmelse överträtts. Detta gör det omöjligt
att till tiden rätt begränsa en granskning av affärer som gjorts före
offentliggörandet av en sådan omständighet som avses i 7 § eller 8 §
Som exempel kan nämnas underlagen om värdepappersmarknaden.
sökningen av den handel med ASEA-aktier som företagits före offentliggörandet av samgåendet med Brown Boveri. Det fanns då behov av
att vända sig till ASEA med en förfrågan om när förhandlingarna hade
påbörjats; detta för att utredningen rätt skulle avgränsas i tiden. Då det
emellertid inte fanns skäl till antagande att överträdelse av lagen hade
skett, kunde en sådan förfrågan inte lagligen göras. Detta gjorde att
fondkommissionärerna
anmodades att tillställa bankinspektionen avräkningsnotor avseende en längre period än som kanske var nödvändigt. Till bilden hör att förutsättningarna för inledande av förundersökning inte är strängare än vad som gäller för bruket av frågerätten se
23 kap. 1 § rättegångsbalken. Med hänsyn till den funktionsuppdelning
som gjorts mellan bankinspektionen och polis- eller åklagarmyndighet
synes detta förhållande vara systematiskt tvivelaktigt.
Gällande anmälningsskyldighet omfattar aktier som ägs av bl.a. närstående företag. Närståendebegreppet synes ha fått en onödigt komplicerad utformning och förefaller dessutom för snävt.
inflytande
Det krävs både väsentligt
och väsentlig ekonomisk
gemenskap för att ett närståendeförhållande skall anses föreligga. Det
kan ifrågasättas om inflytanderekvisitet
i praktiken har egentlig betydelse. Föreligger väsentlig ekonomisk gemenskap presumeras i allmänhet att inflytandet är tillräckligt starkt för att närståendebolag skall
anses vara för handen.
Försäkringsinspektionen gav uttryck för den ståndpunkten att försäkringsbranschen och de placeringsansvariga inom denna hade en hög grad av
medvetenhet om de anspråk av etisk natur som kunde ställas på branschen
men att det dock uppenbart förelåg behov av att närmare kartlägga och
regler som var ägnade att så långt som möjligt förebygga att
marknadsinformation som erhållits i tjänsten missbrukades för egen vinning
eller på annat oetiskt sätt.

utforma

12.7

12.7.1

överväganden
Inledning

Sedan reglerna i värdepappersmarknadslagen
om insiderhandel trädde i
kraft har utvecklingen på värdepappersmarknaderna
i Sverige - liksom
också utomlands
- varit i det närmaste explosionsartad. Möjligheterna till
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goda vinster vid handel baserad
icke offentliggjord information har ökat i
motsvarande mån. Många enskilda aktieägare har tillkommit, direkt eller
indirekt via olika former av fondsparande. Önskemålet att ytterligare skärpa kraven på marknadens aktörer för att bl.a. skydda aktiespararna har
därför ökat. Av det material och de synpunkter som
samlat in under vårt
arbete har också framkommit att det även bland aktörerna på marknaden är
ett allmänt önskemål att förhållanden som kan rubba förtroendet för värdepappershandeln elimineras, även om flertalet aktörer därvid har lagt tyngdpunkten på den självreglerande verksamheten.
Våra direktiv ger oss vida ramar för behandlingen av frågorna om insiderhandel se avsnitt 1.1. Vårt uppdrag hänför sig till praktiskt taget alla
sådana frågor, såsom personkretsens storlek, vilka typer av värdepapper
utformning.
som skall omfattas, typ av information och kontrollfunktionens
Direktiven utgår därvid från att, om ändringar skall ske, det i huvudsak blir
fråga om en ytterligare utbyggnad av insiderregleringen.
Som framgår i avsnitt 12.5 har arbetet på lagstiftning om insiderhandel
internationellt sett intensifierats under de senaste åren. Av särskilt intresse
inom ramen för arbetet
är att EG-kommissionen
att skapa en inre
marknad lagt fram ett direktivförslag till reglering av insiderhandel. Enligt
förslaget skall direktiven

ha karaktären av minimiregler och det är därför
möjligt för en medlemsstat att skärpa reglerna utöver vad som finns föreslaget i direktiven. Utvecklingen inom EG har i allt högre grad kommit att
påverka Sverige. Vi anser att EG-kommissionens direktivförslag ligger i
linje med våra egna värderingar och har inte funnit några hinder för en
harmonisering

12.7.2
l2.7.2.l

av den svenska lagstiftningen

Allmänna

med EG:s förslag.

synpunkter

Behovet av förbud mot insiderhandel

Utgivningen av värdepapper tillgodoser samhällets behov av långsiktiga
krediter och riskvilligt kapital. Marknaden för nyemitterade värdepapper
fordrar en väl fungerande andrahandsmarknad. Utan en sådan kan finansieringsbehovet inte tillgodoses. Ett av ändamålen med regleringen av värdepappersmarknaden

är därför att främja och stödja en sund andrahandsmarknad genom att så långt möjligt skydda allmänheten mot onödiga ekonomiska förluster och hålla marknaden fri från företeelser som är ägnade att
minska allmänhetens förtroende för den. Risken är inte obetydlig att seriösa
investerare söker sig bort från värdepappersmarknader där förutsättningarna att göra goda affärer på grund av informationsövertag inte är desamma
för alla parter. Många av de ledande värdepappersmarknaderna har också
under senare år infört eller utarbetat nya regler för värdepappershandel i
syfte att förstärka skyddet för bland annat placerarna. I Sverige tillgodoser
olika regler i fondkommissionslagen 1979:748. lagen 1979:749 om Stockholms fondbörs och lagen 1985:571
ändamål.

om värdepappersmarknaden

detta

-
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Värdepappersmarknadslagen förbjuder bl.a.
—i syfte att förebygga verksamhet som kan skada förtroendet för marknaden
- handel med aktier i
vissa aktiebolag baserad
information om en omständighet som inte är
allmänt känd utan endast är tillgänglig för en begränsad personkrets. De
flesta är i dag ense om att lagen genom sin existens fyller en viktig funktion i
detta hänseende.
Argument har dock inte saknats mot en lagreglering av insiderhandel. l
USA har främst professor Henry G. Manne från George Mason University i
Virginia
- som besökt Sverige och förvärvat anhängare även här - hävdat att
insiderhandel inte bara är oskadlig utan tvärtom är till nytta för marknaden.
I Sverige har främst professorn i Straffrätt vid Stockholms universitet Madeleine Löfmarck riktat skarp kritik mot professor Mannes teorier. Det förtjänar i sammanhanget understrykas att den rättsliga regleringen i USA
visar en allt strängare inställning till insiderhandel och att sålunda professor
Mannes idéer inte fått genomslag ens i hans hemland.
Bland de argument som anförts till stöd för eller mot en sådan lagreglering kan nämnas följande.
Ett måhända mer tekniskt skäl som i debatten anförts till stöd för att
skulle kunna ha fördelaktiga effekter är följande. Frånvaron
av direkt ägarintresse hos företagsledningen kan innebära att ledningen inte
alltid handlar i aktieägarnas intressen. I dag är ett flertal företagsledningar
insiderhandel

innehavare av aktier i de bolag som de leder. En tillåten insiderhandel
skulle ge de insatta i ledningen möjlighet att köpa aktier i bolaget innan
informationen om bolagets positiva utveckling offentliggjordes. Sådan handel kunde därmed vara en verksam metod att belöna en företagsledning.
Några erfarenheter av praktisk tillämpning av denna teori är dock inte
kända. Mot den invänds främst att det är oacceptabelt att företagsledningen
tillåts att exploatera sina för företagets räkning åstadkomna insatser till
direkt ekonomisk skada för detta företags ägare.
Professor Manne har gjort gällande att insiderhandel är victimless,
eftersom de som handlar utan tillgång till insiderinformation
köper eller
säljer till marknadens pris vid en tidpunkt då de i alla fall tänkt göra sin
transaktion och därför inte gör någon förlust. Häremot har sagts att insidern
till sig själv överför en ännu osynlig värdeökning
bolagets aktier, föranledd av de förhållanden som den icke offentliggjorda informationen avser.
Det har vidare sagts att insiderhandel bidrar till en mer rättvisande
kurssättning. Handel baserad på information om en icke offentliggjord
omständighet skulle därvid kontinuerligt
förse marknaden med upplysningar som leder till snabb och riktig prissättning. Andra placerare kan dra
slutsatser av handeln och går själva in och köper eller säljer på marknaden
till dess att prissättningen når en adekvat nivå. Häremot har gjorts gällande
att de personer som inte har tillgång till icke offentliggjord information inte
kan göra stora vinster genom att imitera en insiders handel. När informationen offentliggörs om insiderhandeln är eventuella vinstmöjligheter redan
borta. Det är konstlat att nöja sig med att marknaden får en indirekt
information på detta sätt i stället för en direkt, samtidig information till
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marknadens alla aktörer.
Beträffande det ekonomiska utfallet av förbjuden insiderhandel görs det
gällande, såväl i Sverige som utomlands, att vinsterna därav kan bli mycket
stora. Genom att handla med aktier i det egna företaget när handeln är
baserad på information om en icke offentliggjord omständighet kan insidern
göra vinster som andra aktörer inte kan göra eller undgå förluster som
drabbar andra. Dessa påståenden kan ge stöd för mer allmänt hållna argument för en reglering av insiderhandeln, nämligen att det är moraliskt
förkastligt att utnyttja icke offentliggjord information vid handel med värdepapper. Det moraliskt förkastliga består i att en person använder information som han erhåller i tjänsten eller liknande befattning för ett helt annat
syfte än vad som är meningen med informationen och att han som en följd
härav kommer i åtnjutande av en personlig vinning.
Det har vidare anförts att information om en icke offentliggjord omständighet kan utnyttjas inte enbart för att köpa eller sälja utan också för att
i en given situation avstå från transaktioner som man eljest skulle ha gjort
och att detta inte gärna kan förbjudas. Detta är visserligen riktigt men är
knappast relevant som argument mot ett förbud mot transaktioner som är
möjliga att reglera.
I diskussionen om värdet av förbud mot insiderhandel har även framförts
att efterlevnaden är svår att kontrollera. Tanken är den att lagreglering bör
undvikas om det inte går att effektivt kontrollera lagens efterlevnad, efterförlorad.
som respekten för lagstiftningen då kan
I detta sammanhang kan inte bortses från att aktiviteten på marknaden i
ett bolags aktier, till exempel före offentliggörandet av ett uppköpserbjudande, kan vara baserad på kunskaper som är förvärvade på ett lagligt och
fullt lojalt sätt. En god analys av marknaden kan mycket väl leda till att det
förestående uppköpserbjudandet upptäcks innan erbjudandet offentliggörs.
I en undersökning av Office of the Chief Economist of the SEC görs
gällande att mycket av marknadens aktivitet i dessa fall kan förklaras av
tillgång till information, förvärvad på lagligt sätt, som blir föremål för
bedömning av marknadens aktörer och sedan läggs till grund för handel.
Detta innebär att statistik om aktiviteten
marknaden före offentliga
erbjudanden sannolikt har ett begränsat värde som ett mått
om olaglig
insiderhandel förekommit. Det räcker inte att enbart konstatera att kursen
stigit före offentliggörande
förekommit.

och därav sluta sig till att olaglig insiderhandel

För vår del vill
lägga avgörande vikt vid att den som handlar med aktier
eller andra finansiella instrument skall kunna utgå från att information om
en icke offentliggjord omständighet inte missbrukas för insiderhandel. Det
kommer

i längden att visa sig att många avstår från att handla
en
där de inte kan göra sina affärer på grundval av samma information som motparten, därför att denne missbrukar information om en
icke offentliggjord
omständighet. Det främsta skälet för ett förbud mot
insiderhandel anser
därför vara att söka i en önskan att undanröja eller
marknad

förebygga misstro mot marknaden.

Att

stora vinstmöjligheter

är förbe-
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hållna en mindre grupp personer med tillgång till icke offentliggjord information kan inte accepteras av övriga aktörer på marknaden och framför
allt inte av småspararna som inte har samma möjlighet att erhålla information.
erfarenheter

Det torde stå klart att detta argument är underbyggt av så klara
att det inte kan kullkastas.

Ett annat skäl som också är av avgörande betydelse är den internationella
aspekten. Trots de argument som anförts i USA mot insiderhandelns skadliga effekter är den där genomreglerad och regleringen byggs som förut
antytts fortlöpande ut. I Europa blir insiderlagstiftning allt vanligare i de
viktiga börsländerna. Av störst intresse för vårt vidkommande är utvecklingen inom EG. Där förbereds nu ett direktiv om en reglering av insiderhandeln som är mycket långtgående och kan förutses komma att omfatta
såväl en vidsträckt personkrets som många olika typer av information.
Enligt

vår mening måste Sverige följa med i denna utveckling för att
för svenska marknadsplatser inte skall rubbas utan Stockholms

förtroendet

fondbörs och andra marknadsplatser skall kunna konkurrera med utländska
börser på likartade villkor när det gäller regelverket. Vi ser det därför som
vår uppgift att söka anpassa den svenska insiderlagstiftningen till vad som
gäller i andra viktiga länder och då främst till den kommande regleringen
inom EG.
När det gäller den närmare utformningen av insiderlagstiftningen
har
pläderat för en reglering som utgår från uppfattningen
om insiderhandel som ett förmögenhetsbrott, riktat mot insiderns motpart,
vilken gör en- förlust vid handeln med insidern. Huvudbrottet skulle därvid
utgöra bedrägeri, bestående i att insidern vilseleder motparten angående
den information som utgör underlaget för hans handlande och därmed
professor Löfmarck

förmår motparten till en transaktion som medför vinning för insidern och
förlust för motparten. För att undanröja tvivel om att vilseledande i bedrägeribestämmelsernas mening föreligger, när insidern undanhåller motparten uppgift om sin tillgång till information om en icke offentliggjord
omständighet, vill professor Löfmarck införa en lagreglerad skyldighet för
insidern att underrätta motparten om informationen. Syftet med utnyttjandet av bedrägerikonstruktionen
skulle främst vara att man därigenom får en
målsägande som är beredd att agera för att insidern skall avslöjas och
lagföras och som även via reglerna om ersättning för allmän förmögenhetsskada
grund av brottslig gärning kan få ersättning för sin förlust.
Vi hyser inte tvivel om att bedrägeribestämmelserna i brottsbalken likgrund av brott kan utnyttjas i vissa fall av
som reglerna om skadestånd
insiderhandel även med tillämpning av gällande rätt. Att så är fallet för
närvarande framgår redan av insiderförbudets enligt värdepappersmarknadslagen subsidiära karaktär. Vi vill gärna erkänna att professor Löfmarcks konstruktion

av insiderbrottet även i övrigt är sinnrik och har
betydande teoretiska förtjänster. Vi ställer oss emellertid tvivlande till det
praktiska värdet av denna konstruktion. Erfarenheterna visar att insiderhandeln även med nuvarande specialreglering är svårutredd. Vi tror inte att
bistånd från enskilda personer som anser sig lurade av insiderhandel skulle

Insiderhandel

176

sou 1989.272

Insiderhandel

nämnvärt underlätta marknadsplatsernas,
vårdande myndigheternas ansträngningar

bankinspektionens

och de rättsatt komma fram till sanningen.
Insiderhandeln sker på en marknad där parterna inte annat än i undantagsfall vet vem motparten är och där det är en ren slump vems aktier eller
andra finansiella instrument som blir föremål för omsättning i det enskilda
fallet. Än mer tydligt blir detta vid en market-maker-handel,
där marknadsgaranten själv ställer kurser till vilka han är beredd att handla med alla och
envar. Mot professor Löfmarcks teori att insidern till sig överför en ännu
osynlig värdeökning måste invändas att det bara är marknaden som kan
sätta ett pris på allmänt handlade aktier och att några osynliga värdeökningar därför inte existerar. Att under sådana förhållanden ställa krav
utredning om att viss motpart blivit vilseledd och lidit skada skulle enligt vår
mening bara öka de utredande myndigheternas svårigheter.
Enligt vår mening bör insiderhandcl främst ses som ett missbruk av ett
förtroende som riktar sig mot marknaden. vilket skall vara förbjudet oavsett
främst
om det kan påvisas att enskild person lider skada eller ej. Vad
eftersträvar är ett förbud som
utredningssvårigheterna
också
även
om
fortsättningsvis blir stora har en stark, moralbildande effekt. Ett förbud.
som i olika hänseenden måste förses med undantag och modifikationer,
uppställs bäst i en specialreglering i anslutning till värdepappersmarknadslagstiftningen. Vill någon i stället söka utnyttja allmänna straff- och skadeståndsrättsliga regler bör detta naturligtvis stå vederbörande fritt och kan i
och för sig betraktas som lowärt. Utgår
skadestånd till enskild, bör
insiderns vinst förverkas till det allmänna.
Det kan emellertid
marknadslagstiftningen

finnas behov av ytterligare medel i värdepappersutöver ett direkt förbud för att komma till rätta med
insiderhandeln. Vi anser att det finns skäl att ytterligare minska intresset
hos personer med tillgång till information om icke offentliggjorda
omständigheter att göra kortsiktiga affärer. Uppsåtligt missbruk av sådan information

kan vara svårt att styrka. Intresset för att göra stora vinster på
kort tid är en av orsakerna till att utnyttjandet av information om en icke
offentliggjord omständighet ter sig lockande. På aktiemarknaden torde det
inte vara ovanligt med kursförändringar upp mot tio procent eller mer vid
offentliggörande av tidigare hemlig information om ett företag. I prop.
1984852157 s. 40 uttalade föredragande statsrådet att en tioprocentig ändring av kursen i allmänhet måste anses väsentlig och kunna läggas till grund
för tillämpning av 8 § värdepappersmarknadslagen.
Förhoppningen om
även mindre kursförändringar torde dock kunna fresta insiders att handla
på grundval av icke offentliggjord kurspåverkande information. Vid stora
innehav av fondpapper eller andra finansiella instrument kan även mindre
procentuella förändringar innebära betydande vinst eller förlustminimering. Vi anser därför att det vid sidan av förbudsreglerna bör finnas en regel
efter mönster av bl.a. regleringen i USA. Regeln
av short-swing-karaktär
bör innebära att en person som normalt har tillgång till information om en
icke offentliggjord omständighet förhindras att under en viss tid efter ett
förvärv eller en överlåtelse av fondpapper eller andra finansiella instrument
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ånyo överlåta vad som förvärvats till annan eller återköpa fondpapperen
eller instrumenten.
Med hänsyn till de senaste årens insiderhandel och den skärpta synen på
insiderbrott inte minst i internationella sammanhang anser vi att straffbestämmelsen vid överträdelser av de uppställda förbuden behöver skärpas.
Fängelsestraffet för de allvarligaste brotten bör därför enligt vår mening
förlängas.

l2.7.2.2 lnsiderregleringens

innehåll

Det kan konstateras att tillämpningsområdet för den gällande lagstiftningen
varit för snävt ur flera aspekter. Detta gäller såväl den personkrets som
förbudet riktar sig mot som de typer av instrument regleringen omfattar och
de former av information som berörs.
Avgränsningen av personkretsen i andra fall än take-oversituationen till
att omfatta endast personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag har
medfört att åtskilliga personkategorier, som normalt har tillgång till icke
offentliggjord information som vid offentliggörande kan komma att påverka
kursen på värdepapper, inte omfattas av reglerna.
En personkrets som särskilt kommit i blickpunkten är portföljförvaltare
hos institutionella

placerare. Dessa har bl.a. goda kunskaper, s.k. markbåde om det allmänna orderläget och i än högre grad om
den egna institutionens planer eller beslut rörande köp eller försäljning av
fondpapper och andra finansiella instrument. Sådan information kan påverka kurserna.
Med hänsyn till den roll som försäkringsbolag, investmentbolag, stiftelser
nadsinformation,

och olika sparfonder spelar på marknaden har de personer som har till
uppgift att placera dessa institutioners kapital möjligheter att göra affärer
för egen vinning. Vid värdepappersmarknadslagens tillkomst angavs att det
låg i värdepappersmarknadens eget intresse att möjligheterna till missbruk
begränsades, varför aktörerna på marknaden
av marknadsinformation
själva skulle lösa frågan genom självreglering och liknande åtgärder. Viss
självreglering finns också i dag. Att i framtiden förlita sig på enbart självreglering är emellertid, med hänsyn till de brister som en självreglering är
förknippad

med, otillfredsställande.
En annan personkrets som omnämns i direktiven är offentliga tjänstemän. Dessa kan ha kännedom om omständigheter som rör ett enskilt
aktiebolag och som kan påverka kursen
aktierna i bolaget, t.ex. vid
tillståndsgivning eller offentlig upphandling. De kan emellertid också besitta kunskaper som kan påverka marknadsläget i stort, t.ex. vid kommande
ränteändringar eller ändringar i beskattningen. Det är naturligtvis lika
angeläget att sådan information inte utnyttjas för att erhålla vinster på
marknaden som när fråga är om information angående ett enstaka bolag.
Vid avgränsningen av den personkrets som bör omfattas av insiderförbudet bör också beaktas vad som i det hänseendet angetts i EG-kommissionens förslag till direktiv. Enligt detta omfattar regleringen i första hand den
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som fått information i samband med anställning eller uppdrag in the
anfört i det
exercise of his employment, profession or duties. Vad
föregående talar för att en anpassning till EG-förslaget är motiverad. Vi kan
inte se några vägande sakliga skäl för att låta till exempel placerare hos
finansanalytianställda hos fondkommissionärer,
finansiella institutioner,
ker, ekonomijournalister och offentligt anställda stå utanför en insiderreglering. Vi har funnit att den lämpligaste och mest ändamålsenliga avgränsningen av insiderkretsen bör göras med beaktande av anknytningen till
Insiderkretsen bör omfatta personer som i sin anställinformationskällan.
ning, befattning eller uppdrag fått information om en kurspåverkande omständighet.
Enligt vår mening bör Sverige också i ett annat hänseende harmonisera
med den tilltänkta regleringen inom EG. Också den
person som mottagit icke offentliggjord information av någon med in-

sin insiderreglering

siderställning och som inte är i god tro bör omfattas av insiderregleringen.
Denna form av tipsning kan förekomma i ett otal former, från tips som
lämnas för att tipsaren skall komma i åtnjutande av ekonomiska fördelar till
fall av vänskapsförhållanden där några ekonomiska överväganden inte görs
En förutsättning bör dock vara att
av den som lämnar informationen.
direkt
fått
informationen
av personen med insiderställning och
personen
inte av en slump genom att t.ex. läsa ett hemligt affärsdokument. Oavsett
grund av sådana tips lika
bakgrunden till varför ett tips lämnas är handel
värdepappersmarknaden
förtroendet
för
skadlig för
som handel direkt av en
bör
därför
förbjudas
insider. En mottagare av information
att handla med
informationen
inte
stöd av informationen, om han har anledning att anta att
är känd för allmänheten.
Vi har övervägt att

längre och låta envar som fått tillgång till insom han inser inte är känd för allmänheten vara underkastad
förbudet att handla med utnyttjande av informationen. Syftet härmed skulle
vara att underlätta bevisningen. Den som uppenbarligen gör affärer på
grundval av information som inte är känd för allmänheten kan söka fria sig
med påståendet att han fått informationen
omvägar och inte av någon
med insiderställning. Ett sådant påstående kan vara svårt att motbevisa. Ett
formation

skäl för att ha en insiderkrets som i princip omfattar alla kan vara att man i
Danmark och Norge har en sådan reglering. Skillnaden i förhållande till den
av oss tänkta regleringen är emellertid att man i dansk och norsk rätt har en
annan form av avgränsning, nämligen däri att den icke offentliggjorda
informationen skall avse det bolag vars aktier eller andra värdepapper
handeln gäller. Att införa en insiderreglering utan några som helst avgränsningar förefaller oss äventyrligt. En sådan insiderreglering skulle också sträcka sig betydligt längre än vad EG föreslår.
Risken för affärer med tillgång till information eller kunskap som inte är
allmänt känd är enligt vår mening störst inom den personkrets som är
Förutom de situationer som innebär att en
närmast informationskällan.
grund av sin ställning eller
person mottar icke offentliggjord information
får informationen direkt av personer med insynsställning finns det situatio-
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ner som kan ge upphov till stötande insiderhandel utan att informationen
lämnats direkt av den som ursrungligen mottagit den icke offentliggjorda
informationen. En sådan situation kan t.ex. uppkomma om en person på
grund av ett affärsförhållande mottar icke offentliggjord information av en
arbetstagare, som primärt innehar informationen, och sedan vidareberättar
informationen

till en annan person som gör en vinstgivande affär med hjälp
av informationen. Den person som på detta sätt utan att stå i direkt kontakt
med den primäre informationsinnehavaren
erhåller informationen om en
icke offentliggjord omständighet av en person med nära anknytning till den
primäre informationsinnehavaren
bör enligt vår mening omfattas av förbudsbestämmelsen. Med hänsyn till vår principiella inställning att endast
verkligt straffvärda fall skall omfattas av förbudsregeln bör avgränsningen
göras så att tipset skall ha lämnats av en person med nära anknytning till
den person som primärt erhållit informationen. Till nära anknytning bör
räknas affärskontakter,
släktskap, vänskap eller liknande förhållanden.
Med vårt förslag omfattar regeln tippee-situationer så länge det är frågan
om information eller kunskap från en person med nära anknytning till den
primäre informationsinnehavaren.
De situationer som knappast framstår
som straffvärda bör däremot inte falla under regelns tillämpningsområde.
Det är enligt vår mening
påkallat att personer som av en slump, t.ex.
genom att på allmän plats lyssna på ett samtal mellan två för honom kända
eller okända personer om ett förestående företagsförvärv, skulle omfattas
av regeln. En förutsättning för att personen skall omfattas av regeln bör
vara att tipset lämnats direkt till honom av den som har tillgång till informationen.
Till följd av att personkretsen föreslås utvidgad till att även omfatta
tipsgivning i flera led har
funnit det följdriktigt att föreslå att personer
som medverkat vid brott mot reglerna också skall kunna göras ansvariga. Vi
föreslår därför att i motsats till vad som nu gäller enligt värdepappersmarknadslagen även anstiftan av eller medhjälp till brott mot förbudsbestämmelserna görs straffbar.
Enligt gällande rätt omfattar förbudet mot insiderhandel även fysiska
personer som har större andelar eller innehav av aktier i berörda företag.
Dessa skall visserligen inte ha bättre möjligheter att få tillgång till icke
offentliggjord information än vad övriga aktieägare har. Vid värdepappersmarknadslagens tillkomst togs de emellertid med under motivering att
bolaget ibland, t.ex. inför viktigare beslut om bolagets framtid, måste
kontakta större aktieägare för att undersöka möjligheterna att genomföra
förslaget. Det finns enligt vår mening inte skäl att nu begränsa personkretsen i förhållande till vad som gäller enligt värdepappersmarknadslagen.
Aktieägarna kan inte drabbas av förbudet mot insiderhandel om de inte
faktiskt är i besittning av information om en icke offentliggjord omständighet. För att undvika kringgåenden bör även aktier som ägs av fysisk eller
juridisk

person som är aktieinnehavaren närstående räknas med när man
bestämmer storleken av aktieinnehavet eller röstvärdet i ett aktiebolag.
Vad angår frågan om vilka fondpapper eller andra finansiella instrument
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som skall omfattas av insiderregleringen är denna nu tillämplig endast på
aktier och vissa andra värdepapper samt aktieoptioner i aktiemarknadsbolag. Det finns emellertid åtskilliga aktiebolag, vilkas aktier inte är registrerade på Stockholms fondbörs eller uppförda på CTC-listan men ändå är
anfört i andra sammanhang bör även sådana
aktiebolag vara underkastade vissa krav till skydd för dem som förvärvar
deras aktier. Viktigt är att inte heller sådana aktier - eller likställda värdepapper med anknytning till bolaget - får köpas och säljas på grundval av
information om en icke offentliggjord omständighet med därav följande
förlustrisker för en allmänhet som saknar tillgång till informationen. Även
allmänt handlade. Som

för sådana aktier samt likställda värdepapper och aktieoptioner bör insiderregleringen gälla. Det finns emellertid inte något sakligt skäl att dra
gränsen där. Över huvud taget bör allmän handel med värdepapper och
kunna ske utan risk för missbruk av information om icke offentliggjorda omständigheter.
Vi anser att samtliga fondpapper och andra finansiella instrument, vilka
är allmänt spridda och föremål för någon form av kurssättning till följd av
andra finansiella instrument

handel eller liknande, bör omfattas av en utvidgad regel. Denna utvidgning
innebär till exempel att alla typer av standardiserade optioner och terminer
inom optionshandeln kommer att omfattas. Till gruppen hänförs också
på obligations- och penningmarknaden.
De fondpapper och
andra finansiella instrument som handlas
dessa marknader utgör standardiserade in- och utlåningskontrakt. Information om ränteläget är av vital
instrument

betydelse för prissättningen på fondpapperen eller instrumenten. När ränstiger faller priset och när räntan

tan på ett penningmarknadsinstrument
sjunker så stiger priset på instrumentet.

Tillgång till information om räntan,
som inte är allmänt känd, kan utgöra ett starkt incitament att göra vinstgivande affärer innan övriga aktörer kan handla med tillgång till samma
information.
Instrument som är beroende av ränteutvecklingen och således kan vara
statsobligationer, boföremål för insiderhandel är t.ex. riksobligationer,
kommunobligationer,
statsskuldindustriobligationer,
stadsobligationer,
och marknadsväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat, kommuncertifikat
bevis under förutsättning att de är föremål för kurssättning till följd av
handel. Även ytterligare fondpapper och andra finansiella instrument torde
kunna bli föremål för den utvidgade regelns tillämpningsområde
i framtiden. Vi anser det inte möjligt att göra någon uttömmande uppräkning av
de finansiella instrument som bör omfattas av förbudet. Instrument som
inte nu är föremål för handel men som kan införas i framtiden bör omfattas
av förbudet mot insiderhandel, under förutsättning att de är allmänt handhärför är dock att information eller kunskap om icke
kan komma att väsentligt påverka kursen på
det finansiella instrumentet eller fondpapperet och att det således är möjligt
att skapa en vinst eller minimera sin förlust vid handel med tillgång till
denna information, innan marknaden fått del av informationen.
lade. En förutsättning

offentliggjord

omständighet

Den information

om icke offentliggjorda

omständigheter som omfattas av
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regleringen i värdepappersmarknadslagen till följd av förbuden mot insiderhandel i värdepappersmarknadslagen
tar sikte på aktiemarknadsbolag.
Andratyper
skattelagstiftav information, t.ex. om diskontoförändringar,
ning, valutakursändringar,
dvs. vad som brukar kallas för allmänt kurspåverkande information,

omfattas inte.
heller omfattas utnyttjande av s.k.
marknadsinformation.
Denna sistnämnda typ av information avviker i så
måtto från övrig information om icke offentliggjorda omständigheter i insidersammanhang som den i sig inte behöver innebära kunskap om ett
specifikt förhållande, som kan tänkas komma att påverka kurssättning på
ett värdepapper vid offentliggörandet, utan i stället avser endast kunskap
om orderläget på marknaden. Det anförda utesluter dock naturligtvis inte
att den specifika information som är orsaken till orderläget också är känd
för den som har kunskap om orderläget.
Fondkommissionslagstiftningen
har i 39 och 40 §§ försökt att förebygga
missbruk vid tillgång till marknadsinformation
genom att införa krav
långsiktig förmögenhetsförvaltning

och anmälningsskyldighet för dem som
normalt har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer. Vid en utvidgning
av insiderkretsen —så att fondkommissionärer, tjänstemän hos institutionelplacerare som försäkringsbolag, investmentbolag och stiftelser m.fl. omfattas —förefaller det naturligt att även låta marknadsinformation omfattas
av regeln om förbud mot insiderhandel. På samma sätt är det också enligt
vår uppfattning naturligt att låta allmänt kursdrivande information, såsom
ränteförändringar,
omfattas av förbudsregeln. En ränteförändring kan ha
på t.ex. ränteoptioner.
betydelse
för
värdeutvecklingen
stor
innebär detta att insiderregleringen bör omfatta all
information om icke offentliggjorda omständigheter som kan tänkas komma
att påverka kurssättningen på fondpapper och finansiella instrument. Det
Sammanfattningsvis

innebär dock inte att alla former av förberedelser eller liknande, till exempel olika idéer som diskuteras vid ett sammanträde, kan ligga till grund
för att förbudet skall vara tillämpligt. Företagets planering måste ha kommit
så långt och ha tagit så fast form att ett offentliggörande kan bli aktuellt.
Varje form av offentliggörande av denna typ av information medför nämligen en förändring av kursen på ett fondpapper eller annat finansiellt
instrument. Det avgörande bör därför vara om det är sannolikt eller inte att
informationen offentliggörs. När denna punkt nåtts i förberedelsearbetet
bör en skyldighet inträda för berörda personer att avstå från att handla med
eller vidarebefordra information om det fondpapper eller finansiella instrument som berörs av beslutet.
12.7.2.3 Insiderreglernas

utformning

De nu gällande bestämmelserna om insiderhandel i lagen om värdepappersmarknaden är detaljrika och regleringen förhållandevis invecklad. I föregående avsnitt har
anfört skäl för att insiderregleringen bör utvidgas i
flera olika hänseenden. Påbyggnader av den nu gällande regleringen i olika
riktningar skulle ytterligare komplicera systemet och göra regleringen svår-
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överskådlig för dem den riktar sig till. Detta leder tanken till möjligheten att
ersätta den nuvarande regleringen med mer generella bestämmelser. Ett
skäl som talar för en sådan ordning är att den skulle bättre motsvara
utvecklingen

inom EG. Vid en genomgång av den utländska lagstiftning
tidigare
presenterats framkommer också att man i stor utsträckning
som
sig
använt
av en generell utformning av reglerna.
Insiderlagstiftningen
bör enligt vår mening ges en sådan utformning att

den kan möta de krav som en föränderlig och komplex värdepappersmarknad reser utan att kontinuerligt
återkommande revideringar av lagstiftningen måste göras. Varje påbyggnad av regelkomplexet i fråga om aktörer,
typer av värdepapper och informationstyper nödvändiggör en mer och mer
generellt utformad reglering för att tillgängligheten av lagtexten inte skall
förlorad.
Å andra sidan talar också goda skäl för den nuvarande svenska modellen
med dess koncentration på den situation där erfarenhetsmässigt risken för
insiderhandel är störst, nämligen take-over-situationen.
Enbart en generell
regel skulle lämna åtskilliga problem olösta. Frågor som när ett förbud skall
börja gälla eller vilka typer av information som avses skulle kvarstå. Dessa
och liknande frågor måste överlämnas till rättspraxis som genom sina avgöranden skulle ge lagregeln ett mer konkret innehåll.
Alltför allmänt hållna regler blir svåra att tillämpa för såväl tillsynsorgan
som aktörer, eftersom det dels är svårt att bevisa att överträdelser blivit
begångna dels är svårt för aktörerna att rätta sig efter reglerna. Det norska
förslaget till ändrade insiderregler är ett exempel på hur man försökt komma till rätta med dessa problem. Förslaget synes dock som det framlagts
närmast innebära ett försök att med bibehållande av en grundläggande
generell regel ge aktörerna och tillsynsorganet en konkretisering av förbudens tillämpningsområde.
Värdepappersmarknadslagen
är nu uttömmande när det gäller att ange
vilka personer, värdepapper och situationer som omfattas av förbud mot
insiderhandel; en i viss mån generell regel finns dock i 8 § 2 som behandlar
insiders kännedom om en inte offentliggjord omständighet i aktiemarknadsbolagets eller dess moderföretags verksamhet. Risken för insiderhandel har ansetts särskilt framträdande i samband med att företag beslutar sig
för att lämna ett offentligt erbjudande om att köpa aktier i ett annat företag.
I värdepappersmarknadslagen har därför intagits en särskild regel, 7
som
reglerar insiderhandel vid offentliga aktieförvärv.

Fördelen med denna form
lagstiftningsteknik
dem
den
för
berörs
är att
av
som
av förbuden begränsar
osäkerheten om vad som gäller.
Som framgått har flertalet av dem som delgett oss sina synpunkter varit av
den uppfattningen att en generell regel är att föredra men att den bör
kompletteras med detaljföreskrifter
för vissa situationer. Som också framgått behövs enligt vår mening en ytterligare utbyggnad av insiderregleringen. Frågorna om insiderhandel kan inte lämpligen regleras i alla detaljer
utan att lagtexten förlorar i överskådlighet och flexibilitet inför nytillkommande situationer. Med hänsyn härtill och vad tidigare anförts har
funnit
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det lämpligast att föreslå en huvudregel av generell karaktär med förbud
mot insiderhandel.
Den nuvarande regeln i 7 § värdepappersmarknadslagen är relativt konkret utformad och var den 1 juli 1987 föremål för en ändring som ytterligare
Enligt vad som framkommit
regelns tillämpningsområde.
har utredningar om insiderhandel kommit att i huvudsak röra förvärvssituationen. Med hänsyn till dessa förhållanden och den omständigheten att flera
av dem som berörs av insiderregleringen ansett det värdefullt med klara och
distinkta regler för vissa situationer, i form av endera lagstiftning eller
konkretiserade

självreglering,

har vi funnit att den generella huvudregeln bör kompletteras
upptagande anvisningar för tillämpningen. Sådana

med vissa hjälpregler,

bör ange vissa typer av information, t.ex. om take-over-situationer,
som
förbudsregeln bör tillämpas på och vidare från vilka tidpunkter förbudet
mot insiderhandel i take-over-situationer skall gälla. Avsikten med dessa
anvisningar är dock inte att de skall täcka samtliga situationer som kan bli
aktuella utan de skall endast ange vissa konkreta fall och samtidigt vara en
vägledning vid bedömningen av frågan, om vilka andra förhållanden som
skall omfattas av förbuden i huvudregeln.
En fördel med en sålunda utformad lagstiftning är att den - med bibehållande av vissa konkreta anvisningar för tillämpningen av insiderreglema i
särskilda situationer - anknyter till den tilltänkta regleringen inom EG.
En annan fördel är enligt vår mening att en generell regel kan bilda
underlag för etikskapande verksamhet inom näringsliv, organisationer och
myndigheter. En sådan effekt är väl så viktig som den direkt preventiva
effekten via straffsanktioner.
När det gäller tillämpningen

i detalj bör stor vikt fästas vid självreglerande åtgärder. En sådan metod ger de bästa möjligheterna att anpassa reglernas tillämpning till förhållandena i de särskilda fallen. Skall självreglering få
någon praktisk betydelse måste lagstiftaren lämna ett område öppet som
r
i

gör det meningsfullt att lägga ner ansträngningar på att åstadkomma en
sådan. Även denna synpunkt talar för att lagreglema ges en generell utformning.

12.7 .2.4 Begränsningar i möjligheten att göra korttidsaffärer
såväl i Sverige som utomlands, visar att en effektiv övervakning av misstänkt insiderhandel inte alltid kan upprätthållas på ett
tillfredsställande sätt. Skälen till detta förhållande är flera och varierar av
Erfarenheter,

naturliga skäl mellan olika länder och olika enskilda situationer. En av de
största svårigheterna synes dock genomgående vara att det visat sig svårt för
tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheter att uppfylla de beviskrav som
gäller för att brott mot förbudsbestämmelserna skall kunna styrkas. Det har
erfarenhetsmässigt varit svårt att påvisa uppsåt eller grov oaktsamhet vid de
flesta misstänkta insideraffärer, vilket är ett av skälen till att hitintills i
Sverige endast en person blivit åtalad för brott mot förbudsbeståmmelsema
i värdepappersmarknadslagen 8 §.
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Reglerna om förbud mot insideraffärer får, trots avsaknaden av domstolspraxis, antas ha haft en moraluppbyggande effekt och inom sitt område
bidragit till att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden. Denna positiva effekt kan dock urholkas på ett olyckligt sätt av det faktum att mindre
nogräknade personer med tillgång till icke offentliggjord information på ett
skickligt sätt kan utnyttja brister i kontrollsystemet. Vi har därför funnit
skäl överväga att ytterligare skärpa reglerna utöver det föreslagna utvidgade
tillämpningsområdet

för förbudsregeln mot insiderhandel.
Frestelsen att göra vinstgivande affärer med tillgång till icke offentliggjord information är störst när det gäller kortsiktiga affärer. T.ex. kan
med tillgång till kapital som lånats för kort tid ansenliga vinster göras utan
större kapitalinsatser av den som utnyttjar informationen om icke offentliggjorda omständigheter. Handel på lång sikt med tillgång till information
om icke offentliggjorda omständigheter är naturligtvis lika allvarlig men
synes inte vara lika lockande, eftersom kurssättningen på värdepapper
under en längre tidsperiod måste bedömas som mer osäker. Intresset för
insiderhandel på lång sikt är därför troligen inte lika stort som intresset för
kortsiktiga affärer. En ytterligare skärpning av reglerna mot handel med
tillgång till information om icke offentliggjorda omständigheter är därför i
första hand aktuell i fråga om de kortsiktiga affärerna. Vi har även fått stöd
för denna vår uppfattning vid en genomgång av utländska förhållanden på
området. I syfte att stoppa kortsiktiga vinstgivande affärer baserade på icke
offentliggjord information har i USA införts den s.k. the insiders shortswing profits rule och liknande lagregler har under 1989 antagits av den
finska riksdagen och i Norge har ett lagförslag utarbetats på samma område.
Regler med detta innehåll riktar sig mot korttidsaffärer av personer som
har särskilda möjligheter att få tillgång till information om förhållanden i
företag till vilka de är knutna, t.ex. som styrelseledamöter, verkställande
direktörer

eller revisorer. Sådana personer hindras från att under en befrån köp eller försäljning av ett bolags aktier ånyo sälja
eller köpa aktier i bolaget. I USA är de inte förbjudna att handla med
aktierna men skyldiga att lämna ifrån sig en eventuell vinst till bolaget.
Regeln har kommit att fungera som en kompletterande bestämmelse till
förbudet mot insideraffärer när det varit fråga om korttidshandel. Eftersom
stämd tidsperiod

regeln kan innebära att förtjänsten vid försäljning och köp av aktierna i
bolaget på olika sätt kan fråntas personen som genomfört affären har regeln
också en preventiv effekt. Effekten förstärks genom att det inte är en
förutsättning för tillämpning av regeln att handeln faktiskt skett med stöd av
information om en icke offentliggjord omständighet. Det är tillräckligt att
det konstateras att handel förekommit för att regeln skall vara tillämplig.
Regeln vänder sig således direkt mot personer som har för avsikt att handla
med tillgång till icke offentliggjord
information i strid med förbudsbestämmelser men också mot personer som saknar sådan information.
Regeln är ägnad att stärka förtroendet för marknaden. Ledningen i ett
aktiebolag känner nästan alltid till information eller har kunskaper om inte
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omständigheter som kan komma att påverka kursen på det
aktier.
Insikten om att så är förhållandet kan komma att
bolagets
egna
utgöra en grund för misstanke att handel som görs av personer som omfattas av ett förbud mot insiderhandel sker på basis av icke offentliggjord
information. En sådan misstanke är ägnad att minska allmänhetens tilltro

offentliggjorda

till marknaden, särskilt vid de tillfällen när en väsentlig kursförändring skett
efter det att ledningen köpt eller sålt aktier i det egna bolaget. Det finns
därför goda skäl att införa en regel av den typ som finns i USA och som
genomförts i bl.a. Finland. Genom att införa denna typ av karantänsbestämmelse för alla personer som tillhör ledningen i ett aktiebolag understryks också den allmänna strävan som finns, inte minst hos näringslivet, att
främja långsiktiga placeringar av ledande personer i det egna aktiebolaget.
Detta behov har särskilt aktualiserats i samband med de alltmer vanligt
förekommande riktade emissionerna avseende konvertibla skuldebrev till
anställda.
På anförda skäl anser
att en regel om begränsning av möjligheterna för
insynsställning
med
att göra korttidsaffärer i det egna bolagets
personer
aktier bör införas i svensk rätt.
När man skall bestämma vilka personer som skall omfattas av en sådan
regel bör utgångspunkten vara att regeln skall vara tillämplig på de personer
som har en kontinuerlig intern information om det egna aktiebolagets
verksamhet och vilkas utnyttjande av information om icke offentliggjorda
omständigheter kan komma att påverka allmänhetens förtroende för marknaden. Mot bakgrund av dessa överväganden föreslår
att en begränsning
införs för personer i ledande ställning i ett aktiebolag, vars aktier är allmänt
spridda, att göra korttidsaffärer med aktier i bolaget.
kan lämpligen betraktas transaktioner varigenom
Som korttidsaffärer
aktier både köps och säljs - eller säljs och köps åter - inom loppet av sex
månader. Den föreslagna perioden överensstämmer med vad som förekommer USA och i Finland. Med en kortare tid skulle tanken på att söka
främja långsiktiga placeringar hos personer med ledande ställning i aktieboförlorad. Samtidigt skulle en längre tid kunna uppfattas som onödigt betungande. Den föreslagna tiden får anses motsvara en lämplig avvägning mellan dessa intressen. Vidare bör beaktas att den föreslagna
regeln inte innebär ett förbud mot att handla under sexmånadersperioden

laget

och att undantag från skyldigheten att inbetala vinstbeloppet till bolaget bör
kunna meddelas av bankinspektionen.
Som förut anförts är poängen med begränsningsregeln att den skall gälla
oavsett om de transaktioner som omfattas faller under förbudet mot insiderhandel eller ej, dvs. oberoende av om personen med insynsställning verkom kurspåverkande omständigheter när
aktier. Det betyder att begränsbolagets
han köper eller säljer det egna
situationer
ningsregeln kommer att omfatta även
som inte är i egentlig
överträdelse
mening klandervärda utan där fråga är endast om
av en ordligen besitter någon information

skäl undvika
ningsregel. I dylika situationer bör man av kriminalpolitiska
nykriminaliseringar och om det är möjligt i stället välja någon annan sank-
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tionsform. Det är då rimligt att ta fasta
den i USA tillämpade sanktionen
vid överträdelse av short-swing profits rule. Vinsten vid de korttidsaffärer
som begränsningsregeln avser bör sålunda tillfalla bolaget och regeln bör
inte sanktioneras med straffansvar.
Hur vinsten skall beräknas i olika situationer kan vara föremål för delade
meningar. Om någon efter att ha köpt aktier inom sex månader därefter
säljer aktierna i en uppåtgående marknad är det självklart att vad han
verkligen vunnit på affären, dvs. skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset, utgör vinsten. Om han efter att ha sålt aktier köper tillbaka
i en nedåtgående marknad utgörs vinsten av vad han skulle ha
förlorat om han behållit aktierna, dvs. skillnaden mellan försäljningspriset
och inköpspriset. Om han däremot efter att ha köpt aktier säljer i en
nedåtgående marknad skulle man möjligen kunna anse att det för honom
aktierna

uppkommit

en vinst motsvarande den ytterligare förlust han skulle ha fått
vidkännas om han behållit aktierna till förbudsperiodens utgång liksom vid
återköp i en uppgående marknad vinsten skulle kunna anses utgöra den
fortsatta värdestegringen fram till förbudsperiodens slut. l de båda sistnämnda fallen framstår det emellertid som främmande att tala om vinst,
eftersom det är ytterst osäkert om eller när den skulle realiseras. Vidare
skulle vinsten få beräknas på grundval av kursutvecklingen under en annan
period än i de båda först nämnda fallen, vilket skulle göra regleringen
svårförståelig. Dessutom omfattar förbudet mot insiderhandel i värdepappersmarknadslagen inte köp av aktier då informationen är ägnad att sänka
kursen eller försäljning av aktier när informationen är ägnad att höja kursen
9 § 2 st. 2; i fråga om korttidsaffärer är det den första transaktionen som
är att jämföra med eventuell insiderhandel. Det anförda talar för att det
bara är vinsten vid försäljning i uppåtgående marknad eller återköp i nedåtgående marknad som bör dras in.
bolaget att föra talan om att vinsten
Det bör i första hand ankomma
från eventuella korttidsaffärer som gjorts av personer med insyn i bolaget
skall betalas in. Det får antas att den föreslagna regeln får en stark, preventiv effekt och att den därför sällan skall behöva tillämpas. För att förhindra
att personer med insynsställning missbrukar sitt inflytande i bolaget- något
som i och för sig kan tänkas medföra skadeståndsskyldighet för bolaget och
dem själva - bör åklagare ha möjlighet att efter anmälan från bankinspektionen föra talan om att vinsten skall inbetalas till bolaget.

l2.7.2.5 Anmälnings- och förteckningsskyldighet
Fysiska personer som har särskild insyn i ett aktiemarknadsbolag är enligt
värdepappersmarknadslagen med vissa undantag skyldiga att anmäla sina
innehav och ändringar i innehavet av aktier i bolaget. Vidare är aktiemarknadsbolaget skyldigt att fortlöpande föra en förteckning över vissa av dem
som innehar insynsställning. Som den registreringsskyldiga gruppen är uppbyggd i värdepappersmarknadslagen avser den dem som ligger närmast till
att få förtrolig information och som sannolikt också har största möjligheten
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att utnyttja den.
Regler om anmälningsskyldighet infördes genom lagen 1971:827 om
registrering av aktieinnehav. Lagen utgjorde ett första steg för att motverka
Det ansågs angeläget att det
missbruk av förtrolig företagsinformation.
allmänna stödde ett synsätt att det var förkastligt att intern kännedom om
företagets förhållanden utnyttjades i vinstsyfte. Ett sådant stöd skulle bland
annat åstadkommas genom att det allmänna i lag gav uttryck för denna
i form av en anmälningsskyldighet avseende vissa personers
aktieaffärer. Tankegången bakom lagstiftningen var att intresset för insiderhandel skulle minska, om den som normalt har tillgång till intern bolagsinformation öppet tvingades att redovisa sina och närståendes affärer med
uppfattning

aktier i det bolag vari vederbörande hade insynsställning. Härigenom skulle
också personer verksamma inom bolagen bättre kunna värja sig mot misstankar om obehörigt beteende. Det huvudsakliga syftet med lagförslaget
var att hos alla medborgare inskärpa ett visst handlingsmönster på detta
område inom affärslivet. Vid sådan underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldigheten som skedde uppsåtligt eller av oaktsamhet kunde böter eller
fängelse i högst sex månader utdömas. Däremot var det inte straffbart att
handla med aktier vid tillgång till icke offentliggjord information.
En skyldighet att anmäla innehav ansågs under förarbetena till värdepappersmarknadslagen, förutom att den underlättade kontrollen vid utredningar om otillåten insiderhandel, ha den positiva effekten att underlåtenhet att göra anmälan kunde uppfattas som ett indicium
att ett otillåtet
ansågs
därför inneAnmälningsskyldigheten
i
sig
handlande förekommit.
bära en förstärkning av skyddet mot insiderhandel och regeln ansågs också
ha en moraluppbyggande funktion.
Den kritik som brukar riktas mot anmälningsskyldigheten är att det är
orealistiskt att tänka sig att en person med insynsställning självmant skulle
Den framförda kritiken
anmäla brottsliga affärer till bankinspektionen.
torde i viss mån vara berättigad. Samtidigt får dock den psykologiska
funktionen som en anmälningsskyldighet innebär inte underskattas. Konstateras det vid en undersökning om eventuellt brott mot insiderförbuden
att en person underlåtit att göra anmälan om affären till bankinspektionen
får det förhållandet anses utgöra en graverande omständighet för den
misstänkte. En person, som hävdar att han inte haft tillgång till icke offentliggjord information, bör ha lättare att bli trodd om han anmält affären till
än om han inte gjort det.
Utöver den moralbildande och kontrollerande funktion som en anmälningsskyldighet fyller har den även betydelse när det gäller möjligheten för
allmänheten att skapa sig en bild av aktieinnehavet hos personer med
insynsställning. En sådan upplysning kan vara en av de faktorer som ligger

bankinspektionen

till grund för om en person vill köpa eller sälja sina aktier i ett bolag.
Aktieinnehavet hos personer med insynsställning kan nämligen bland annat
ge en vink om företagsledningens tro på bolagets framtid. Massmedias
bevakning av insynsställningsregistret hos bankinspektionen och den kontinuerliga spridningen av information i massmedia om innehav och för-
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ändringar av innehav innebär ett värdefullt bidrag i dessa sammanhang.
De förteckningar som upprättas av arbetsgivaren över personer med
insynsställning i aktiemarknadsbolag utgör en av förutsättningarna för att
bankinspektionen
ett effektivt sätt skall fullgöra sin tillsynsuppgift avseende insiderhandel. En kontroll av de affärer med aktier i ett bolag som
personer i insynsställning kan ha gjort under en viss tid går inte att genomföra på ett meningsfullt sätt om dessa personer inte är kända för inspektionen.
Anmälningsskyldigheten
utgör således en psykologiskt avhållande faktor
samtidigt som den i viss mån bidrar till att underlätta bankinspektionens
tillsynsarbete och lämnar information till marknaden och massmedia om
insiderhandel. På samma sätt bidrar förteckningarna över personer med
insynsställning på ett avgörande sätt till bankinspektionens tillsynsarbete
vid eventuella överträdelser av insiderförbuden. Den föreslagna begränsningen för vissa personer i ledande ställning att göra kortsiktiga affärer
innebär ytterligare ett skäl att bibehålla anmälningsskyldigheten
för den
grupp som för närvarande enligt 6 och 10 §§ i värdepappersmarknadslagen
är anmälningsskyldig. Utan bibehållen anmälningsskyldighet blir begränsningsregeln svår att kontrollera
ett tillfredsställande sätt och kontrollen
får sannolikt närmast en slumpartad karaktär. Sammanfattningsvis anser
därför skäl föreligga att bibehålla såväl anmälningsskyldigheten som förför personer med insynsställning.
Eftersom vi anser att aktiebolag, vilkas aktier visserligen inte är noterade
på Stockholms fondbörs men likväl är allmänt spridda, bör jämställas med
börsregistrerade bolag med avseende på bl.a. insiderhandel, bör anmälteckningsskyldigheten

ningsskyldigheten utvidgas att omfatta även personer med insynsställning i
förstnämnda typ av aktiebolag.
Vi föreslår i avsnitt l2.7.2.2 en avsevärd utvidgning av insiderförbudets
tillämpningsområde. Personkretsen föreslås omfatta -förutom ägare till viss
del av aktiekapitalet i ett bolag
- personer som genom anställning, befattning eller uppdrag fått information om en icke offentliggjord omständighet. Genom den föreslagna utvidgningen av insiderkretsen i förbudsregeln
tillkommer

grupper av anställda som normalt har samma naturliga anknytning till information om kurspåverkande omständigheter som de personer som i värdepappersmarknadslagen är anmälningsskyldiga för sina innehav. Med utvidgningen tillkommer t.ex. tjänstemän hos institutionella placerare och högre befattningshavare hos riksbanken eller i regeringskansliet.
Därutöver tillkommer emellertid ett stort antal personer som inte regelmässigt har sådan tillgång

till information om icke offentliggjorda
omäven om någon gång lägre befattningshavare kan ha bättre
tillgång till icke offentliggjord information än personer med höga befatt-

ständigheter,
ningar.

Förutom att personkretsen föreslås
avsnitt l2.7.2.2 även en utvidgning av
iella instrument än aktier och därmed
fordringsrätter i aktiebolag. Genom

utvidgad i förbudsregeln förordar vi i
förbudet till att omfatta andra finansjämställda bevis om delaktighet eller
denna utvidgning

kommer

förbudet
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mot insiderhandel att bli tillämpligt på exempelvis obligationer, andelar i
Även handeln på
aktiefonder och samtliga options- och terminskontrakt.
derivatmarknaden omfattas av förbudsregeln.
Vid en utvidgning av anmälningsskyldigheten till samtliga personer och
fondpapper eller finansiella instrument som är underkastade förbudsregeln
skulle en omfattande hantering av anmälningar tillskapas. Behov av en
sådan utvidgning av anmälningsskyldigheten har inte framkommit under
vårt arbete och ter sig, även bortsett från den resurskrävande insats som den
fordrar, inte befogad ur rättspolitisk synpunkt. Att låta alla anställda,
befattningshavare eller uppdragstagare, oavsett vilken ställning de har,
omfattas av anmälningsskyldigheten skulle sannolikt inte innebära någon
reell förbättring av möjligheterna att bekämpa olaglig insiderhandel. Uppgifterna skulle inte heller vara av nämnvärt intresse för massmedias beendast funvakning av värdepappersmarknaden. Med hänsyn härtill har
nit anledning överväga i vad mån anmälningsskyldigheten bör omfatta de
personer som kan antas ha en särskild insynsställning i likhet med vad som
gäller för personer med insynsställning i bolag enligt värdepappersmarknadslagens nuvarande lydelse.
Med denna utgångspunkt skulle endast de som dagligen eller vid återkommande tillfällen - som vid styrelsemöten i myndigheter - erhåller icke
offentliggjord information omfattas av anmälningsskyldigheten. De anmälningsskyldiga skulle komma att utgöras av styrelseledamöter, verkställande
direktörer, ekonomichefer, revisorer och liknande befattningshavare. Fördelen med anmälningsskyldigheten skulle i första hand vara den moralstärkande funktionen och informationen till marknaden, medan däremot dess
bidrag till att förstärka bankinspektionens tillsyn på området sannolikt
skulle vara av mindre betydelse.
I sammanhanget bör beaktas att styrelsernas roll i statliga myndigheter
delvis fått en annan karaktär genom ikraftträdandet den 1 januari 1988 av
verksförordningen 1987:1100. Av förordningen framgår att myndighetens
chef skall planera verksamheten, övervaka att planerna följs, följa upp
verksamheten och analysera resultatet. Styrelsen skall biträda myndighetens chef och föreslå honom de åtgärder som styrelsen finner motiverade
och bland annat fatta beslut om anslagsframställningar, årsbokslut, föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landstingskommuner. I
viktigare ärenden skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig. Genom verksförordningen har myndighetens chef tilldelats en relativt omfattande beslutsfunktion medan styrelsens uppgift i stor utsträckning innebär att utöva insyn
i verksamheten och biträda myndighetschefen med sakkunskap samt besluta i vissa klart angivna bestämda ärenden. Denna förändring av verksstyrelsernas uppgifter där ledamöter i mindre omfattning än tidigare tar del i
beslut som kan ha kurspåverkande inverkan utgör ytterligare ett skäl mot
att införa en anmälningsskyldighet för dessa grupper. Det bör dock anmärkas att det kan förekomma tillfällen inom den offentliga förvaltningen
där en styrelse eller liknande fattar beslut som kan vara av kurspåverkande
karaktär och där kunskap om beslutet kan utnyttjas för insiderhandel. Så
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kan t.ex. vara fallet vid beslut av riksbanksfullmäktige
valutastyrelse.

eller riksbankens

Av betydelse för frågan är också vilka fondpapper eller andra finansiella
instrument som borde vara föremål för anmälan. Till skillnad från vad som
gäller i värdepappersmarknadslagen kommer förbudet mot insiderhandel i
många fall att omfatta fondpapper som inte emitterats av arbetsgivaren. En
vidsträckt anmälningsskyldighet skulle sålunda kunna komma att omfatta
innehav och förändringar av fondpapper och finansiella instrument som inte
var direkt kopplade till arbetsgivaren. Till exempel skulle en person med
insynsställning i ett aktiebolag vara anmälningsskyldig för innehav av obligationer och en riksgäldsanställd för innehav av aktier i ett aktiebolag med
allmänt spridda aktier. Anmälningsskyldigheten
skulle närmast få karaktären av en allmän skyldighet för en person att redovisa sitt förmögenhetsinnehav i fondpapper och finansiella instrument. Det naturliga sambandet
skulle komma att saknas och anmälningsskyldigheten
skulle komma att
omotiverad som kontrollmedel mot otillåten insiderhandel. Till
denna omständighet måste också läggas att en sådan omfattning av anmälningsskyldigheten skulle vara mycket betungande, såväl för den anmälningsskyldige som tillsynsmyndigheten.
En möjlighet skulle då vara att de fondpapper skulle omfattas som ansågs
förefalla

oftast vara föremål för insiderhandel. En sådan utgångspunkt är sannolikt
inte realistisk, eftersom det inte går att med säkerhet fastställa vilka fondpapper och andra finansiella instrument som är vanligast förekommande vid
insiderhandel.
En annan väg skulle vara att låta anmälningsskyldigheten
omfatta de
fondpapper och andra finansiella instrument som låg närmast den anmälningsskyldige och vilka den anmälningsskyldige hade lättast att få icke
offentliggjord information om. Hos många arbetsgivare t.ex. myndigheter,
kapitalplacerande institutioner eller fondkommissionärer
- skulle emellertid något speciellt fondpapper eller finansiellt instrument inte med självklarhet kunna knytas till arbetsgivaren. En renodling av anmälningsskyldigheten till vissa fondpapper eller liknande är därför knappast möjlig för
personer med insynsställning på denna typ av arbetsplatser.
Det torde, som framgår av vad ovan sagts, vara mycket svårt att införa en
generell anmälningsskyldighet utan att det tillskapas anmälningssituationer
som inte har naturligt samband med risken för insiderhandel. Det stöd i
moraluppbyggande syfte som lagstiftningen genom anmälningsskyldigheten
till en början tillhandahöll har nu ersatts av ett direkt förbud mot insiderhandel. Att utvidga anmälningsskyldigheten till att omfatta alla ledande
anställda eller personer med liknande ställning som fått information eller
kunskap om en icke offentliggjord omständighet är därför inte meningsfullt.
Det innebär att den nuvarande kretsen anmälningsskyldiga väl bör såsom
förut anfört
- bibehållas men däremot inte generellt vidgas, frånsett att
anmälningsskyldighet införs för personer med insynsställning i aktiebolag
vilkas aktier inte är börsnoterade men ändå allmänt spridda. Vi anser också
att området väl lämpar sig för självreglerande åtgärder, inte minst med
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hänsyn till de erfarenheter och önskemål som kommit oss till handa under
vårt arbete.
På vissa områden inom statsförvaltningen har dock framförts, även om
självreglering ansetts värdefull, önskemål om att en möjlighet skall finnas
att med stöd av författningsbestämmelser ålägga anställda som normalt
tillgång till icke offentliggjord information av kurspåverkande karaktär
anmäla sina innehav av fondpapper och andra finansiella instrument
arbetsgivaren. De huvudsakliga skälen för att införa en sådan skyldighet

har
att
till
via

har varit att en anmälningsskyldighet skulle ha en
psykologiskt avhållande effekt hos de anställda att göra egna affärer med
fondpapper och andra finansiella instrument i strid med uppställda bestämmelser och att denna avhållande faktor förutom att den bidrar till att
upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden
även har betydelse
författningsbestämmelser

för att upprätthålla förtroendet
värdepappersmarknaden.

för offentliga funktionärers

verksamhet på

Med beaktande av att offentliga funktionärer i allt högre grad fått inflytande på värdepappersmarknaden under det senaste årtiondet, bl.a. som
att det finns skäl att
en följd av penningmarknadens framväxt, anser
beakta de framförda önskemålen. Det måste nämligen enligt vår mening
vara en angelägen uppgift för statsmakterna att kunna, om våra förslag
att offentliga funktionärers handel för egen räkning
med fondpapper eller andra finansiella instrument leder till att förtroendet
för en myndighets agerande på värdepappersmarknaden skulle kunna ska-

genomförs, förhindra

das. Det finns en fara för en sådan utveckling, om offentliga funktionärer är
beredda att riskera att få sin opartiskhet ifrågasatt genom att utnyttja
kunskap om icke offentliggjorda omständigheter vid handel för egen räkning.
En generell skyldighet att anmäla innehav av fondpapper och andra
finansiella instrument till arbetsgivaren bör dock inte heller åläggas samtliga
offentliga funktionärer. Den bör begränsas till de personer som normalt på
grund av anställning, befattning eller uppdrag har tillgång till information
om icke offentliggjorda omständigheter som kan antas vara kurspåverkande
när de blir allmänt kända. Som exempel på sådan information kan nämnas
beslut om finans- och penningpolitiska åtgärder. Vid en sådan avgränsning
bör det endast bli fråga om en relativt begränsad personkategori av offentliga funktionärer som åläggs en anmälningsskyldighet. Det torde enligt vår
mening endast vara aktuellt för dem som har en nära anknytning genom sitt
arbete eller liknande till information om kurspåverkande omständigheter.
Härav följer att det inte är möjligt att i lagform ange bestämda kategorier av
befattningshavare eller liknande som skall vara anmälningsskyldiga. Enligt
vår uppfattning är den lämpligaste lösningen att låta arbetsgivaren eller
liknande avgöra om och i så fall vilka personer som har en sådan ställning
att de skall vara anmälningsskyldiga för sina innehav av fondpapper och
andra finansiella instrument. Inom t.ex. finansdepartementet, där ett flertal
arbetsuppgifter innebär tillgång till information av kurspåverkande karaktär, torde det inte vara främmande att tänka sig en anmälningsskyldighet

för
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både chefstjänstemän, chefer på mellannivå och handläggare i vissa fall
medan anmälningsskyldigheten skulle vara mer begränsad för anställda på
andra departement.
Behovet av en anmälningsskyldighet av nu diskuterat slag avser i första
hand anställda inom departement och vissa statliga myndigheter. Det lämpligaste sättet att åstadkomma en lagreglering på området är att göra ett
tillägg till lagen 1976:600 om offentlig anställning av innebörd att arbetstagare får åläggas att anmäla innehav av fondpapper och andra finansiella
instrument och ändring i innehavet till sin arbetsgivare enligt de närmare
föreskrifter som regeringen meddelar. Föreskrifterna, som lämpligen kan
införas i instruktionen för de myndigheter som kan komma i fråga, bör ange
vilka som skall omfattas av anmälningsskyldigheten på myndigheten och det
praktiska förfaringssättet, såsom upprättandet av en förteckning över gjor
da anmälningar och vem som skall vara ansvarig för förteckningen. Vi har
inte funnit skäl att låta anmälningsskyldigheten även omfatta närståendes
innehav.
Det har från olika håll framförts önskemål att
beaktar frågan om
sekretess för uppgifterna beträffande anmälningar om innehav av fondpapper och andra finansiella instrument samt för förteckningar över personer som har att anmäla sina innehav och för eventuella noteringar hos
arbetsgivaren om anmälda innehav.
Vi förordar som framgått att anmälningsskyldighet åläggs personer med
insynsställning i aktiebolag med allmänt spridda aktier och förteckningsskyldighet de aktiebolag som har sina aktier allmänt spridda. Vidare föreen möjlighet att införa motsvarande ordning för offentliga funktionärer där så anses erforderligt. Ur sekretessynpunkt uppstår inga problem för

slår

det fall en privat arbetsgivare upprättar en förteckning över anställda och
tar emot anmälningar om de anställdas innehav av fondpapper och andra
finansiella instrument eller ändringar i innehavet. Varken förteckning eller
gjorda anmälningar

blir offentliga och någon skyldighet för arbetsgivaren
redovisa
förtecknings
innehåll eller gjorda anmälningar för allmänatt
en
heten föreligger inte såvida en sådan skyldighet inte är föreskriven i lag. I de
fall anmälningar förvaras och register upprättas av myndigheter omfattas de
däremot av offentlighetsprincipen,
vilket innebär att de inlämnade uppgifterna blir offentligt tillgängliga.
Enligt värdepappersmarknadslagen har aktiemarknadsbolagen ålagts en
skyldighet att hålla gjorda anmälningar av personer med insynsställning i
bolaget tillgängliga

för var och en och även ålagts samma skyldighet avöver vilka personer som omfattas av anmälningsskyldigheten. En begränsad offentlig förmögenhetsredovisning förekommer
sålunda i dag enligt värdepappersmarknadslagen.
Den avser de personer
som på grund av insynsställning i ett aktiemarknadsbolag är anmälningsseende förteckningar

skyldiga för egna och närståendes aktieinnehav i aktiemarknadsbolaget och
rör enbart dessa aktieinnehav. Vårt förslag innebär att denna anmälningsskyldighet bibehålls. Enligt vår mening bör de lämnade uppgifterna och
förteckningar

över anmälningsskyldiga

också i fortsättningen

vara offent-
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liga. Det följer redan av vår motivering för ett bibehållande av anmälningsskyldigheten, som till viss del går ut på att den ger en möjlighet för
allmänheten att skapa sig en bild av aktieinnehavet hos personer med
insynsställning.
Vid anmälningsskyldighet hos statliga myndigheter är det av intresse att
ha en fullständig redovisning av en befattningshavares innehav av fondpapper och andra finansiella instrument. Något allmänt behov av en fullständig offentlig redovisning föreligger enligt vår mening inte, eftersom
berörda personer normalt inte annat än i undantagsfall har den anknytning
till fondpapperen eller de finansiella instrumenten som är typisk för persoatt det i
ner med insynsställning i aktiebolag. Med hänsyn härtill föreslår
sekretesslagen intas en bestämmelse som innebär att uppgifter som lämnats
till en myndighet av en befattningshavare om hans innehav av fondpapper
och andra finansiella instrument inte får offentliggöras av myndigheten, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom närstående lider men av att uppgiften röjs. En sådan regel anser vi
i myndighetsutövning åt sidan i onödan.
inte sätter offentlighetsprincipen

l2.7.2.6 Insiderreglernas

tillämpning

i rummet

I 2 kap. brottsbalken regleras tillämpligheten av svensk strafflagstiftning och
svensk domstols behörighet i brottmål. Bestämmelserna omfattar förutom
brott enligt brottsbalken även brott på specialstraffrättens område. Bestämmelserna är således tillämpliga även
ansvar enligt värdepappersmarknadslagstiftningen.
En allmän förutsättning för att någon skall dömas till ansvar i Sverige är
att det föreligger ett brott enligt svensk lag. För att insiderhandel som
företagits utomlands skall kunna straffas här krävs alltså att handlingen är
straffbar enligt svensk lag.
Om en viss gärningstyp i sig är straffbar enligt svensk lag måste ställning
tas till räckvidden av straffbestämmelsen. Som huvudprincip gäller den s.k.
som innebär att alla brott som begåtts i Sverige dömes
efter svensk lag och vid svensk domstol. Detta gäller också om osäkerhet
föreligger var brottet förövats men det finns skäl att antaga att det förövats i
Sverige. Har brottet begåtts utomlands följer av 2 kap. 2 § brottsbalken att
för brott som begåtts utom riket skall dömas efter svensk lag och vid svensk
territorialprincipen

domstol, om brottet begåtts av svensk medborgare eller av utlänning med
hemvist i Sverige, av utlänning utan hemvist i Sverige som efter brottet blivit
svensk medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk,
isländsk eller norsk medborgare och finnes här, eller av annan utlänning
som finnes här i riket, om på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i
från
mer än sex månader. Det sagda gäller dock inte, om gärningen är fri
förövats
ansvar enligt lagen på gärningsorten. Straffet för en gärning som
utomlands får inte sättas strängare än vad som är det strängaste straffet på
gärningsorten.
I 2 kap. 3 § brottsbalken uppräknas vissa specialfall som kan tas upp av
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svensk domstol och som utgör undantag från de begränsningar som uppkommer till följd av vad som föreskrivs i 2 kap. 2
Utöver vad som
föreskrivs i dessa bestämmelser kan en gärning dömas efter svensk lag och
vid svensk domstol enligt vad som föreskrivs i lagen 1976:11 om internationellt samarbete rörande lagföring för brott. Lagens tillämpningsområde är begränsat i så måtto att den för närvarande endast omfattar ett
mindre antal stater vilka anslutit sig till den europeiska konventionen av den
15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål. För att lagen skall bli
tillämplig krävs att vissa rekvisit föreligger, t.ex. av personlig art eller
utredningsteknisk art eller för att underlätta verkställighet av straff. Förutom dessa bestämmelser bestäms svensk lags tillämplighet och domstols
behörighet även av de begränsningar som kan följa av allmänt erkända
folkrättsliga grundsatser eller som föreskrivits genom överenskommelse
med främmande makt.
I
Under vårt arbete har
i olika sammanhang
kunnat konstatera att
värdepappersmarknaderna i olika länder närmar sig varandra till följd av en
ökad internationalisering av handeln. Den gränsöverskridande handeln erbjuder möjligheter att utomlands handla med svenska fondpapper eller
andra finansiella instrument. Dessa förhållanden utgör enligt vår mening
skäl för att låta bestämmelserna om insiderhandel ha ett så vidsträckt
tillämpningsområde

som möjligt. De föreslagna bestämmelserna om inbör därför inte begränsas till att endast gälla handel inom
Sverige. En sådan begränsning av det straffbara området skulle minska
siderhandel

effekten av våra förslag, eftersom det då skulle vara straffritt för t.ex. en
svensk att utomlands handla med ett svenskt aktiebolags aktier. Vid tillgång
till icke offentliggjord
information
om bolaget som kan antas ha
kurspåverkande effekt när den offentliggörs kan det te sig lockande att låta
en affär i bolagets aktier genomföras utomlands för att på så sätt försöka
minska risken för upptäckt, om handeln sker i strid med bestämmelser som
gäller i Sverige. Insiderhandel bör därför vara straffbar även om den skett
utomlands, under de förutsättningar som anges i 2 kap. brottsbalken. Vår
genomgång visar att straffbarhet därvid kan inträda i många situationer.
Vid bestämmande av det internationella tillämpningsområdet för reglerna om anmälnings- och förteckningsskyldighet bör hänsyn tas till det behov
som reglerna skall tillgodose. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa regler
utgör en psykologiskt avhållande faktor för insiderhandel och att de bidrar
till att underlätta bankinspektionens tillsyn samt lämnar information till
marknaden och till massmedia. Vid handel i Sverige med allmänt spridda
aktier i utländska bolag kan det finnas ett behov att låta personer med
insynsställning i dessa bolag omfattas av anmälnings- och förteckningsskyldighet. En anmälningsskyldighet
för personer med insynsställning i
utländska aktiebolag skulle dock bli mycket svårhanterlig för tillsynsmyndigheten. Med hänsyn härtill anser
att bestämmelserna om anmälningsoch förteckningsskyldighet bör inskränkas till att omfatta svenska aktiebolag. Härigenom blir reglernas tillämpningsområde avgränsat på ett sätt som
gör det möjligt för bankinspektionen att kontrollera reglernas efterlevnad.
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Som en konsekvens av vårt förslag kommer t.ex. anmälningsskyldighet
att gälla för aktier i svenska aktiebolag som är dotterbolag till utländska
bolag, medan däremot aktier i utländska dotterbolag till svenska aktiebolag
inte kommer att omfattas av bestämmelserna om anmälnings- och förteckningsskyldighet.

l2.7.2.7 Sekretess
Under vårt arbete har bankinspektionen framfört önskemål om ändringar i
En ande bestämmelser om sekretess som gäller insiderundersökningar.
har varit svårigheten för bankinspektionen att vid utredningar om misstänkta brott namnge den som är föremål för utredning för
andra än myndigheter, t.ex. ansvariga i ledningen hos ett aktiebolag.
I 8 kap. 5 § andra stycket sekretesslagen föreskrivs att sekretess gäller i
ledning härtill

verksamhet som består i Övervakning enligt lagen
för sådan uppgift om enskilds
om värdepappersmarknaden,
ekonomiska eller personliga förhållanden, vilken på begäran har lämnats av
någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten. Med enskild
avses såväl fysisk som juridisk person. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige
statlig

myndighets

1985:571

i
,
i

gäller dock sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om
uppgiften röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.
Presumtionen är sålunda den att offentlighet skall föreligga i dessa fall. I
fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo är. Syftet
med bestämmelsen är att skydda de uppgifter som lämnas i samband med
att bankinspektionen utnyttjar sin frågerätt enligt 24 § i värdepappersmarknadslagen.
Den nämnda sekretessbestämmelsen har enligt uppgift från bankinspektionen kommit att medföra att inspektionen i vissa fall ansett sig vara
att utnyttja sin frågerätt på ett tillfredsställande sätt eftersom det
inte kunnat antas att en skada inte skulle uppkomma om uppgiften röjdes.
Vi föreslår att den personkrets som omfattas av insiderreglernas tilllämpningsområde skall utvidgas avsevärt. Bankinspektionens behov av att
kunna utnyttja sin frågerätt på ett effektivt sätt framstår som om möjligt än

förhindrad
V
i

,

g

mer angeläget än tidigare. Det bör dock påpekas att frågerätten inte är att
jämställa med en förundersökning
i brottmål utan har till syfte att ge
tillräckligt underlag för bankinspektionen vid bedömningen av om allmänt
åtal skall få väckas eller talan skall väckas om betalningsskyldighet. En
att vid utövande av frågerätten utlämna sekretessbelagda uppgifter för att underlätta sin utredande verksamhet är inte motiverad. Utlämnande av uppgifter kan inskränka sig till sådana
situationer där ett tillräckligt väl underbyggt ställningstagande inte kan
göras av bankinspektionen
om den sekretessbelagda uppgiften inte får
fullständig frihet för bankinspektionen

lämnas till annan. En sådan situation kan t.ex. vara när det gäller för
bankinspektionen att utröna om det föreligger någon bindning eller relation
mellan den som gjort en insideraffär och en person med insynsställning som
kan antas ha haft tillgång till ännu icke offentliggjord information av kurspå-
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verkande karaktär.
I 1 kap. 5 § sekretesslagen föreskrivs en möjlighet för myndighet att
lämna ut sekretssbelagd uppgift om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Enligt vår
mening ger bestämmelsen, även om tillämpningen skall vara restriktiv, en
tillfredsställande möjlighet för bankinspektionen att lösa de problem som
kan vara förknippade med utnyttjande av frågerätten vid insiderundersökningar. Det torde därför inte föreligga skäl att föreslå en särskild sekretessbestämmelse för den redovisade situationen.
I detta sammanhang har

även diskuterat om det kan finnas ett behov av
möjlighet
hemlighålla
uppgifter till skydd för ett utredningsintresse.
att
en
Vid insamlande av material i bankinspektionens utredande verksamhet kan
det framkomma uppgifter som är av känslig natur. Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen gäller bland annat sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål och åklagarmyndighets, polismyndighets, tullmyndighets eller kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det kan antas att syftet med beslutade
eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas
om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i annan verksamhet hos
myndighet för att biträda åklagarmyndighet, polismyndighet, tullmyndighet
eller kustbevakningen med att uppdaga, utreda eller beivra brott. Bestämmelsen tar hänsyn till intresset av att förebygga eller beivra brott och
torde på ett tillfredsställande sätt skydda de uppgifter som bankinspektionen kan komma att överlämna till åklagarmyndigheten om beslut fattas att
lämna medgivande till allmänt åtal. Vi har därför inte funnit skäl att föreslå
någon särskild sekretessbestämmelse avseende uppgifter till skydd för ett
utredningsintresse.
Vad avser en myndighets möjlighet att utlämna sekretessbelagda uppgifter till en utländsk myndighet finns bestämmelser intagna i 1 kap. 3 §
tredje stycket sekretesslagen. Uppgift som är sekretessbelagd enligt sekretesslagen får enligt bestämmelsen inte utlämnas till utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation i annat fall än om utlämnandet sker i enlighet
med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i
motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den
utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller
mellanfolkliga organisationen.
Bestämmelsen öppnar möjlighet för bankinspektionen att medverka vid
utbyte av sekretessbelagda uppgifter med utländska tillsynsmyndigheter.
Ett sådant utbyte måste anses vara en av förutsättningarna för att bankinspektionen skall ha möjlighet att på ett tillfredsställande sätt medverka i ett
internationellt
tillsynsarbete. Regeringen har också bemyndiga bankinspektionen att ingå en överenskommelse med de andra nordiska ländernas
tillsynsmyndigheter om principer för samarbete på värdepappersmarknaden. Överenskommelsen innebär att de berörda tillsynsmyndigheterna
i
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varandra med uppgifter och handlingar med anknytning till värdepappersmarknaden.
Enligt överenskommelsen skall varje tillsynsmyndighet på begäran av
någon av de andra tillsynsmyndigheterna lämna uppgifter och handlingar
som myndigheten har tillgång till eller som det är möjligt för myndigheten
att med rimliga ansträngningar och kostnader inhämta, om det är tillåtet
enligt landets lagstiftning. Tillsynsmyndigheterna skall vidare verka för att,
så långt det är möjligt, undanröja eller minska de hinder som kan finnas för
att lämna information och uppgifter enligt överenskommelsen.
Vad avser frågan om sekretess vid överlämnande av uppgifter eller handlingar enligt överenskommelser gäller att uppgifter eller handlingar som är
sekretesskyddade hos den myndighet som lämnar dem kan överlämnas
endast i den omfattning uppgifterna eller handlingarna får motsvarande
sekretesskydd hos den myndighet som mottager uppgifterna eller handlingarna. Beträffande de uppgifter och de handlingar som överlämnas enligt
överenskommelsen tillämpas i övrigt de sekretessbestämmelser som gäller
hos den tillsynsmyndighet som mottagit uppgifterna eller handlingarna.
Denna form av överenskommelser med bemyndigande från regeringen är
enligt vår mening en lämplig modell för samarbete mellan tillsynsmyndigheter i olika länder. Det torde också vara det snabbaste sättet att åstadkomma en effektiv tillsyn utan att mer omfattande, samordnande lagstiftinternationell basis behöver vidtas. Det sätt på vilket
ningsåtgärder
frågan om sekretess behandlats i överenskommelsen ger enligt vår upp;

;

fattning ett tillfredsställande skydd för att de överlämnade uppgifterna inte
brukas på ett sådant sätt att risk för att den som uppgifterna avser kommer
att lida skada eller men. Liknande lösningar bör därför tillämpas i internationella samarbetsavtal med andra länder. Bestämmelsen i 1 kap. 3§
sekretesslagen ger bankinspektionen i sådana sammanhang goda möjligheter att lämna ut handlingar och uppgifter till utländska myndigheter. I
paragrafen stadgas att uppgift får lämnas ut om man får lämna uppgiften till
annan svensk myndighet och om det är förenligt med svenska intressen att
uppgiften lämnas till utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer.
Det ökade internationella samarbetet mellan olika länders tillsynsmyndigheter för värdepappersmarknaden har väckt frågan om bankinspektionens möjligheter att garantera att handlingar och uppgifter som myndigheten erhållit från utländsk myndighet får samma sekretesskydd hos bank-

g

inspektionen som hos den utlämnande myndigheten. Frågeställningen har
för bankinspektionens del bl.a. aktualiserats i samband med Europarådets
konvention om insiderhandel. I inspektionens yttrande till regeringen över
Sveriges anslutning till den av Europarådet antagna konventionen om insiderhandel har inspektionen framhållit det angelägna i att den för ingällande sekretessbestämmelsen i 8 kap. 5 § sekretesslagen
kompletteras med en möjlighet att sekressbelägga information som erhållits
från andra utländska myndigheter och organ. Innan så sker anser inspektionen l sitt yttrande att det är nödvändigt att göra förbehåll mot vissa be-

spektionen
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stämmelser i konventionen som säger att myndighet som erhåller uppgifter
är bunden av den sekretess som gäller hos den utländska myndighet som
lämnat uppgiften.
Den väckta frågeställningen är av generell karaktär och borde möjligen
mot bakgrund av ett utökat internationellt samarbete inom olika verksamhetsområden lösas i ett bredare sammanhang. I prop. 198788:41 s. 19 om
sekretesskydd för vissa myndighetsregister m.m. har dock föredragande
statsrådet uttalat att det enligt hans mening skulle föra för långt att införa
särskilda Sekretessregler som skulle gälla generellt utan någon begränsning
av tillämpningen till vissa verksamhetsområden. I samma proposition framhölls också att det internationella samarbetet är mycket viktigt och att man
bör sträva efter att försöka underlätta ett uppgiftsutbyte med utländska
stater genom ett ökat svenskt sekretesskydd. Vi anser att bankinspektionens tillsyn med ett flertal kontakter med utländska tillsynsmyndigheter hör
till de områden som bör omfattas av ett förstärkt sekretesskydd för uppgifter från utländska myndigheter. En utländsk myndighets möjligheter att
lämna ut handlingar eller uppgifter kan begränsas av föreskrifter som innebär att ett utlämnande bara kan ske om den svenska sekretesslagstiftningen
erbjuder samma sekretesskydd. I dessa fall skulle tillsynsarbetet onödigtvis
försvåras om inte sekretessfrågan var tillfredsställande löst.
Vi föreslår därför att 8 kap. 5 § sekretesslagen kompletteras med en
särskild bestämmelse som möjliggör för bankinspektionen att hålla handlingar och uppgifter som erhållits från utländska myndigheter sekretessbelagda trots att uppgifterna annars enligt 8 kap. 5 § sekretesslagen inte skulle
vara föremål för sekretess.
Med hänsyn till den ökade internationaliseringen
av bankinspektionens
tillsyn bör ett sådant särskilt sekretesskydd inte inskränkas endast till uppgifter i samband med insiderundersökningar,
spektionens tillsynsområde.

l2.7.2.8 Otillbörlig

utan bör omfatta hela bankin-

kurspåverkan

En fråga som delvis sammanhänger med insiderhandel rör olika kursmanipulativa åtgärder som syftar till att påverka kursen på fondpapper och andra
finansiella instrument, vad som kan kallas otillbörlig kurspåverkan. I nu
gällande lagstiftning finns ingen bestämmelse som tar direkt sikte på otillbörlig kurspåverkan, varför begreppet av naturliga skäl inte heller har
någon vedertagen definition. Det torde dock vara klart att alla åtgärder som
kan påverka kursen på ett fondpapper eller annat finansiellt instrument inte
kan ses som otillbörlig kurspåverkan. Fermenta-utredningen, som tillsattes
av Stockholms fondbörs, använde begreppet kursdrivning och ansåg att
med kursdrivande åtgärder kunde avses åtgärder som ligger utanför en
normal marknadsmässig handel och informationsspridning
och som har det
direkta eller indirekta syftet att påverka en aktiekurs.
En sådan påverkan kan åstadkommas på flera olika sätt, t.ex. genom
spridande av vilseledande

uppgifter

om ett aktiebolag,

felaktiga

bokslut

SOU l989z72

eller olika åtgärder som styr tillgången av aktiebolagets aktier på marknaden.
Vissa förfaranden finns straffsanktionerade som svindleri i 9 kap. 9 §
brottsbalken. Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider
vilseledande uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan
egendom döms enligt paragrafens första stycke till fängelse i högst två år
eller, om brottet anses ringa, till böter. Av andra stycket framgår att om
någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller
på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, upp
såtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten
eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka
bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra
skada, så skallhan dömas för svindleri. Vid grova brott är stadgat fängelse
lägst sex månader eller högst fyra år.
Paragrafen behandlar vissa kurspåverkande förfaranden som nämnts
ovan, nämligen dem som innebär spridande av vilseledande uppgifter i t.ex.
ett aktiebolags årsbokslut eller i den allmänna informationsgivningen
om
bolaget.
spridande av vilseledande uppgift av vilken person som helst om han har avsikt att påverka priset på vara,
värdepapper eller annan egendom. För straffbarhet krävs således att uppgiften lämnats i detta syfte, medan däremot någon begränsning till en viss
I paragrafens första stycke kriminaliseras

personkrets inte görs i bestämmelsen. Andra stycket kräver däremot för att
bli tillämpligt inte att syftet varit att påverka priset på en vara, värdepapper
eller annan egendom utan i stället blir paragrafen tillämplig om uppgiften
varit ägnad att påverka bedömandet av bolaget i ekonomiskt hänseende och
därigenom medför skada. I detta fall krävs dock att personen som sprider
den vilseledande uppgiften står i viss närmare förbindelse med aktiebolaget.
Till personkretsen hör stiftare, styrelseledamöter, verkställande direktören
m.fl. Innehavare av en post aktier i bolaget räknas också till den grupp som
omfattas av paragrafen om han genom innehavet utövar ett faktiskt införetaget. Däremot omfattas inte en utomstående person av
paragrafens andra stycke även om han har sådan kunskap om bolaget att
hans uttalanden om bolaget skulle kunna påverka bedömningen av bolaget i
ekonomiskt hänseende. T.ex. omfattas en fondkommissionär inte av paragrafens andra stycke.
För att paragrafen skall bli tillämplig krävs att de oriktiga uppgifterna

flytande

skall vara riktade till en obestämd krets. I de fall de vilseledande uppgifterna riktar sig till bolagets intressenter kan det därför endast bli fråga om
svindleri om de är så många att man kan tala om ett spridande bland dem.

2
i

Förutom den omständigheten att uppgiften enligt andra stycket i paragrafen skall betecknas som vilseledande skall den vara ägnad att påverka
bedömandet i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Härmed menas att någon som får del av uppgiften kan förväntas på grund därav
företa en förlustbringande affär. Ett köp eller en försäljning av aktier i
bolaget som berörs av uppgiften omfattas således av paragrafens tillämp-
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ningsområde. För ansvar krävs dock inte att affären genomförts, utan det är
tillräckligt att uppgiften eller bokföringen offentliggjorts eller spritts bland
allmänheten eller intressenterna. För tillämpning av andra stycket är det
tillräckligt att uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. De till företaget
särskilt knutna personerna kan till följd härav ställas till ansvar om de
lämnar vilseledande uppgifter om företaget utan att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Vid sidan av svindleri finns i 11 kap. 5 § brottsbalken en bestämmelse om
bokföringsbrott som ytterst också syftar till att informationen om ett företags ekonomiska resultat skall vara korrekt. I paragrafen stadgas att den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringslagen genom att
underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsmaterial eller
genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt döms,
om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte
kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott
till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till böter. För grovt brott
är stadgat fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om de oriktiga
uppgifterna i en bokföring uteslutande har kommit till användning vid ett
svindleribrott torde det inte bli aktuellt att utdöma ansvar för bokföringsbrott, utan enbart för svindleri.
Sammanfattningsvis kan sägas att de redovisade bestämmelserna ger ett
relativt tillfredsställande straffrättsligt skydd vid kurssättningen av ett aktiebolags aktier när vilseledande uppgifter lämnats av någon person som
tillhör aktiebolagets ledning eller när någon person offentliggör eller eljest
sprider vilseledande uppgift för att påverka priset på aktien. Däremot finns
det inga straffrättsliga regler som tar sikte på de förfaranden av kurspåverkande karaktär som enbart är inriktade på själva handeln.
Problemet med kurspåverkande åtgärder har uppmärksammats i Storbritannien och USA, vilka också har lagstiftning på området.
I Storbritannien finns bestämmelser om otillbörlig kurspåverkan i The
Financial Services Act 1986. I chapter V section 47 föreskrivs att en person
är förbjuden att i samband med värdepappersaffärer uppsåtligen eller av
oaktsamhet göra uttalanden, lämna löften eller göra förutsägelser som är
vilseledande eller undanhålla faktiska omständigheter i syfte att få en annan
person att göra en värdepappersaffär eller avstå från en sådan affär eller att
utnyttja eller avstå från att utnyttja en rättighet som är förknippad med en
investering i värdepapper. Det är även förbjudet för en person att uppsåtligen företa en handling eller delta i ett förfarande som ger ett falskt eller
vilseledande intryck i fråga om marknaden för eller priset på eller värdet av
ett värdepapper i syfte att påverka en annan person att göra en värdepappersaffär eller avstå från en sådan affär eller att utnyttja eller avstå från att
utnyttja en rättighet som är förknippad med en investering. För brott mot
bestämmelsen är stadgat böter eller fängelse högst sju år eller, vid mindre
allvarliga överträdelser, böter eller fängelse i högst sex månader. Böter och
fängelsestraff kan kombineras.
I USA har The Securities and Exchange Commission SEC

utfärdat en

á
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bestämmelse i Rule 10B-5 som har till syfte att hindra bedrägliga och
manipulativa åtgärder vid värdepappershandel. I huvudsak innebär bestämmelsen att det är förbjudet att genom påfund eller konstgrepp vilseleda
en person vid handel med värdepapper eller lämna felaktiga uppgifter om
faktiska förhållanden eller att utelämna en uppgift som är nödvändig för att
en utsaga med hänsyn till omständigheterna inte skall bli vilseledande.
Vidare är det förbjudet att delta i en handling eller affärshändelse som
verkar eller skulle kunna verka vilseledande

i samband med köp eller

försäljning

av värdepapper.
Stockholms fondbörs utredning

om händelseförloppet kring Fermenta
AB pekade på tre huvudgrupper av vilseledande åtgärder som kan användas för att påverka kursen på ett bolags aktier. En typ av åtgärder ansågs
av utredningen vara vilseledande av marknaden genom presentation av
felaktiga resultat och prognoser om ett bolag. Den andra typen av åtgärder
var olika former av information om ett bolags verksamhet där den lämnade
informationen inte till fullo motsvarade ett faktiskt förhållande och där
informationen i vissa fall lämnades till utvalda, t.ex. kapitalplacerare eller
Den tredje gruppen av åtgärder som utredningen
berörde var vad utredningen kallade egentliga kursdrivande åtgärder, åtgärder som är direkt inriktade på själva handeln. Åtgärderna syftar då till
att genom olika hjälpmedel manipulera efterfrågan eller utbudet av aktierna

massmediarepresentanter.

på marknaden

med följd att kursen på aktierna
marknadsmässig kursutveckling.

inte följer

en normal

Åtgärderna kan ta sig olika former, t.ex. kan en person genom utbudshämmande avtal minska den totala tillgången av aktier på marknaden för
att hålla aktiekursen på en konstlat hög nivå trots att han säljer en stor del
av en post, vilket kanske annars skulle ha sänkt kursen. Genom att i ett
köpeavtal, vilket inte offentliggörs på marknaden, komma överens med
köparen om förbud under en viss tid mot försäljning av aktierna till annan
än den som ursprungligen sålde dem undandras marknaden aktierna under
avtalets giltighetstid. Avtal om försäljningsförbud under en viss tid kan även
förekomma utan återköpsmöjligheter.
Genom denna typ av avtal blir tillgången av aktier på marknaden mindre än normalt och det medför sannolikt att en stigande kursutveckling lättare förstärks eller att en nedåtgående
kursutveckling hämmas. En förutsättning för denna typ av avtal är dock
vanligtvis att köparen erhåller en form av kompensation för att inte sälja
aktierna vid en uppåt- eller nedåtgående marknad. En sådan kompensation
kan lämnas genom en kraftig rabatt på aktiepriset när avtalet ingås. För de
fall då återköp blir aktuellt kan avtalet också innehålla en prisgaranti som
innebär att återköpspriset är bestämt till en viss nivå oavsett om den
officiella kursnivån är lägre, t.ex. så att återköpet skall ske till samma pris
som den ursprungliga försäljningen.
Ett annat sätt som i vissa fall kan bedömas som otillbörlig kurspåverkan
kan vara att försöka hålla priset på en aktie på en viss nivå genom att
ständigt ha en köporder liggande i marknaden till en viss lägsta kurs. Ett
kursfall under denna nivå motverkas på så sätt. På motsvarande sätt kan
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någon försöka sänka priset
en aktie genom att skapa en onaturligt stor
tillgång som inte motsvaras av en jämförbar efterfrågan.
Svindleribestämmelsen i 9 kap. 9§ är som framgått inskränkt till att
omfatta situationer när någon offentliggör eller sprider vilseledande uppgifter för att påverka priset på ett värdepapper eller när någon med ledande
ställning i ett aktiebolag eller annat företag offentliggör eller eljest sprider
vilseledande uppgifter ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Däremot omfattas de nu
beskrivna åtgärderna inte av någon straffsanktion. Erfarenheterna i Sverige
och utomlands visar enligt vår mening att det föreligger ett behov
- inte
minst med hänsyn till allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden
—av att motverka denna typ av åtgärder. Vi har därför funnit det angeläget
att föreslå en straffregel mot otillbörlig kurspåverkan.
Den nya straffregeln bör omfatta all handel med fondpapper eller andra
finansiella instrument. Kurspåverkande åtgärder kan förekomma vid all
form av mer eller mindre organiserad handel där officiell kurssättning
tillämpas, varför inskränkning till vissa instrument och marknadsplatser inte
bör förekomma. Vi har inte ansett den omständigheten att svindleribestämmelsen använder begreppet värdepapper utgöra hinder för att nu använda
begreppet fondpapper eller andra finansiella instrument i vårt förslag.
De former av kursdrivning som bör omfattas av den föreslagna regeln är
vilseledande åtgärder som syftar till att påverka priset på ett fondpapper
eller annat finansiellt instrument så att en konstlad kurssättning tillskapas.
Utanför bestämmelsens tillämpningsområde bör således falla t.ex. stora köp
eller försäljningar, där syftet inte är att åstadkomma kursförändringar även
om de företagna åtgärderna faktiskt skulle leda till detta resultat.
Genom kursmanipulativa åtgärder sätts de normala marknadskrafterna
ur spel. Motivet för en sådan åtgärd är sannolikt i de flesta fall att tillskapa
en förmånligare situation för den som genomför åtgärderna än som skulle
ha gällt om någon påverkan av marknadskrafterna inte kommit till stånd,
t.ex. att sänka kursen för att den som vidtar åtgärden skall kunna förvärva
dem till ett lägre pris. Avsikten med kurspåverkande åtgärder behöver dock
inte vara att omedelbart åstadkomma en kursvinst utan kan också vara av
långsiktig karaktär, t.ex. att skapa ett högt marknadsvärde på ett bolags
aktier för att på så sätt förbättra bolagets förhandlingsläge vid offentliga
erbjudanden om köp eller samgåenden med andra aktiebolag.
Regeln bör inte begränsas till personer i ledande ställning i börsnoterade
aktiebolag eller hos fondkommissionsbolag, utan bör omfatta alla personkategorier. Det kan nämligen inte uteslutas att personer utan annan anknytning till värdepappersmarknaden
än egen handel skulle kunna vara
intresserade av att ägna sig åt otillbörliga åtgärder för att skapa en snedvriden värdering av t.ex. ett aktiebolags aktier. Inte sällan torde det förekomma att kurspåverkande åtgärder sker med hjälp av bulvaner. Den
föreslagna regeln bör därför även omfatta medverkanansvar.
Som framgår av det föregående bör krävas direkt uppsåt att påverka
priset på fondpapper eller andra finansiella instrument. Med hänsyn till
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svårigheterna att avgränsa kursmanipulerande åtgärder från normal marknadsmässig handel skulle det föra för långt att låta straffansvar inträda
redan vid indirekt eller eventuellt uppsåt. Genom kravet på direkt uppsåt
nås också parallellitet med första stycket i svindleriparagrafen. Liksom det
stycket omfattar den nu föreslagna bestämmelsen alla personkategorier.
Sammanfattningsvis bör en regel mot otillbörlig kurspåverkan ges en
utformning så att den täcker de typer av kurspåverkande åtgärder som inte
omfattas av bestämmelsen om svindleri i 9 kap. brottsbalken. Den föreslagna bestämmelsen kommer härigenom att bli tillämplig på kurspåverkande åtgärder som är inriktade på själva handeln på värdepappersmarknaden
och där omständigheterna

inte är sådana att förfarandet i första hand faller
in under svindleribestämmelsen. Med hänsyn till den nära anknytning som
en sådan bestämmelse har till svindleri bör den intas i 9 kap. brottsbalken.

Insiderhandel
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13.

13.1.

Börsetikens

former

och

innehåll

Inledning

Börsetiska frågor intar en framträdande plats i direktiven till värdepappersmarknadskommittén.
Enligt direktiven skall
granska regelsystemet och
de institutionella formerna på värdepappersmarknaden utifrån de krav som
dikteras av börsetiska värderingar och som måste uppfyllas för att allmänhetens förtroende för marknaden skall upprätthållas. Vi förväntas vidare
göra en utvärdering av de självreglerande åtgärder som vidtagits när det
gäller normbildning och kontroll. Det anses därvid vara av intresse att få
belyst vilken ställning som privat tillskapade organ som Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets börskommitté och Föreningen Auktoriserade Revikan ges. Våra överväganden i denna del borde enligt föresorer FAR
dragande statsrådets mening innefatta en avvägning i vad mån lagstiftning
eller självreglering bör komma till användning.
Vi har också varit oförhindrade att ta upp andra frågor avseende förhållandena på värdepappersmarknaden än de som tagits upp i direktiven
eller i näringsutskottets betänkande i den mån utredningsarbetet har föranlett det. Kommittén har bl.a. hållit sig orienterad om det utredningsarbete
avseende närliggande frågor som sker på initiativ av Stockholms fondbörs.

å
e
l

I direktiven för vårt arbete framhålls slutligen i detta sammanhang att
kommittén borde försöka göra en bedömning av vilka problem som kan
uppstå i framtiden och om möjligt lämna förslag till hur dessa skall lösas.
Vi har tolkat direktiven så att
skall dels diskutera den institutionella
uppbyggnaden i stort, dels lämna de lagförslag som
anser vara påkallade,
dels lämna vissa allmänna riktlinjer för det regleringsarbete som sker eller
bör ske bland parterna
värdepappersmarknaden. Vad gäller börsetikens
sakliga innehåll begränsas framställningen till några huvudfrågor som har
blivit aktuella under utredningsarbetets gång. Vissa i förhållande till våra
övriga uppgifter - mindre sakfrågor överlämnas till den översyn av aktiebolagslagen som planeras inom justitiedepartementet.
Innan
går in på våra redogörelser och överväganden vill
konstatera
oprecist
används
i
den
allmänna
debatten
är
att uttrycket börsetik
som
och saknar vedertagen och exakt definition. Vi har valt att ge begreppet en
relativt vid innebörd, nämligen det skrivna och oskrivna normsystem som vid sidan om lagstiftningen
påverkar eller bör påverka beteendet hos de
olika parterna på värdepappersmarknaden, dvs. investerare, emittenter av
värdepapper, mäklare och andra förmedlare av värdepapper, rådgivare mfl.
De parter som svarar för uppbyggnaden och tillämpningen av detta normsystem kan vara av olika slag. En grupp av organisationer är i och för sig
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lagreglerade, men förfogar i sitt arbete över icke sanktionsbunden normbildning som ett av flera instrument. Dessa är bankinspektionen och Stockholms fondbörs. En annan grupp
och den som man oftast associerar till i
—
samband med uttrycket självreglering
- är olika privata sammanslutningar
och intresseorganisationer som representerar parter
marknaden. I vår
beskrivning och diskussion i detta kapitel ingår båda dessa huvudgrupper.
När det gäller börsetikens sakfrågor bör påpekas att
huvudsakligen
behandlar förhållandena på aktiemarknaden. Skälet är att överväganden
som gäller emittenterna av värdepapper här är av särskild betydelse och
karaktär. På andra marknader som penningmarknaden samt options- och
terminsmarknaden spelar emittentens beteende en förhållandevis underordnad roll. På de sistnämnda marknaderna gäller de aktuella börsetiska
spörsmålen därför främst förhållandena hos mellanhänderna på marknader-

E
l
l
l

na vilket också innefattar deras relationer till kunderna. Frågor rörande
dessa marknader behandlas därför i vår allmänna diskussion om etik och
självreglering bland fondhandlarna.

l

13.2.

Börsetisk

13.2.1

Tidigare

debatt

debatt

under

1980-talet

och utredningar

Den svenska aktiemarknaden har genomgått mycket betydande förändringar sedan den nu gällande börslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari
1980. Inte minst gäller detta synen på frågor som berör aktieägarnas ställning och annat som i debatten brukar inrymmas i begreppet börsetik.
Meningsutbytena om olika inträffade händelser och allmänna börsetiska
spörsmål har tidvis varit mycket livliga och omfattande under hela 1980talet. Systematiska Översikter över debatten saknas dock. För att förse
kommittén med ett arbetsmaterial uppdrog
vid årsskiftet 19871988 åt en
fristående utredare, fil. kand. Barbro Sköldebrand, att skyndsamt göra en
sammanställning

över påstådda eller konstaterade överträdelser mot skrivoch
oskrivna
regler
den svenska värdepappersmarknaden under åren
na
1982-1987. Barbro Sköldebrands material överlämnades till oss i mars och
april 1988 och innehåller en värdefull katalog över en lång rad uppmärksammade fall rörande dels fondkommissionärer,
dels börsbolag. Här skall
endast en mycket kortfattad sammanfattning ges av hennes och visst annat
insamlat material om händelser och debatt på det börsetiska området under
senare år. Redogörelsen här är avsedd som en bakgrund inför våra överväganden och gör därför inga anspråk
fullständighet eller systematik.
Styrelsen för Stockholms fondbörs har under åren 1982-1987 ingripit
grund av brott mot inregistreringskontraktet.
mot 22 börsnoterade bolag
I de allvarligaste fallen, Fagersta och Kinnevik 1983 resp. Fermenta 1987,
avregistrerades företagens aktier. I övrigt har börsstyrelsen huvudsakligen
konstaterat bristande, ofullständig eller missvisande information till fondbörsen och aktiemarknaden och utdömt vite av varierande storlek. Även
några fall av ojämlik

behandling av aktieägare i samband med offentliga
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uppköpserbjudanden

har beivrats.
l ett par fall har börsstyrelsen prövat frågan om ett bolags fortsatta
ställning som börsbolag med hänvisning till brister i informationsgivning och
organisation, för ett bolag även ifrågasätta brott mot aktiebolagslagen.
Mellankommande
händelser
- uppköpserbjudanden och därav föranledd
avregistrering på grund av bristande ägarspridning
- har dock i dessa fall
medfört att avregistrering inte vidtagitssom
sanktion. Vissa andra förhållanden har lett till interna utredningar inom fondbörsen, dock utan
påföljd eller annan behandling i börsstyrelsen.
Ett svenskt börsbolag som genomförde en aktieemission på den amerikanska marknaden blev senare föremål för stämning i USA från några
aktieägare som hävdade att bolagets emissionsprospekt innehöll väsentliga
fel och brister. En förlikning träffades enligt vilken kärandesidan erhöll viss
ersättning. Bolaget ansåg att klagomålen var grundlösa men valde att
med på en förlikning eftersom rättegångskostnaderna annars avsevärt skulle
ha överstigit förlikningskostnaden.
På CTC-listan,

vilkas företag inte omfattas av börsstyrelsens sanktionshar uppmärksammade avarter förekommit vid ett par tillfällen.
Ett företags market maker sade upp sitt avtal med bolaget efter en tids
upprepade felaktigheter i bolagets information till marknaden. Bolaget
försattes kort därefter i konkurs. Liknande problem har förekommit i några
andra företag.
l ytterligare ett antal fall har enskilda aktieägare eller massmedia riktat
möjligheter,

kritik mot påstådda övertramp vilka dock inte har ansetts innebära överträdelser mot inregisteringskontraktet
eller andra sanktionsbelagda regler.
Påståendena har bla gällt ojämlik behandling av aktieägare, felaktiga prognoser eller annan kurspåverkande information eller svåröverskådliga kedjor
av transaktioner som anses ha försämrat allmänhetens förtroende för berörda företag och för aktiemarknaden i stort.
Påpekanden från revisorer har också förekommit bland såväl börsregistrerade som CTC-noterade och inofficiellt handlade företag. Här kan
bland annat nämnas kritik för felaktig information till marknaden, ett
anmärkningsvärt avtal med en verkställande direktör och jävsförhållanden
för styrelseledamöter. I några fall har revisorerna avstyrkt ansvarsfrihet.
Institutet

särskild granskningsman har under senare år kommit till ökad
Vi har kännedom om fem fall i aktiemarknadsbolag och om
några fall i onoterade företag med allmänt spridda aktier under

användning.
ytterligare

den senaste femårsperioden. I flera av granskningsrapporterna
uttalats mot vissa förfaranden.

har kritik

Några händelser har lett till ett mer omfattande utredningsarbete och
förslag till ändrad reglering. Under hösten 1985 uppmärksammades flera
fall av riktade aktieemissioner och andra transaktioner. Kritiken gällde bl a
att vissa personer hade fått teckna eller köpa aktier i AB Leo till ett särskilt
förmånligt pris. Händelserna föranledde regeringen att den 3 januari 1986
tillsätta en särskild utredning, den s.k. Leo-kommissionen, med uppgift att
undersöka händelserna och föreslå åtgärder.
Leo-kommissionen avlämnade sin rapport i juli 1986 och föreslog vissa
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förändringar av lagstiftningen. En särskild lag om vissa riktade emissioner i
aktiemarknadsbolag
mm trädde därefter i kraft den 1 juli 1987 prop.
1986871141, LU 198687:27, SFS 1987:464. Lagen innehåller bestämmelser
för aktiemarknadsbolag om nyemissioner och överlåtelser av aktier, konvertibla skuldebrev m m till styrelseledamöter, ledande befattningshavare
och andra anställda.
Särskild uppmärksamhet ägnades under åren 1985-87 händelseutvecklingen i och kring det börsnoterade företaget Fermenta. Utvecklingen på
fondbörsen kulminerade i januari 1987 genom börsstyrelsens beslut att
avregistrera företagets aktier från fondbörsen med verkan
0 m den 19
januari. Händelseförloppet får också ett rättsligt efterspel sedan åtal väckts
i december 1988 mot Fermentas tidigare majoritetsägare och VD, Refaat
el-Sayed. Rättegången vid Stockholms tingsrätt avslutades under slutet av
maj månad 1989 och fällande dom avkunnades i juli. Domen har överklagats. Skadeståndsprocesser pågår samtidigt mot vissa av bolagets tidigare
styrelseledamöter.
Utvecklingen i Fermenta föranledde börsstyrelsen att i januari 1987 tillsätta en särskild utredningsgrupp om tre personer för att mot bakgrund av
händelseförloppet i Fermenta analysera de principfrågor och övriga förUthållanden som är av betydelse för fondbörsen och aktiemarknaden.
förändringar
redningen skulle med förtur överväga huruvida tillägg till eller
i fondbörsens inregistreringskontrakt
var nödvändiga. Förslag i denna del
överlämnades till börsstyrelsen den 10 april 1987 medan utredningens slutrapport offentliggjordes i september 1988. Med hänvisning till utredningsgruppens rapport och den rättsliga prövningen ges här ingen närmare redogörelse för fallet Fermenta. Vissa av utredningsgruppens förslag och den
fortsatta behandlingen av dessa relateras i avsnitten 13.5 och 13.7 nedan.
Inom Stockholms fondbörs har under senare år också vissa mer övergripande utredningar genomförts om olika förhållanden på marknaden. I
har
samarbete mellan Stockholms fondbörs och Sveriges Industriförbund
ett större material studerats om förhållandena i samband med sådana större
händelser som har föranlett införande av börsstopp. Denna utredning offentliggjordes i december 1988 Adri de Ridder: Börsstopp och kursutveckling på Stockholmsbörsen, Stockholms fondbörs skriftserie nr 5. I utredningen har granskats kursutvecklingen under 60 dagar före to m 60
dagar efter samtliga ca 300 börsstopp under perioden januari 1980 - juni
1988. I ca en fjärdedel av fallen hänför sig börsstoppen till företag vilkas
aktier efter börsstoppet blev föremål för ett offentligt uppköpserbjudande.
Utredarens slutsats är att någon större mängd förtrolig information inte
aktiemarknaden och att insiders inte har kunnat utnyttja
har funnits
denna information systematiskt. Vi kan dock här för vår egen del notera att
denna utrednings syfte inte i första hand var att undersöka kortsiktiga kursi mycket nära anslutning till ett börsstopp.
och omsättningsförändringar
Inte heller studerades kursutvecklingen i anslutning till sådana större affärskan därför
händelser som inte föranledde börsstopp. Undersökningen
knappast läggas till grund för slutsatser om förekomsten av insiderhandel
eller andra otillbörliga

förfaranden.
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Även förhållandena bland fondkommissionärerna
har rönt kritik eller
ingripanden i olika sammanhang. Bankinspektionen återkallade under hösför ett företag, Civic Fondkommission,
ten 1987 fondkommissionstillståndet
med hänvisning till allvarliga brister i olika avseenden.
har inspektionen utfärdat kritik mot samtliga eller ett
kommissionärer för bristfälliga rutiner, överbelåning av
Slutligen har bankinspektionen också meddelat kritik

Vid flera tillfällen
större antal fondvärdepapper mm.
till vissa enskilda

fondkommissionärer

för brister och missförhållanden.
Börsstyrelsen har undersökt några fall av misstänkta manipulativa förfaranden. I ett fall under början av år 1986 meddelade börsstyrelsen en
skriftlig erinran till ett fondkommissionsbolag för vilseledande kurssättning.
13.2.2

Motioner

och debatt

i riksdagen

Utvecklingen på aktiemarknaden har vid åtskilliga tillfällen behandlats i
riksdagen. Här skall en kortfattad redogörelse ges för riksdagsbehandlingen
0 m år 1986.
Under allmänna motionstiden 1986 väcktes ett flertal motioner i dessa
frågor. I vissa motioner lämnades även förslag till förändringar vad gäller
börsmonopolet, börsstyrelsens sammansättning, fondbörsens sanktionsmöjligheter, insiderregler mm. Dessa områden behandlas på annan plats i
betänkandet.
I motion 198586:N237 Kjell Nordström mfl s
begärdes en skyndsam
översyn av förhållandena på aktiemarknaden. Händelser under senare år
motiverade enligt motionärerna tämligen
långtgående lagstiftningsåtgärder för att stävja de affärer som numera uppträder
börsen. Likartade
tankegångar togs upp i motion 198586:N301 Christer Eirefelt mfl fp.
Dessa och några andra motioner behandlades
av näringsutskottet i betänkandet 198687:4 om fondbörsverksamhet. Utskottet begärde enhälligt
värdepappersmarknaden genom en parlaen översyn av förhållandena
mentariskt sammansatt kommitté.
En rad riksdagsmotioner
hösten 1986 i lagutskottet.

på närliggande områden behandlades under
Av intresse i detta sammanhang är följande

motioner:
Motion 198586:L211 av Margit Gennser mfl m, yrkande
vari yrkas
att riksdagen beslutar införa upplysningsskyldighet om konsekvenserna för
aktieägarna i ett bolag av att bolaget eller den koncern till vilket bolaget hör
offentliggör ett bud på aktierna i ett annat bolag.
Motion 198586:L240 av Bengt Silfverstrand mfl s vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs
om förslag till ändringar i aktiebolagslagen i syfte att motverka osund
aktiespekulation.
Motion 198586:L249 av Lars Ahlmark m vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begär förslag om ändrade regler för fördelning av rättegångskostnader i syfte att möjliggöra för enskilda aktieägare att rättsligen angripa
aktiebolagsstyrelser för handlingar stridande mot aktiebolagslag och annan
civil lagstiftning.
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Motion 198586:L255 av Nic Grönvall m vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begär förslag snarast möjligt om sådana ändringar av aktiebolagslagen och rättegångsbalken i syfte att stärka minoritetsskyddet i aktiebolag som anförs i motionen.
Motion 198586:L261 av Christer Eirefelt mfl fp vari - med hänvisning
till vad som anförts i motion 198586:N301 - yrkas att riksdagen godkänner
de i motionen anförda riktlinjerna för arbetet med ett bättre skydd för de
små aktieägarna.
Motion 198586:L269 av Agne Hansson mfl c vari yrkas att riksdagen
hos regeringen begär en utredning med uppgift att lägga fram förslag som
syftar till att stärka de små aktieägarnas ställning på aktiemarknaden i linje
med vad som anförs i motionen.
Utskottet inhämtade remissyttranden över motionerna från en rad olika
institutioner. Innehållet i remissyttrandena återges senare i detta kapitel i
samband med vår diskussion av vissa frågor.
l korthet ansåg lagutskottet i sitt betänkande LU 198687:5 att riksdagen inte borde genom uttalanden föregripa regeringens ställningstaganden till Leo-kommissionens förslag och resultatet av ägarutredningens arbete.
Under allmänna motionstiden
dessa frågor.
Motion

1987 väcktes ytterligare ett antal motioner i

av Bengt Westerberg mfl fp
Innehållet
Hovhammar m. fl. m.

198687:N344

och motion

1986

i motionerna

kan
87:N434 av Erik
från
reservation
den gemensamma
sammanfattas genom ett citat
som avgavs i näringsutskottet av folkpartiets och moderata samlingspartiets företrädare:
börsstyrelsen med sin centrala plats bland institutionerna på värdepappersmarknaden bör ha ett klart uttalat samordningsansvar när det
rör sig om tillämpningen och vidareutvecklingen av regelsystemet på
denna marknad. Riksdagen bör i ett uttalande till regeringen understryka detta och därmed ta ställning för att principen om självsanering
på värdepappersmarknaden i första hand skall gälla.
Motion 198687:N373 av Agne Hansson mfl c van hemställs att riksdagen
hos regeringen begär åtgärder som syftar till att stärka de små aktieägarnas
ställning på aktiemarknaden i linje med vad som anförs i motionen.
Dessa motioner behandlades av näringsutskottet i maj 1987 i samband
med behandlingen av prop. 198687:141 om ändringari lagen om värdepappersmarknaden och motioner som väckts med anledning av denna proposition. I dessa delar hänvisas till kapitlet om insiderfrågor.
Näringsutskottet avstyrkte motionerna i sitt betänkande 198687:29 med
hänvisning till den nyligen tillsatta värdepappersmarknadskommittén.
Under allmänna motionstiden 1988 väcktes en motion som behandlade
börsetiska frågor.
Motion 198788:N303 av Bengt Westerberg mfl fp
vari bland annat
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
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anförts om börsstyrelsens inregistreringskontrakt
och sanktionsmöjligheter.
I sitt betänkande 198788:20 avstyrkte näringsutskottet motionen med
hänvisning
frågorna.

till att värdepappersmarknadskommittén

utreder de aktuella

Utöver de nämnda motionerna har riksdagen vid flera tillfällen behandlat
yrkanden i mer specifika frågor som sk flaggningsregler, erbjudandeplikt
mfl. Dessa frågor behandlas senare i kapitlet.

13.3.

Internationella

13.3.1

Inledning

förhållanden

I kap. 3 återfinns en allmän översikt över förhållandena på värdepappersmarknaden i vissa länder av betydelse. Här begränsas därför framställningen till frågor om börsetikens former och innehåll i några länder av
särskilt intresse samt inom EG. Reglering av börsverksamhet, tillsyn, prospektkrav mm. lämnas med andra 0rd utanför beskrivningen i avsnittet. Till
förhållandena i andra länder när det gäller frågor om erbjudandeplikt och
flaggningsregler återkommer
i avsnitten 13.7 resp. 13.8.
13.3.2

EG

EG-kommissionen

fastställde den 25 juli 1977 en rekommendation om
Commission recomrörande värdepapperstransaktioner
mendation concerning a European code of conduct relating to transactions
in transferable Securities, 77534EEC.
Avsikten med rekommendationen

uppförandekod

är att medlemsstaterna skall tillse att de som kan påverka värdepappersmarknaderna funktionssätt följer några s k allmänna principer. Syftet är att
underlätta uppkomsten av effektiva värdepappersmarknader och att tillvarata allmänhetens intressen.
Kommissionen valde att försöka driva fram en samordning av medlemsstaternas regler på frivillighetens väg med hjälp av dessa generella, icke
bindande principer. Som framgår av nedanstående kortfattade referat är
rekommendationen

i huvudsak mycket allmänt hållen.
understryker vikten av att varje transaktion på
sker i enlighet med regler och praxis i varje med-

Den första principen
värdepappersmarknaden
lemsstat.

Den andra principen säger att information till investerarna måste vara
fullständig och korrekt och avlämnas i rätt tid.
Den tredje principen hänför sig till likabehandling av aktieägarna. Principen kompletteras av några supplementärregler. I en av dessa behandlas
av alla aktieägare när ett kontrollerande aktieinnehav byter
ägare, även om kommissionen accepterar att skyddet för övriga aktieägare
kan uppnås med andra medel, till exempel de tyska regler som begränsar
den dominerande aktieägarens makt.
likabehandling
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Den fjärde principen riktar sig till styrelseledamöter, företagsledare och
personer med Kontrollerande innehav i marknadsnoterade bolag. Dessa
uppmanas att handla så att de iaktar uppförandekoden och avstår från att
skada en sund handel i berörda värdepapper eller övriga aktieägares rättigheter.
Den femte principen uppmanar personer som verkar på värdepappersmarknaden att handla i enlighet med kodens anda, även om detta skulle
innebära att de tvingas avstå från kortsiktiga vinster.
Den sjätte principen kräver att mellanhänder undviker alla intressekonflikter mellan dem själva och uppdragsgivare resp. mellan olika uppdragsgivare.
I arton sk supplementärregler
na principerna.

preciseras i viss utsträckning de sex allmän-

Sedermera har man inom EG framlagt och till stor del antagit direktiv på
olika områden. Antagna direktiv är bindande för medlemsstaterna. Se
vidare den sammanfattande redogörelsen i kap.
utförligare beskrivningar
i bilaga 3 samt redovisningar i anslutning till vår behandling av olika frågor.
Den nämnda rekommendationen torde därmed ha fått minskad betydelse
under årens lopp, även om säkerligen enighet råder om betydelsen av att de
allmänna principerna upprätthålls
rats i form av direktiv.
13.3.3

också i den mån de inte har konkretise-

Storbritannien

Regelverk, normbildning och arbetsfördelning mellan olika organ
den
brittiska värdepappersmarknaden förändrades radikalt genom ikraftträdandet av Financial Services Act under åren 1986-1988 enligt en speciell
brittisk modell som saknar motstycke i världen i övrigt. En översikt över
förändringarna har lämnats i avsnitt 3.2.5 ovan.
Kortfattat kan det engelska regelsystemet karakteriseras som långt driven
självreglering

inom en omfattande ramlagstiftning. Gränserna mellan det
i
Sverige
kan betecknas som lagstiftad resp. frivillig normbildning kan
som
därför inte beskrivas entydigt.
En privaträttslig paraplyorganisation,
the Securities and Investment

Board SIB,
har ett visst direkt ansvar för förhållandena på marknaden.
SIB har i sin tur godkänt s k självreglerande organisationer Self Regulating
Organisation
m m.
- SRO för olika delar av värdepappersmarknaden
Dessa är huvudsakligen redan befintliga marknadsplatser och branschorganisationer som har ålagts vissa skyldigheter och befogenheter. SIB och de
olika självreglerande

organisationerna har utfärdat egna regelböcker och
övervakar de underställda organisationernas resp. företagens verksamhet.
Som exempel kan här nämnas den s k Model Code som har fastställts av
Londonbörsen som en del av börsens inregistreringskontrakt
och där vissa
regler läggs fast för styrelseledamöter i börsnoterade bolag. Därutöver
kräver börsen att bolagen upprättar interna regelsamlingar på detta område.
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The Model Code har alltså inte karaktär

av lag. Trots detta kan en
överträder
bestämmelserna
av vederbörande självsom
for employment in
reglerade organisation betecknas som olämplig unfit
det
berörda företagets
business.
tillämpliga
fall
kan
investment
I
t 0 m
an
möjligheter
har
Londonbörsen
auktorisation dras in. Dessutom
att ingripa

styrelseledamot

mot bolaget med de sanktionsmöjligheter som stadgas i inregistreringskontraktet.
Ett annat belysande exempel är Panel on Take-Overs and Mergers the
Panel
som utvecklar och tillämpar ett regelverk om företagsförvärv på
the City Code on Take-Overs and Mergers the City
Inom den speciella ram som kännetecknar den brittiska regleringen
av värdepappersmarknaden är City Code i praktiken bindande för parterna
på marknaden och försedd med betydande sanktionsmedel trots att den inte
har karaktär av lag. Den som bryter mot föreskrifterna i City Code eller
aktiemarknaden,
Code.

panelens utslag kan, som det uttrycks, komma att finna att marknadens
möjligheter ‘facilities
of the market
inte längre står till hans förfogande.
I praktiken innebär detta att de banker och mäklarfirmor som verkar i
och som står under tillsyn av SIB m självreglerande organ
skyldiga
är
att tillse att City Code följs av deras kunder. I annat fall kan
banken eller mäklarfirman få sin auktorisation indragen.
Det kan också noteras att panelens utslag kan överprövas av allmän
domstol i Storbritannien. Så har också skett vid några tillfällen.

Storbritannien

13.3.4

Danmark

För att komplettera beskrivningen av EG-reglerna ges här en relativt utförlig redogörelse för tillämpningen och utvecklingen i ett enskilt EG-land,
Danmark, där förhållandena i övrigt är relativt lika de svenska.
i juli 1977 utfärdat den ovan under l3.3.2
Sedan EG-kommissionen
refererade rekommendationen om uppförandekod rörande värdepappersanmodade det danska handelsministeriet i början av 1978
styrelsen för Köpenhamns fondbörs att verka för att de etiska reglerna i
största möjliga utsträckning efterlevdes. Börsstyrelsen genomförde en omfattande enkät bland en rad danska organisationer och myndigheter och
offentliggjorde därefter den 1 mars 1979 en egen version av EG-reglerna,

transaktioner

I den
benämnd Etiske regler för handel med börsnoterede vaerdipapirer.
danska utgåvan togs vissa mindre delar av EG-reglerna bort.
Börsstyrelsen konstaterade i sitt förord att de europeiska reglerna innehåller få reella förändringar i förhållande till de oskrivna etiska regler som
följdes
den danska marknaden. Reglerna är som tidigare nämnts enbart
och brott mot dessa kan därför inte leda till sanktioner.
Börsstyrelsen noterade att de möjligheter som stod till buds i första hand var
framställningar till berörda parter att avstå från påtänkta åtgärder resp.
upphäva redan genomförda transaktioner. I andra hand kunde börsstyrelsen påtala saken eller -i mer graverande fall- offentligt uttala sitt missnöje

rekommendationer

med en viss åtgärd.
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Börsstyrelsen räknade med att den breda uppslutning som reglerna hade
fått bland marknadens parter på remissstadiet och risken för nämnda ingripanden från börsstyrelsen skulle vara tillräckliga garantier för att bestämmelserna i det stora hela skulle komma att efterlevas.
I rapporten Fondsbörsreform,
avgiven i oktober 1985 av en arbetstillsatt
det
danska
industriministeriet,
noterades att börsstyrelsen
grupp
av
hade tillsatt ett brett sammansatt etikudvalg
för att omarbeta de etiska
reglerna. Arbetsgruppen förutsatte att detta arbete skulle drivas vidare. I
rapporten övervägdes om de etiska reglerna borde fastställas av börsstyrelsen eller av industriministern i en kungörelse. Det senare alternativet skulle
möjliggöra att överträdelser kunde straffsanktioneras. Arbetsgruppen stannade för det förstnämnda alternativet och hänvisade till utländska erfarenheter som pekade på fördelarna med regler där procedur- och tolkningsfrågor inte är strängt bundna till rättsordningens krav eller till krav på
forsaet
uppsåt eller oaktsamhet.
I den nya börslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1987 lagfästes
för första gången principen att börsstyrelsen skall fastställa närmare bestämmelser om börsetiska regler och tillse att dessa regler efterlevs. Vissa av
de tidigare reglerna inkorporerades i lagstiftningen.
Fondbörsen skall till tillsynsmyndigheten finanstilsynet
rapportera när
den har konstaterat överträdelser av lagen eller de börsetiska reglerna.
Även finanstilsynet skall övervaka att de börsetiska reglerna följs. Om ett
börsmäklarföretag

eller en emittent inte följer de börsetiska reglerna, kan
ñnanstilsynet förelägga vederbörande att vidta rättelse alternativt suspendera eller stryka värdepapperet från notering. Vägrar företaget att vidta
rättelse, kan företaget straffas med böter.
Från 1983 kritiserades i växande omfattning de börsetiska reglerna. Kritikerna menade bla att reglerna i alltför stor utsträckning använde uttrycket
bör.

Fondbörsens etikudvalg

som bestod av representanter för de olika
som är representerade i börsstyrelsen samt Föreningen af
Statsautoriserede Revisorer arbetade fram ett förslag till nya regler. Efter
ett remissförfarande beslutade börsstyrelsen i november 1987 om nya etiska
regler att gälla from 1 januari 1988. Vissa kompletterande kommentarer har
införts i en ny upplaga av regelsamlingen
o m februari 1989.
organisationer

Regelsamlingen är indelad i fem avsnitt som gäller information, övertagande av kontrollerande aktiepost, missbruk av information, handel med
värdepapper och kurspåverkande åtgärder. I de nya reglerna har också
ordet bör
utbytts mot skall.
Som ovan nämnts är överträdelser mot reglerna sanktionsbelagda vad
gäller börsmäklarföretag och emittenter. Övriga kategorier på marknaden
som investerare, rådgivare, revisorer, massmedia mfl omfattas i tillämpliga
delar av de börsetiska reglerna, dock utan sanktionsmöjligheter
börsen som i dessa fall kan uttala sitt ogillande av en åtgärd.

för fond-
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Finland

Även i Finland pågår f.n. lagstiftningsarbete på detta område. Förslag till en
ny värdepappersmarknadslag framlades i en regeringsproposition oktober
1988 och trädde i kraft i augusti 1989. Syftet med lagstiftningen anges vara
att med beaktande av synpunkter för tryggande av värdepappersmarknaskapa sådana gmndnormer som för tilldens verksamhetsförutsättningar
I propositionens allmänna motivering förs ett
fället saknas i Finland.
principiellt resonemang som kan vara av intresse även för svensk del:
värdepappersmarknaden har under de senaste åren
De som verkar
genom självregleringsnormer försökt skapa förfaringssätt som ökar förtroendet hos placerarna. Självregleringen kan emellertid endast täcka
de kretsar som på grund av medlemskap eller med stöd av avtal är
skyldiga att följa normerna. Vid sidan om anmärkningar eller varningar
är de enda sanktioner som kan komma i fråga vid självreglering skiljanavtal baserade rätten att
de från medlemskap, återkallande av den
verka eller avtalsvite. Till följd av självregleringens natur är det omöjligt
att övervaka dess effektivitet i relation till dem som har skapat självregleringen och utövar tillsynen. Den internationella utvecklingen tyder
att man även i de länder där självreglering av tradition varit den enda
formen för reglering av värdepappersmarknaderna har frångått en renodlad självreglering och genom lagstiftning skapat åtminstone ramar för
själven reglering samt givit myndigheterna möjligheter att ingripa i
regleringsorganens verksamhet. En förutsättning för internationell samverkan i vissa frågor i anslutning till värdepappershandeln är dessutom
att värdepappershandeln övervakas av statliga myndigheter.
avlämnade - som framgick av avsnitt 3.2.2
delbetänkande
i slutet av september 1989.
avslutande
andra
och
sitt
ovan —
Förslagen upptar olika frågor om placerarskydd, självreglering m m. Den
finska kommittén föreslår bland annat att skyldigheten att iaktta god sed på
värdepappersmarknaden betonas i lagstiftningen. Staten bör utse ett särför att ge rekommendationer
skilt organ, en värdepappersmarknadsnämnd,
Värdepappershandelskommittén

om vissa förfaranden. Nämnden skall också, om parterna så önskar, kunna
vara verksam som skiljedomstol.
Kommittén föreslår också vissa justeringar av reglerna för offentliga
uppköpserbjudanden, skyldigheten att lämna köpeanbud m m som behandlas i avsnitt 13.7.2.4 nedan. I övrigt lämnas bland annat vissa synpunkter
inför den förestående revideringen av den finska lagen om aktiebolag och
den fortsatta självregleringen

13.3.6

marknaden.

Norge

En ny börslag antogs av stortinget den 6 juni 1988. Vissa ändringar beslutades samtidigt i 1985 års lag om verdipapirhandel som reglerar bla
fondhandlarnas verksamhet. Den nya lagstiftningen behandlar i huvudsak
organisatoriska frågor som faller utanför ramen för detta avsnitt.
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Börsens uppgifter på värdepappersmarknaden
kompletteras av etiska
regler utfärdade av självreglerande organ. När det gäller fondhandeln kan
följande beskrivning i den svenska kreditmarknadskommitténs
betänkande
citeras SOU 1988:29, del
sid. 51:
Etiska normer för fondsmeglerforetak utarbetas av Norges Fondsmeglerförbund. Syftet med normerna är att bidra till en välordnad värdepappersmarknad. Det är tradition i Norge att lagstiftningen kompletteras med etiska normer och detta gäller speciellt branscher där lagstiftningen uppställer krav. De etiska normerna är detaljerade rekommendationer vilka reglerar en fondsmegleres samtliga uppdrag och
transaktioner. För att upprätthålla en hög etisk standard och för att
tillse att marknaden reagerar mot avarter i handeln väljer Norges Fondsmeglerförbund ett etiskt råd som har befogenhet och skyldighet att
ingripa och till förbundet föreslå sanktioner.
Naeringslivets aksjemarkedsutvalg NAU
är en norsk motsvarighet till den
svenska Näringslivets Börskommitté NBK.
NAU stiftades först i december 1987 på initiativ av Norges Industriforbund, Den Norske Bankforening,
Norges Forsikringsforbund,
Norges Handelsstands Forbund och Norges
Rederiforbund. De fem stiftarna har utsett två ledamöter vardera i NAU.
Ordförande är en juris professor vid Oslo universitet och sekreterare
en
befattningshavare vid Norges Industriforbund.
Hittills har såvitt
har
kunnat utröna ett område behandlats av NAU, nämligen vissa kompletterande insiderregler

för personer i börsföretag

utöver bestämmelserna

i

lagstiftningen.
13.3.7

USA

Även i USA är regelverk och institutionell uppbyggnad i dessa avseenden
svåra att jämföra med förhållandena i till exempel de nordiska länderna.
Tyngdpunkten ligger på federal lagstiftning och en aktiv tillsyn
av myndigheterna Securities and Exchange Commission SEC resp. Commodity Futures Trading Commission CFFC
se vidare avsnitt 3.2.8.3 ovan.
På marknaderna arbetar s k självreglerande organisationer self—regulaf.n. nio aktie- och optionsbörser, fjorton terminstory organizations,
börser samt mäklarsammanslutningarna
National Association of Securities
Dealers NASD
och National Futures Association NFA.
De två tillsynsmyndigheterna har ett mycket långtgående överinseende över de självreglerande organisationerna och kan utfärda kompletterande regler, undanröja överklagade beslut m m.
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13.4.1

Självreglering

former och innehåll

i Sverige

Inledning

Med självreglerande verksamhet avses här i första hand normeringsåtgärder
I allmänhet
av olika privata organisationer på värdepappersmarknaden.
riktas reglerna eller rekommendationerna
till organisationens egna med-

i
i

lemmar. men i några fall har de ett vidare syfte, nämligen att få alla berörda
parter på värdepappersmarknaden
att iaktta vissa normer. Det ligger i
sakens natur att eventuella överträdelser mot sådana i privat regi tillkomna
regler eller rekommendationer
inte kan medföra rättsliga sanktioner. I

l

några fall kan dock brott mot utfärdade regler medföra uteslutning ur resp.

l

organisation.

i

i
l

u

Den svenska aktiemarknaden kännetecknas av en tonvikt
relativt
allmänt hållna regler om formerna för företagens informationsgivning och
få regler om vad som är önskvärt eller lämpligt beteende i specifika situationer. Samma slutsats gäller flertalet av de självreglerande initiativ som har
tagits med några undantag som beskrivs nedan.
I detta avsnitt ges en kortfattad redogörelse för de rent privata organisationer som har tagit egna initiativ på värdepappersmarknaden. Fondbörsens
motsvarande åtgärder och bankinspektionens etikskapande verksamhet på
detta område diskuteras i avsnitt 13.5. I redogörelsen berörs inte de självreglerande initiativ som enbart berör insiderfrågor. Dessa behandlas i kapitlet om insiderfrågor.

13.4.2

Näringslivets

Börskommitté

NBK

År 1966 bildade Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare en gemensam arbetsgrupp för börsfrågor, Näringslivets Börskommitté
NBK.
Kommittén har under årens lopp utfärdat en rad rekommendationer på olika områden som berör aktiemarknaden. Enligt de stadgar som
gäller from 1 januari 1989 skall NBK
verka för god sed på den svenska
aktiemarknaden. Detta skall främst ske genom utfärdande av rekommendationer.
NBK består f.n. av ett dussintal ledamöter, ledande industri- och finansmän, revisorer samt vetenskapsmän inom ekonomi och juridik. NBK har
inget fast kansli men har två verkställande ledamöter som hämtas från de
båda huvudmannaorganisationerna.
Kommittén får underlag för och förslag
till rekommendationer från tillfälliga arbetsgrupper sammansatta av medlemmar från olika företag, banker, revisionsbyråer etc.
Förslag till rekommendationer och uttalanden behandlas så av de pennanenta ledamöterna i NBK innan de fastställs och ges ut av huvudmannaorganisationerna,

Sveriges Industriförbund

och Stockholms Handelskamma-

re.
Till en början var NBK:s syfte främst att utreda förbättrade möjligheter
till upplysningar om börsföretagens ekonomiska situation och framtidsut-

217

218

Börsetikens

former och innehåll

SOU 1989:72

sikter. Under 1969 utgav NBK rekommendationer med riktlinjer för börsföretagens informationsgivning.
Därefter utvidgade NBK sitt arbete till även andra frågor av betydelse för
aktiemarknaden.
Den kanske viktigaste rekommendationen
härrör från
1971 och ger konkreta föreskrifter om offentligt
erbjudande om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag. Denna rekommendation bedömdes senare som så viktig att den
0 m 1977 har ingått som en del av
fondbörsens inregistreringskontrakt.
Efter 1971 låg NBK:s verksamhet i stort sett nere under många år. NBK
återupplivades i början av 1980-talet och har därefter utgivit en rad rekommendationer, dels revideringar av tidigare skrifter, dels rekommendationer
och uttalanden i nya frågor.
l november 1983 offentliggjordes

den s k flaggningsrekommendationen.
bör den som förvärvar eller säljer en aktiepost av en viss storlek i ett börs- eller CTC-noterat företag offentliggöra
transaktionen senast nästa morgon. Upprinnelsen till flaggningsrekommendationen var — enligt vad
har inhämtat från företrädare för NBK
förhandlingar mellan näringslivet och bank- och fondhandelsledet om tätare
rapporter via VPC rörande ägandet av förvaltarregistrerade aktier. Dessa
förhandlingar ledde inte till ett för näringslivet önskvärt resultat och NBK
Enligt denna rekommendation

ansåg då att en motsvarande effekt kunde nås genom flaggningsregler.
Sedermera har flaggningsrekommendationen
kommit att tas in som en
bilaga till fondbörsens nu gällande inregistreringskontrakt.
Flaggningsrekommendationen

har delvis en bredare räckvidd än flertalet
rekommendationer.
NBK:s
Den
riktar sig till alla som gör en transaktion
av
viss
de
nämnda
storlek
i
företagens
aktier.
av
En rekommendation

om ändrad nyckeltalsberäkning m m publicerades i
december 1983. Ett uttalande om sk korsvist ägande gjordes i juni 1985.
I mars 1986 publicerades en utförlig rekommendation om utformning av
prospekt. Ungefär samtidigt offentliggjordes också en rekommendation om
riktade emissioner med förslag att sådana beslut endast skall fattas av
bolagsstämma utom vid till exempel emissioner på utländska marknader.
NBK genomförde under åren 1986-88 en omfattande översyn av sin
rekommendation från 1971 om offentliga erbjudanden om aktieförvärv för
samgående. En ny rekommendation utgavs i juni 1988. Fr o m 1989 ingår
den nya rekommendationen
som en bilaga till fondbörsens nya inregistreringskontrakt.
Det kan också nämnas att fondbörsen deltog i översynsarbetet vilket tidigare inte hade förekommit.
Likabehandlingsreglerna
har i den nya rekommendationen
preciserats
och skärpts. Aktieägarna i det uppköpta bolaget har getts möjlighet att
inom viss tid återkalla sin accept av erbjudandet. Nya värdepapper som
konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och köpoptioner har arbetats in i
rekommendationen.
Kraven på information i samband med offentliga erbjudanden har utvidgats. Slutligen har regler införts för s k partiella erbjudanden som inte syftar till ett fullständigt Övertagande utan endast till en
viss andel av målföretaget.
Rekommendationen omfattar alla åtgärder av

l

l

l
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detta slag som vidtas av någon på marknaden och som berör ett företag
målföretaget
med spritt ägande, oavsett om målföretagets aktier är föremål för offentlig notering eller ej.
Enligt vad

har inhämtat sysslar arbetsgrupper inom NBK f.n. med flera
Flaggningsrekommendationen
är föremål för översyn. En rekommendation planeras om offentlig information i samband med större föreprojekt.

tagsförvärv. Diskussioner pågår rörande delårsrapporters innehåll, frekvens
m m. I den mån befintliga rekommendationer inte redan omfattar onoterade företag med en vidare ägarkrets, kommer frågan om en utvidgning till
dessa företag att aktualiseras.
Ingen systematisk bevakning förekommer inom NBK av rekommendatioerfarit från ledande personer inom NBK
nernas efterlevnad. Enligt vad
och rekommendationen om
anser man där att flaggningsrekommendationen
prospektutformning
har fått en bred uppslutning, även om de inte följs
hundraprocentigt,

medan nyckeltalsrekommendationen

tydligt genomslag i näringslivet.
bedömningar.

bara har haft obeVi kan för vår del ansluta oss till dessa

NBK har
o m 1989 kompletterats med en systerorganisation, Aktiemarknadsbolagens Förening. Denna har till uppgift att tillvarata medlemmarnas, dvs. aktiemarknadsbolagens, intressen i frågor som rör Stockholms
fondbörs inregistreringskontrakt
och därmed sammanhängande ärenden. I
Aktiemarknadsbolagens
Förening ingår även de börs- och CTC-bolag som
inte är medlemmar i NBK:s båda huvudmannaorganisationer.
För närvarande är föreningens enda uppgift att vara förhandlingspart till börsstyrelsen vid framtida förändringar av inregistreringskontraktet.
13.4.3

Aktiemarknadsnämnden

Näringslivets

Börskommittés uppgift är i första hand att utarbeta rekommendationer av generell karaktär. För att komplettera NBK med ett organ
som kan uttala sig i enskilda fall beslöt NBK:s båda huvudmän, Stockholms
Handelskammare och Sveriges Industriförbund,
våren 1986 att tillsätta
Aktiemarknadsnämnden
Nämnden för Aktiemarknadsfrågor,
som startade sin verksamhet den 1 september 1986. Verksamheten finansieras f.n. helt
För den som vänder sig till nämnden utgår inte någon

av huvudmännen.
kostnad.
Förebilden

är den sk Panelen i London the Panel on Take-overs and
vidare
avsnitt 13.3.3 ovan, som uttalar sig om tolkningen och
- se
tillämpningen av de engelska reglerna om offentliga erbjudanden om aktie-

Mergers
förvärv.

Aktiemarknadsnämnden
har dock ett betydligt vidsträcktare arbetsområde än Londonpanelen, eftersom den har till uppgift att utveckla
praxis till stöd för marknadens aktörer och till skydd för aktieägarna.
Till nämnden kan vända sig börs- eller CTC-bolag, deras aktieägare eller
den som lämnat ett offentligt erbjudande att förvärva aktier i sådana bolag
samt bolag som planerar för marknadsnotering. Aktiemarknadsnämnden
kan behandla och uttala sig om alla åtgärder som har betydelse för aktier
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eller vissa andra värdepapper,

t.ex. konvertibler och optioner, i börs- eller
OTC-bolag. I något fall har även behandlats frågor som rört förhållandena i
ett bolag som noterades inofficiellt men som meddelat sin avsikt att senare
ansöka om börsregistrering. Enligt vad
har inhämtat övervägs inom

nämnden en utvidgning. så att även frågor rörande vissa företag utanför
börsen och OTC skulle kunna tas upp.
Företag kan begära nämndens syn i förväg på en planerad affär eller
åtgärd som ,berör aktiemarknaden. På begäran av en aktieägare eller
eget initiativ kan nämnden i efterhand uttala sig om huruvida en vidtagen
åtgärd överensstämmer med god sed
aktiemarknaden.
Aktiemarknadsnämnden
består f.n. av 19 ledamöter, till stor del hämtade
från näringslivet, advokat- och revisorskårerna samt forskningen. Här ingår
också några personer med domar- och ämbetsmannaerfarenhet. Nämnden
har ett eget kansli med en heltidsanställd
Näringslivets Börskommitté.

chef. Denne är också ledamot i

Nämnden har to m augusti 1989 gjort uttalanden i 29 olika ärenden.
Under 1986 gjordes 3 uttalanden, under 1987 11 uttalanden och under 1988
13 uttalanden. Under 1989 har t o m augusti två uttalanden utfärdats. Alla
uttalanden utom ett har förr eller senare offentliggjorts. Uttalandena har
rört offentliga förvärvserbjudanden 10 fall, delägarskap för anställda 9
fall och minoritetsskyddsfrågor 7 fall.
Vanligast har varit förhandsförfrågningar från börs- eller UTC-företag om
lämpligheten av en planerad åtgärd 16 avgjorda ärenden. I 11 avgjorda fall
har aktieägare eller företrädare för aktieägare Sveriges Aktiesparares
Riksförbund vänt sig till nämnden. I två fall har nämnden gjort uttalanden
på eget initiativ. Nämnden hade enligt uppgift förväntat sig fler ärenden än
vad som hittills blivit fallet. Framför allt hade nämnden förväntat sig fler
förfrågningar från aktieägare och företrädare för aktieägare.
Uttalandena har huvudsakligen rört likabehandling vid uppköpserbjudanden, frågor rörande delägarskap för anställda såsom personalkonvertibler och utfärdande av köpoptioner till ledande befattningshavare samt
riktade emissioner och andra minoritetsskyddsfrågor.
Vid sidan om de fall som leder till uttalanden av nämnden förekommer
informella kontakter och förfrågningar beträffande såväl planerade som
redan inträffade åtgärder
aktiemarknaden.
I syfte att ge nämnden tillgång till främst sakkunskap från fondkommissionärerna har en expertpanel knutits till nämnden. Panelen består av
samt investment- och industriföretag
personer från fondkommissionärer
som dagligen arbetar med liknande frågor som aktualiseras i nämndens
verksamhet. Expertpanelen hari första hand en rådgivande funktion. Sedan
början av 1989 kan högst två medlemmar av expertpanelen delta i nämndens avgöranden.
I december 1987 publicerade nämnden sitt första uttalande i ett initiativärende. Det behandlar
ett principiellt plan icke standardiserade köpoptioner som berör ledande befattningshavare mfl i aktiemarknadsbolag.
Aktiemarknadsnämnden
offentliggjorde under början av 1989 sitt andra
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uttalande i anledning av ett eget initiativ. Detta uttalande behandlar principer och villkor för tilldelning av personalkonvertibler.
Nämnden har också fattat ett principbeslut om att överväga ett uttalande
på insiderområdet, även om den ännu inte har beslutat när och med vilken
inriktning ett sådant uttalande skall göras. Inom nämnden diskuteras vidare
lämpligheten av att göra uttalanden i ärenden som berör värdering av aktier
och andra värdepapper. Slutligen dryftas f.n. inom nämnden frågor om
lämpliga former för prissättning och tilldelning vid marknadsintroduktioner
av aktier.
Förhållandet

och börsstyrelsen är något
mellan Aktiemarknadsnämnden
oklart. Detta ligger i sakens natur, eftersom de båda organen har vuxit fram
från helt olika utgångspunkter och arbetar på olika sätt. Nämnden har enligt
sina stadgar möjlighet att yttra sig på begäran av bl a börsstyrelsen, även om
något sådant yttrande ännu inte har begärts. Börsstyrelsen har inte vänt sig
fråga, som faller
till nämnden för att få ett uttalande i en börsetisk
utanför börsens egna regler. Det har inte heller ännu förekommit att börsstyrelsen har behandlat en fråga som har varit föremål för ett uttalande av
Anledningen är främst att företrädare för nämnAktiemarknadsnämnden.
den har kontaktat börsledningen i några tveksamma fall innan nämnden har
beslutat att ta upp frågan för att undersöka om de kunde bli föremål för
beslut i börsstyrelsen. Till saken hör också att nämnden vid sin bedömning
enligt
av huruvida en framställning skall bli föremål för behandling eller
i
behandlad
frågan
bli
eller
kan
väntas
sina stadgar skall ta hänsyn till om
är
annan ordning.
13.4.4

Svenska

Fondhandlareföreningen

bildades i början av 1900-talet som en
Svenska Fondhandlareföreningen
intresseorganisation för banker och andra fondkommissionärer i frågor av
gemensamt intresse inom fondhandeln. Föreningen har tidigare främst varit
inriktad på bevakning av medlemmarnas intressen gentemot statsmakterna
och fondbörsen samt tekniska frågor av betydelse för fondhandeln. Fram till
1986 saknade föreningen eget kansli, men ett sådant har numera byggts
upp. Medlemmar i föreningen är i huvudsak de banker och fondkommissionsbolag som också är börsmedlemmar samt OM.
Under den senaste tiden har föreningen ökat sina aktiviteter i de frågor
som behandlas i detta kapitel. Tidigare har föreningen bl.a. utfärdat regler
för leveranser av värdepapper resp. för anställdas egenhandel med optioner. Dessa kompletterades i juni 1989 med allmänna handlingsregler för
anställdas egenhandel. Samtidigt presenterade föreningen ett uttalande
med riktlinjer om vad medlemsföretagen bör iaktta vid marknadsintroduktion av aktier. En redogörelse för innehållet i detta uttalande har lämnats i
avsnitt 7.4.2.2. Enligt vad som har uppgivits från föreningen kommer dess
styrelse att noga följa tillämpningen av dessa riktlinjer.
Inom derivathandeln

f.n. på två sätt, som
som övervakar att på OM gällande

deltar fondhandlareföreningen

huvudman för s k handelscontrollers
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handelsregler följs resp. som delägare tillsammans
Clearing Control HB.

med OM

i bolaget

En delvis motsvarande verksamhet bedrevs tidigare av Föreningen Svenska Penningmarknadsmäklare FSPM som var en sammanslutning av enskilda personer verksamma på penningmarknaden och som bedrev ett visst
självreglerande arbete inom olika kommittéer. Föreningen upplöstes under
början av 1989 då dess uppgifter övertogs av Svenska Fondhandlareföreningen.
Inom FSPM har
a vissa rekommendationer tagits fram om mäklarnas
egenhandel. Föreningens ansträngningar var dock huvudsakligen inriktade
på handelstekniska frågor. Så till exempel föreslog föreningen att terminshandeln på penningmarknaden

skulle stoppas under några dagar i början av
mars 1988 innan besked hade kommit från regeringen om utformningen av
den föreslagna nya omsättningsskatten på penningmarknadspapper.
13.4.5

Sveriges

Finansanalytikers

Förening

Sveriges Finansanalytikers Förening SFF bildades 1970 och har ca 400
medlemmar, sysselsatta med finansanalys och rådgivning i kapitalplaceringsfrågor hos banker, fondkommissionsbolag,
institutionella
placerare
och massmedia. Föreningen har bl a till syfte att verka för en hög standard
det beslutsunderlag som ställs till allmänhetens förfogande vid kapitalplacering och att arbeta för en väl fungerande värdepappershandel.
Under 1978 antog föreningen regler för finansanalytikers yrkesmässiga
handlande och uppträdande,
som medlemmarna skriftligen skall förbinda
sig att iaktta. Medlem, som bryter mot reglerna kan uteslutas eller tilldelas
varning.
Några av reglerna tar fasta på frågor om insiderhandel
och förbigås
här. I övrigt skall medlemmen bl a alltid låta kunders och arbetsgivares
intressen
före egna, familjens och andra privata intressen och iaktta
försiktighet vid uttalanden om den framtida utvecklingen och aldrig ge sken
av att kunna garantera utfallet av placeringar i aktier och andra värdepapper.
Föreningen har en särskild arbetsgrupp för etikfrågor, som senast arrangerade ett medlemsmöte i februari 1986 för diskussion av aktuella börsetiska frågor. Verksamheten i föreningen domineras dock helt av redovisningsoch analysfrågor.

13.4.6

Redovisningsrekommendationer

Ett område av betydelse för aktiemarknaden som
i övrigt inte behandlar
är utvecklingen av god redovisningssed bland aktiemarknadsföretagen.
Här
gäller - liksom i tillämpliga delar för andra aktiebolag
ramlagstift- att en
ning i form av aktiebolagslagen och bokföringslagen fylls ut av anvisningar
från en statlig myndighet bokföringsnämnden
och rekommendationer från
olika

frivilliga

organ revisorsorganisationer,

finansanalytikerföreningen

j

g

l
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På detta område har under senare år bl a Föreningen Auktoriserade
Revisorer - FAR - och fondbörsen pekat på att efterlevnaden av utfärdade
rekommendationer har försämrats.
FAR tog under 1987 initiativ till bildandet av ett nytt organ på redovisningsområdet, en för FAR och Näringslivets Börskommitté gemensam Rem.fl..

dovisningsnämnd.

Dennas uppgift skulle vara att dels överta FAR:s nuvarande roll vad gäller rekommendationer i redovisningsfrågor för börsföretagen, dels att följa utvecklingen av praxis på årsredovisningsområdet, dels
att vara ett forum för debatt och vägledning inom årsredovisningsområdet.
Senare har även bokföringsnämnden deltagit i diskussionerna.
Under 1989 har beslut fattats om inrättandet av ett sådant organ, det s k
redovisningsrådet,
o m den 1 juli 1989i form av en stiftelse för utveckling
av redovisningspraxis i s k publika företag och med bokföringsnämnden,
Föreningen Auktoriserade Revisorer och Sveriges Industriförbund som huvudmän. Ingen av de tre huvudmännen kommer i fortsättningen att utfärda
rekommendationer inom den nya stiftelsens område.
Detta initiativ bör enligt vår mening kunna bidra till att förbättra kvaliteten på det ekonomiska beslutsunderlag som står den aktiesparande allmänheten till buds.
I detta sammanhang har frågan ställts om börsstyrelsens roll när det gäller
av god redovisningssed bland börsföretagen. I fondbörsens
bilaga
pkt 9 åläggs börs1989
gällande
inregistreringskontrakt
o m

övervakningen

ä

l

g
g

i

:
l

l
E

bolagen att upprätta sina årsredovisningar i enlighet med aktiebolagslagen
och annan författning samt med god redovisningssed. Påföljd enligt kontraktet för avvikelse från god redovisningssed får dock inte komma i fråga
om bolaget i aktuellt hänseende redovisat i överenstämmelse med principer, som är allmänt tillämpade eller godtas av redovisningsvårdande organ
eller eljest angett särskilda omständigheter som motiverar användningen av
annan redovisningsprincip.
När den nya redovisningsrådet har kommit igång med sin verksamhet,
det vara en lämplig ordning, att fondbörsen hänskjuter sådana
iakttagelser om ifrågasatt avvikelse från god redovisningssed som har gjorts

förefaller

inom ramen för fondbörsens marknads- och informationsövervakning
till
redovisningsrådet och att denna, om den så finner befogat, påtalar förhållandet i ett uttalande eller genom att utfärda en särskild rekommendation.

l
l

13.5

l

13.5.1

och börsstyrelsens
Bankinspektionens
verksamhet
etikskapande
Bankinspektionen

Bankinspektionen
skall enligt 27 § fondkommissionslagen
övervaka att
fondkommissionsbolag följer denna lag och annan författning som reglerar
bolagens verksamhet m m. I paragrafen föreskrivs också att inspektionen

och innehåll
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även i övrigt med uppmärksamhet skall följa fondkommissionsbolagens
verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som
kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund
utveckling av fondkommissionsverksamheten.
Det är i huvudsak den sistnämnda bestämmelsen som är av intresse i detta sammanhang. Motsvarande föreskrifter återfinns i 29 § lagen om Stockholms fondbörs avseende
inspektionens tillsyn över verksamheten vid fondbörsen, men dessa saknar
här betydelse.
Föredragande statsrådet utvecklade tankarna bakom denna bestämmelse
på följande sätt prop. 197879:9 sid. 152f. Ett fondkommissionsbolag har,
så länge tillståndet inte har återkallats, rätt att självt avgöra hur verksamheten skall bedrivas. Av lagbestämmelserna framgår på vilka områden
inspektionen har möjlighet att utfärda för bolagen bindande föreskrifter, till
exempel i fråga om kapitaltäckning, räkenskaper och värdepappersförvaring. Det vore dock inte tillfredsställande om inspektionen, i de fall ett
bolag inte följer inspektionens råd och anvisningar, endast skulle kunna
påverka detta förhållande genom att återkalla bolagets tillstånd. Statsrådet
förordade därför att inspektionen fick befogenhet att meddela ett bolag
skriftlig erinran, något som skulle kunna kombineras med föreläggande vid
vite att göra rättelse eller i övrigt vidta erforderlig åtgärd.
Däremot förkastade statsrådet fondbörsutredningens förslag att underlåtenhet att iaktta god affärssed skulle kunna anges som särskild grund för
återkallelse av fondkommissionstillstånd.
Enligt statsrådets mening var begod
affärssed
i
detta
sammanhang
alltför vagt för att det skulle ges
greppet
någon självständig betydelse vid sidan om olämplighetsrekvisitet.
Värdepappersmarknadsutredningen
föreslog i sitt betänkande SOU
1984:2 en ny lagbestämmelse som sedermera infördes i lagen om värdepappersmarknaden 2

§§. Handel med och förvaltning av fondpapper skall
—3
bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. Bankinspektionen skall övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i lagen som i
övrigt omfattar främst regler för insiderhandel.
Utredningen föreslog också en lagfäst rätt för bankinspektionen att genom allmänna rekommendationer ha en etikskapande och attitydpåverkande roll på värdepappersmarknaden.
I anslutning härtill föreslogs att inspektionen skulle få rätt att från vissa större placerare inhämta besked
huruvida en rekommendation hade iakttagits. Departementschefen konstaterade prop. 198485:157 s. 63f att inspektionen i kraft av sin tillsynsfunktion har rätt att utfärda allmänna rekommendationer för värdepappershandeln. Däremot ansågs det inte vara lämpligt
bland annat mot bakgrund
—
många
remissinstansers
invändningar
i
lagen ta in särskilda beav
— att
stämmelser om en rätt för inspektionen att infordra uppgifter till ledning för
en bedömning av om rekommendationerna hade iakttagits.
I det följande skall kort redogöras för bankinspektionens utåtriktade
verksamhet vad gäller frågor som kan vara av betydelse för en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten

och värdepappershandeln

i öv-
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rigt och som inte har tagit sig uttryck i återkallelse av tillstånd eller andra
sanktionsbeslut. Denna verksamhet kan förenklat betecknas som inspektionens etikskapande verksamhet. Även formella ingripanden som de återkallelser av fondkommissionstillstånd
som har skett under 1975 resp. 1987
kan givetvis ha en direkt eller indirekt etikskapande betydelse, men dessa
behandlas inte här.
Formerna för bankinspektionens etikskapande verksamhet har varierat

i
f

l
l

l

,
l

över tiden. Under åren 1974-1986 offentliggjorde
meddelanden som innehöll uttalanden eller kritik

inspektionen

s k etikmed anledning av inträffade händelser såväl bland fondkommissionsbolagen som bland banker
Syftet med offentliggörandet var att fästa fondoch andra kreditinstitut.
kommissionärernas uppmärksamhet på det lämpliga eller olämpliga i ett
visst förfarande. Som exempel på etikmeddelanden av intresse för värdepappersmarknaden kan nämnas nr 36 från maj 1982 angående fondkommissionärs ansvar för prospekt vid emission och iakttagande av likabehandlingsprincipen vid offentligt uppköpserbjudande, nr 55 från mars 1986 anmedverkan vid marknadsintroduktion
och nr 56
fondkommissionärs
finansiella
från april 1986 angående
ansvar för icke
uppgifter i prospekt vid marknadsintroduktion.
Fr o m slutet av år 1986 ger bankinspektionen inte längre ut särskilda
gående fondkommissionärs

etikmeddelanden. Sådana synpunkter och råd från bankinspektionen som
har avseende på etik publiceras i stället som allmänt råd i bank- och
försäkringsinspektionens
författningssamling BFFS. Samma sak gäller för

5

som bankinspektionen tidigare har utgivit.
Inspektionen utfärdade sålunda 1982 i en cirkulärskrivelse allmänt råd till
fondkommissionärerna för notering av och handel med aktier i CTC-företag
I maj 1983 tillställnumera inom bankinspektionens författningssamling.

i

des samtliga fondkommissionärer en cirkulärskrivelse angående tilldelning
av bolag. En redogörelse för
av aktier i samband med börsintroduktion
innehållet i denna skrivelse har lämnats i avsnitt 7.4.2.2. Skrivelsen är f.n.

g

E

i
I

§
l

de cirkulärskrivelser

föremål för omarbetning efter samråd med aktiemarknadsnämnden, bankorganisationerna, fondbörsen, fondhandlareföreningen och bankmannaförbundet. Andra skrivelser har behandlat planerade lokala aktiemarknader
av konvertibler till bankanställda 1987 och råd angående handel med standardiserade optioner och terminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse 1988.
1984,

13.5.2

:

tilldelning

Börsstyrelsen

Fr o m år 1977, då börsens inregisteringskontrakt infördes, inriktades börsstyrelsens etikskapande och etikbevakande verksamhet vad gäller börsföretagen på behandling av sanktionsärenden, dvs frågor om överträdelser av
kontraktet. Visserligen är förekomsten och tillämpningen av kontraktet
något som har ålagts börsstyrelsen enligt lagen om Stockholms fondbörs,
men dessa uppgifter kan samtidigt hänföras till etikskapande, eftersom
börsstyrelsens uttolkning av kontraktets bestämmelser om informations-
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åtagandenas och likabehandlingsprincipens
innebörd har stor betydelse för
utvecklingen av god sed bland börsbolagen.
Under flera år i början och mitten av 1980-talet pågick inom fondbörsen
ett arbete som syftade till att utarbeta allmänna etiska regler av rekommendationskaraktär för handeln med börsnoterade värdepapper. Arbetet var
bl a inspirerat av de etiska regler som hade antagits av börsstyrelsen i
Köpenhamn i mars 1979 se avsnitt 13.3.4 ovan. Ett förslag redovisades i
börsstyrelsen under våren 1984, men det blev föremål för kritik från olika
organisationer. Frågan överlämnades därefter till den nyinrättade Börsens
etikgrupp
med representanter för börsstyrelsen och börsledningen, Aktiebankinspektionen,
fondhandlareföreningen,
Näringslivets Börsspararna,
kommitté NBK
och sedermera Föreningen Auktoriserade
Revisorer
FAR

och Aktiemarknadsnämnden.
Gruppen ansåg så småningom att en
allmän etikregelsamling var svår att utforma
ett meningsfullt sätt och den
inriktade därför sitt arbete på andra frågor,
a rekommendationer i konkreta ämnen. Etikgruppen utgör numera en arbetsgrupp under börsstyrel-

I

sen.
Under vintern och våren 1986 beslutade börsstyrelsen
- efter förberedande diskussioner i börsens etikgrupp
utfärda
rekommendatioatt
tre
utökad information om närståendetransaktioner i vid
ner som tog sikte
mening. En viss löpande bevakning sker inom fondbörsen av hur börs- och
följer rekommendationerna, delvis genom löpande kontakter med Föreningen Auktoriserade Revisorer och Näringslivets Börskommitté. En särskild samrådsgrupp inrättades 1985 mellan fondbörsen och
FAR i syfte att diskutera åtgärder för att förstärka revisorernas ställning och
CTC-företagen

arbetsförutsättningar

i börsföretag.

Till börsstyrelsens etikpåverkande arbete kan också hänföras initiativ för
att förändra innehållet i inregistreringskontraktet.
Flera av av de nämnda
rekommendationerna har arbetats in i det nya inregistreringskontrakt
som

å

j

j

i

.i

gäller

o m 1 januari 1989 resp. i det nya modellavtalet för CTC-marknaden och har därmed fått bindande verkan för börsbolagen resp. OTCföretagen. Till ledning för bolagen har börsstyrelsen utgivit en särskild
skrift, Börsinformation
- en handledning.
Därmed återstår f.n. en rekommendation om information om viss affärsverksamhet som bedrivs av närstående till börs- och OTC-bolag, utfärdad i mars 1986. Det kan inte uteslutas att börsstyrelsen i framtiden kan
komma att utfärda nya rekommendationer i olika frågor i avvaktan
att
gällande regelverk i form av inregistreringskontraktet
eller olika rekommendationer

från näringslivets organisationer kompletteras.
I juni 1986 utfärdade börschefen vissa riktlinjer för börs- och OTCföretagen som i flera avseenden är av en annan karaktär än de nämnda
rekommendationerna.
Riktlinjerna avser de krav på offentlig information i
samband med viktigare beslut och händelser i börs- och OTC-bolag som
fondbörsen ställer vid beslut om införande och upphävande av börsnoteringsstopp i dessa företags aktier liksom för den s k O-listans aktier.
Sådana beslut har av börsstyrelsen delegerats till börschefen. Riktlinjerna är

p

i

i
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liksom

rekommendationerna
inte sanktionerade men det ligger i sakens
natur att de får mycket stor praktisk betydelse eftersom de tillämpas i
samband med beslut om avbrytande resp. återupptagande av börshandeln i
bolagets aktier.
Till börsens etikpåverkande arbete hör också börsledningens och övriga
ledande tjänstemäns dagliga informella kontakter med företagen. I dessa
kontakter görs påpekanden om brister av mindre slag eller diskuteras på
förhand

lämpligheten av planerade informationsåtgärder
dyl. Särskilt
betydelsefulla är förhandskontakterna med styrelsen och företagsledningen
för ett bolag som planerar en börsintroduktion.
Inom ramen för börsstyrelprövning
inregistreringsärenden
sker
i
det sistnämnda sammansens
av
hanget ett betydelsefullt förebyggande arbete.
Inom fondbörsens etikgrupp och andra fora med anknytning till fondbörsen har under första halvåret 1989 diskuterats frågor i samband med
prissättning och tilldelning vid marknadsintroduktioner
av aktier. I slutet av
maj gjorde börschefen personligen ett uttalande i denna ñåga. En redogörelse för innehållet i uttalandet har lämnats i avsnitt 7.4.2.2.
Börschefen

förutskickade

att fondbörsen vid behandlingen av inregiatt bedöma bolagens information i dessa avseenden och hänvisade till att närmare riktlinjer var under utarbetande
inom Aktiemarknadsnämnden
och fondhandlareföreningen
liksom inom
bankinspektionen.
streringsärenden

13.5.3
l3.5.3.l

kommer

Börsstyrelsens

Fermentautredning

Inledning

Utvecklingen i företaget Fermenta föranledde börsstyrelsen att i januari
1987 tillsätta en särskild utredningsgrupp om tre personer för att mot
bakgrund av händelseförloppet i Fermenta analysera de principfrågor och
övriga förhållanden som är av betydelse för fondbörsen och aktiemarknaden. Utredningens slutrapport offentliggjordes i september 1988.
I utredningsrapporten framfördes en rad förslag
olika områden. I detta
avsnitt behandlas några förslag som tar sikte på fondbörsen och värdepappersmarknaden. Även om börsstyrelsen som framgår av avsnitt 13.5.3.2
nedan har förkastat tanken på börsombudsman, anser
med hänatt
visning till våra direktiv bör ytterligare utreda frågan. Vissa andra förslag
som berör aktiebolagsrättsliga frågor tas upp i avsnitt 13.9. Frågor om
åtgärder mot kursmanipulation har diskuterats i kap. 12. Vad gäller övriga
förslag från Fermentautredningen om börsens informationskontroll,
villkor
för inregistrering av aktier mm saknar
efter börsstyrelsens behandlig
anledning att ta ställning.
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l3.5.3.2 Börsstyrelsens behandling av utredningsförslagen
Börsstyrelsen behandlade Fermentautredningens förslag vid ett sammanträde i februari 1989. Styrelsens beslut innebar sammanfattningsvis att
flertalet av utredningens förslag om förändringar i aktiebolagslagen överlämnades till justitiedepartementet för att beaktas i den översyn som förbereds där. Däremot sade börsstyrelsen nej till flera andra av utredningens
förslag, bl a om behandlingen av majoritetsägda börsbolag, börsombudsman och informationsråd. Enligt börsstyrelsens mening kunde syftena med
dessa förslag tilllgodoses bättre
andra sätt och i andra organisatoriska
former.
l3.5.3.3 Börsens verksamhet
Fermentautredningen

har i sin rapport sid. 214-219 föreslagit inrättandet
särskilt
börsombudsman, med fondbörsen som hubenämnt
av ett
organ,
vudman. Han skulle enligt förslaget effektivt verka för att aktiebolagslagens
skyddsregler respekteras och för att godtagbara etiska grundsatser upprätthålles inom värdepappershandeln. Börsombudsmannen skulle tillsättas
och entledigas av börsstyrelsen som också skulle ställa erforderliga medel
till förfogande inom vissa ramarjLiknande
förslag har framförts även från
andra håll, bl a i en skrivelse från Fermentas aktieägarförening till statsrådet Bengt K Å Johansson som har överlämnats till oss.
Börsombudsmannens uppgift skulle enligt Fermentautredningen vara att
ta emot klagomål från aktieägare som anser sig förfördelade genom åtgärder från en bolagsstämmomajoritet, en bolagsstyrelse eller en verkställande direktör, utreda om klagomålen är befogade och göra anmälan i eget
namn, om saken ligger inom bankinspektionens, börsstyrelsens eller aktiemarknadsnämndens verksamhetsområden. Han skulle också ha rätt att
vända sig till allmän åklagare, om brott som svindleri kan misstänkas, eller
uppträda som ombud i en civilprocess, om aktiebolagslagens skyddsregler
har överträtts. Om motparten vinner rättegången, skulle börsombudsmannen ha rätt att besluta att själv -inom av börsstyrelsen fastställda ekonomiska ramar
dennes rättegångskostnader.
- betala
ansåg att det nya organet borde ha självständig
Fermentautredningen
beslutanderätt i fråga om vilka fall som skulle tas upp till utredning och
eventuellt föranleda anmälningar. Förutom efter klagomål från berörda
parter skulle också företeelser kunna ta upp som framkom i massmedia eller
andra vägar. Börsombudsmannen borde också själv få avgöra om han,
såsom ombud för enskilda aktieägare, skulle väcka och utföra talan vid
domstol.

I det senare fallet skulle kostnader som gick utöver börsombudsmannens ramar beslutas av börschefen eller, i viktigare fall, börsstyrelsen. Ville han anlita utomstående advokat borde också denna fråga underställas börschefen.
I börsombudsmannens

utredande verksamhet borde enligt Fermentaut-

redningen aktiemarknadsbolag och fondkommissionärer
frågor och lämna upplysningar.
svara

vara skyldiga att
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överväganden

Otvivelaktigt finns behov av en förstärkning i någon form på flera av de
områden som Fermentautredningen tar upp i sitt förslag om inrättandet av
en börsombudsman. Det gäller bl a skyldigheten för en auktoritativ instans
att mer formellt vända sig till allmän åklagare. Vi kan här tänka oss att
börsstyrelsen ocheller börsledningen bör ha en uttrycklig möjlighet och
skyldighet att överlämna iakttagelser, som inte lämpligen behandlas av
disciplinnämnden eller bankinspektionen, till annan behörig instans. Om
brott som svindleri kan misstänkas, är kontakt med allmän åklagare lämplig. I frågor som rör god sed kan fondbörsen begära ett uttalande från
aktiemarknadsnämnden
resp. från det nya redovisningsrådet, om avsteg
från god redovisningssed kan ifrågasättas.
Utökade möjligheter att finansiera ombud för aktieägare i en civilprocess,
om aktiebolagslagens skyddsregler har överträtts, behandlas på annan plats
i betänkandet.
Däremot är vi tveksamma till den föreslagna organisatoriska lösningen.
För det första hade Fermentautredningen inte kännedom om vårt förslag att
inrätta en disciplinnämnd, vilken bör kunna avlasta börsstyrelsen och renodla dess uppgifter till bl a de områden som Fermentautredningen behandlar. För det andra skulle oklarheter kunna uppstå i rollfördelningen mellan
en formellt fristående börsombudsman och börsstyrelsen i dess egenskap av
ansvarig för att handeln sker under förhållanden som överensstämmer med
lag och annan författning samt med god affärssed för att använda den
nuvarande lagtextens innebörd. För det tredje skulle förslaget i praktiken
innebära att en börsombudsman skulle behöva underställa börschefen och
eller börsstyrelsen alla viktigare ställningstaganden som inte innebar mer
rutinmässig vidarebefordran av iakttagelser till bankinspektionen eller aktiemarknadsnämnden. En kontinuerlig samordning bleve säkert också nödskulle kunna undvikas.
vändig för att dubbelarbete och glapp
Det förefaller därför vara mer ändamålsenligt att börsstyrelsen har de
nämnda befogenheterna och att en börsombudsman inte inrättas som ett
fristående organ. Därmed undviks besvärliga gränsdragoch börsombudsmanningsproblem mellan börsledningensbörsstyrelsens
olika parter i omförfrågningar
med
och
arbete,
kontakter
löpande
nens
världen. Vissa av de uppgifter som enligt Fermentautredningen skulle åläg-

särskilt, formellt

gas en börsombudsman kan därmed ingå som en del av börsledningens
börsstyrelsens ansvarsområde. Vi anser det dock inte vara lämpligt att
fondbörsen uppträder som part eller ombud för aktieägare i en domstolsprocess mot ett enskilt börsbolag.
När det gäller bankinspektionen fäster vi stort avseende vid dess roll som
övervakande organ också när det gäller etiken på marknaden. Vi har i kap.
10 föreslagit att den nuvarande 27 § i fondkommissionslagen bibehålls med
oförändrad lydelse, dvs med innebörd att bankinspektionen skall övervaka
att fondkommissionsbolag följer denna lag och annan författning som reglerar bolagens verksamhet och att inspektionen även i övrigt med uppmärk-
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samhet skall följa fondkommissionsbolagens
verksamhet i den mån det
behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på bolagets
säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling
av fondkommissionsverksamheten. I vårt förslag till lag om handel med fondpapper
och andra finansiella instrument ingår med oförändrad lydelse de
nuvarande 2 och 3 §§ värdepappersmarknadslagen. Handel med och förvaltning
av
fondpapper skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen
äventyras. Bankinspektionen skall övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i lagen.
Vi ansluter oss också till kreditmarknadskommitténs
uppfattning
- vilken
framgår närmare av avsnitt 13.6.4 nedan
det
får
åligga
bankinanses
- att
spektionen att i samband med sedvanlig inspektion, och i samråd med
fondhandlareföreningen
och bankföreningarna, tillse att marknaden upprätthåller höga etiska krav. Enligt vår mening är det viktigt att bankinspektionen aktivt medverkar till att en sjålvreglering kommer till stånd när det
behövs. Om självreglering inte kommer till stånd, bör inspektionen påverka
utvecklingen genom att ge ut rekommendationer i form av allmänt råd i sin
författningssamling eller vid behov hos regeringen hemställa
om lagstiftning.
I syfte att följa och värdera den självreglerande verksamheten på marknaden kan det vara värdefullt för bankinspektionen att till sig knyta ett
kontaktorgan, till exempel i form av en nämnd med företrädare för olika
parter på marknaden för att diskutera olika aktuella börsetiska frågor.
Grunderna för återkallelse av fondkommissionstillstånd
och andra sanktioner diskuteras i kap. 10 och 11. Det bör här framhållas att underlåtenhet
att iaktta god affärssed som den har formulerats i icke sanktionsbelagda
rekommendationer
inte utgör en särskild grund för återkallelse av fondkommissionstillstånd.
Upprepade avsteg från god sed kan dock ge vid
handen att fondkommissionären är olämplig att utöva sin verksamhet vilket
i sin tur är grund för återkallelse av tillståndet.
Den arbetsfördelning som har utvecklats mellan bankinspektionen och
börsstyrelsen är enligt vår mening ändamålsenlig och bör bibehållas. Börsstyrelsens övervakande och etikskapande verksamhet bör alltså i huvudsak
inriktas på förhållandena i de emitterande börsbolagen medan bankinspektionen bör koncentrera sig på fondhandeln samt i framtiden
- som en följd
av våra förslag på olika områden - övriga värdepappersförmedlare och icke
börsnoterade bolag vilkas aktier har fått en allmän spridning. Bankinspektionen har dessutom tillsyn över börserna och kan på så sätt ytterst påverka
även deras etikskapande verksamhet.
I avsnitten 13.6.7 och 13.6.8 nedan redovisar
vår utvärdering av självregleringen och vår sammanfattande bedömning av den betydelse
som bör
tillmätas självregleringen i framtiden.
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13.6.

Samspelet

bindande

13.6.1

Börsetikens

räckvidd

former och innehåll

regler - självreglering

Existensen av ett regel- och normsystem är en nödvändig förutsättning för
fungerande marknader. Ett sådant regel- och normsystem måste
för att vara effektivt innehålla en rad olika beståndsdelar och omfatta ett
flertal olika områden. Det är också enligt vår mening viktigt att regel- och
normsystemet är så likartat som möjligt på olika delar av värdepappers-

effektivt

}
l

g

9

l
l

marknaden.
Som en bakgrund till våra närmare överväganden senare i detta avsnitt
ges till en början en sammanfattning av olika typer av regler och verksamheter på värdepappersmarknaden samt de huvudsakliga problemområden
som har pekats ut i den allmänna debatten om börsetik.

l3.6.l.l

Regeltyper

Regelverket på värdepappersmarknaden är i alla jämförbara länder sammansatt av en rad olika beståndsdelar av olika karaktär. Tonvikten på de
olika delarna varierar starkt mellan olika länder med hänsyn till rättssystem,
tradition mm. Här ges en kortfattad redogörelse för svenska förhållanden.
Genom lagstiftning dras de allmänna riktlinjerna upp för aktiebolagens,
fondbörsens, fondkommissionärernas resp. tillsynsmyndighetens bankinverksamhet. På vissa områden har statsmakterna ansett det
nödvändigt
att ge mer detaljerade föreskrifter, främst om insiderhandel
vara
och formerna för riktade emissioner till anställda och ledande befattnings-

spektionens

havare.
I lagstiftningen

föreskrivs också att de ansvariga institutionerna, börsstyrelsen resp. bankinspektionen, utfärdar bindande regler för dem som omfattas av verksamheten, dvs de börsregistrerade bolagen, börsmedlemmarna resp. CTC-bolagen. Detta sker genom fondbörsens inregistreringskontrakt med börsbolagen, ordningsregler för börshandeln resp. modellavtalet

I

l
E

l
l
i

och övriga anvisningar för avtal mellan OTC-bolag och deras sk market
Vissa anvisningar lämnas också för uppläggmakers fondkommissionär.
ningen av bankinspektionens löpande tillsyn över värdepappersmarknaden.
och uttalanden som
En viktig faktor utgörs av de rekommendationer
utfärdas av självreglerande organ inom näringslivet, främst Näringslivets
för vilka en redogöreloch Aktiemarknadsnämnden,
Börskommitté NBK
Föreningen
spelar
Auktoriserade Revitidigare
har
lämnats.
Därutöver
se
redoframträdande
roll
förening
Finansanalytikers
och
Sveriges
en
sorer
Dessa frågor faller dock utanför vårt arbete och behandlas
därför bara i förbigående.
Slutligen har under senare år den offentliga debatten om förhållandena
på värdepappersmarknaden vuxit starkt i omfattning och betydelse. Deltavisningsområdet.

l
lI

marknaden, finansgare i debatten är de som i övrigt är verksamma
analytiker, representanter för institutionella placerare, privata aktiesparare,
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av olika slag, men även andra grupper som politiker

och journalister.
Uttrycket börsetik
som används i den allmänna debatten är oprecist
och saknar vedertagen och exakt definition. Vi har valt att ge begreppet en
relativt vid innebörd: det skrivna och oskrivna normsystem som vid sidan
om lagstiftningen - påverkar eller bör påverka beteendet hos de olika
värdepappersmarknaden, investerare, emittenter av värdepapparterna
per, mäklare, rådgivare m fl.
Frågor om lagstiftning, marknadsplatsernas bindande regler och den
offentliga tillsynen
värdepappersmarknaden behandlas
annan plats i
betänkandet. Redogörelsen och övervägandena i detta kapitel koncentreras
i huvudsak till den självreglerande verksamheten.
Det bör dock påpekas att gränsen mellan lagstiftning och börsetik
är
svårbestämd. Som exempel kan nämnas de sk generalklausulerna i aktiebolagslagen vilkas tillämpning kan anses ingå i börsetik.
Det ligger också i
sakens natur att de oskrivna delarna av börsetiken
är svåra eller omöjliga
att beskriva konkret.
13.6. l .2 Verksamhetsområden
Regelsystemet tar sikte på en rad olika verksamheter
värdepappersmarknaderna.

av betydelse för

Inom handeln med värdepapper gäller det marknadsplatserna och de
aktörer som direkt eller indirekt är verksamma där, nämligen fondkommissionärer och övriga värdepappersförmedlare samt placerare av olika slag.
En annan del av regelsystemet ger föreskrifter för de emitterande bolagen. Det gäller förfarandet vid emissioner, vissa inslag i affärsverksamheten
och framför allt informationsgivningen om sådana viktiga beslut och händelser i den löpande affärsverksamheten som kan ha betydelse för kurssättningen på bolagens värdepapper eller för bedömningen av deras behandling
av aktieägarna.
En tredje del av regelsystemet gäller information om ägarförhållanden
och ägarförändringar genom insyn i företagens aktieböcker och genom
offentliga meddelanden från berörda ägare om större förändringar i innehaven genom sk flaggningsmeddelanden.
Slutligen finns viktiga föreskrifter om förfarandet vid offentliga erbjudanden riktade till samtliga aktieägare i ett visst företag om köp av aktier och
andra värdepapper utgivna av företaget.

13.6.2

Problemområden

Av redogörelsen i avsnitt 13.2 ovan har framgått att åtskilliga frågeställninghar
ar som är aktuella i olika sammanhang på värdepappersmarknaden
ställts under debatt under senare år. Dessa problemområden
kan kort
sammanfattas på följande sätt.
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Förhållandet

former och innehåll

aktieägare - bolag

En rad av de konkreta fall av påstådd bristande börsetik
som har inträffat
under senare år och en stor del av de regelförändringar som har utarbetats
rör minoritetsskydd i aktiemarknadsbolag. Ända sedan möjligheter till riktade emissioner, dvs emissioner utan företrädesrätt för gamla aktieägare,
infördes genom en ändring i aktiebolagslagen 1973 har villkoren och formerna för enskilda emissioner debatterats. Den gemensamma nämnaren i
kritiken har varit att den riktade emissionen har skett på villkor som ansetts
vara alltför gynnsamma för aktietecknaren och därigenom inneburit en
förmögenhetsförlust för de gamla aktieägarna. Mest känd är den emission
till ledande befattningshavare m som Leo AB genomförde 1983 och som
ledde till tillsättandet av Leo-kommissionen 1986 och senare lagstiftning.
13.6.2.2 Förhållandet

mellan aktieägarna

I flera fall under senare år har uppmärksammats de problem som kan
uppstå i företag som har en dominerande aktieägare. Problemen kan gälla
transaktioner som skett mellan aktieägaren personligen och det berörda
aktiemarknadsbolaget eller hans sätt att driva bolaget med åsidosåttande av
andra aktieägares intressen.
Ett annat vanligt föremål för pressdebatt och klagomål

från enskilda

aktieägare till fondbörsen och Aktiemarknadsnämnden
är offentliga uppköpserbjudanden. Debatten och klagomålen har till exempel gällt förekomsten i ett och samma uppköpserbjudande av olika villkor för aktier av
olika slag resp. för olika slag av värdepapper, aktier, konvertibler och
Klagomålen riktas i dessa fall inte mot det bolag som
teckningsoptioner.
vederbörande år ägare i utan mot det köpande bolaget.
l3.6.2.3 Förhållandet

kund - fondkommissionär

Klagomål av olika slag förekommer då och då mot fondkommissionärer.
Dessa klagomål kan gälla felaktigt utförda uppdrag, leveransförseningar,
problem i samband med kommissionärens självinträde, tvivelaktig rådgivning, för kunden ofördelaktiga

avslutskurser ibland

fondbörsen den aktuella dagen,
som noterats
belåning av värdepapper m m.
l3.6.2.4 Förfarandet

t o m sämre än vad
problem i samband med

vid marknadsintroduktioner

Från tid till annan har förhållandena i samband med marknadsintroduktioner av aktier varit föremål för allmän debatt, senast under första halvåret
1989 med anledning av den uppmärksammade marknadsintroduktionen
av
det tidigare statsägda rederiet Uddevalla Shipping. Kritiska synpunkter har
framförts mot det sätt varpå tilldelningen av aktier genomfördes mot bakgrund av att erbjudandet till allmänheten att förvärva aktier övertecknades
vilket i sin tur ansågs vara en följd av att introduktionskursen
sattes alltför
lågt.
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..
Debatten har - som har framgått av avsnitten 7.4.2.2 samt 13.4 och 13.5
föranlett flertalet övervakande och normgivande organ på aktiemarknaden
och uttalanden. I avsnitt 13.6.6 berör
att utfärda rekommendationer
dessa frågor ytterligare.
13.6.2.5 Svåröverskådligt

regelverk

Den aktiesparande allmänheten uppfattar ofta skyddet i börsetiska
frågor
i vid mening som otillräckligt och den institutionella uppbyggaden som
svåröverskådlig. Enskilda aktieägare tycks ibland ha svårt att förstå vilken
institution

som kan behandla vissa frågor och klagomål.
Delvis beror känslan av rättslöshet kort och gott på genuin okunnighet
om aktiemarknadens funktionssätt, till exempel en utbredd föreställning om
att en småsparares förluster alltid har orsakats av oetiskt beteende av
någon stor aktör.
Till viss del förefaller dock kritiken mot den svåröverskådliga institutionella
uppbyggnaden vara berättigad. Vi har försökt att beakta dessa synpunkter i
utformningen av våra förslag genom att i möjligaste mån förenkla regleringen och avstå från att införa i och för sig önskvärda nya organ på marknaden.
Samtidigt vill
inskärpa vikten av den pedagogiska uppgift som i första
hand bör åvila marknadsplatser, självreglerande organ och intresseorganisationer som Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Aktiefrämjandet
att
upplysa allmänheten om uppbyggnaden av regelsystem och institutioner på
värdepappersmarknaden. Dessa frågor bör även beaktas av bankinspektionen i dess utåtriktade

13.6.3

Börsetikens

verksamhet.

allmänna

principer

En viktig princip för parterna på aktiemarknaden är självklar - och därför i
allmänhet oskriven - nämligen att alltid låta uppdragsgivarens intressen
före de egna. Det gäller såväl mäklare och rådgivare som företagsledningar
och styrelser i förhållande till sina resp. huvudmän, alltså kunder resp. alla
aktieägare. När det gäller fondkommissionärer återfinns denna regel i kommissionslagen.
Ur denna huvudprincip kan man härleda viktiga grundsatser som likabehandling och minoritetsskydd, som i sin tur är gemensamma nämnare för
åtskilliga skrivna och oskrivna regler på värdepappersmarknaden,
främst
dem som rör börsbolagens uppträdande på aktiemarknaden.
Andra - likaledes självklara - allmänna principer kan hämtas ur EG:s
börsetiska rekommendationer.
Aktörerna bör avstå från förfaranden som
kan skada funktionssättet på eller allmänhetens förtroende för värdepapSå till exempel bör åtgärder undvikas som syftar till att
påverka kursen på ett värdepapper eller allmänhetens uppfattning om värdet
ett värdepapper. Den som agerar på värdepappersmarknaden skall handla i enlighet med andan, och inte endast bokstaven, i
persmarknaden.
otillbörligt

de föreskrifter

och rekommendationer

som har lämnats.
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13.6.4

Kreditmarknadskommitténs

former

överväganden

I kreditmarknadskommitténs
KMK
betänkande SOU 1988:29, del
s.
84ff behandlas yrkesetiska frågor inom fondhandeln. KMK återger till att
börja med fondbörsutredningens
ståndpunkt på 1970-talet inför den nu
gällande fondkommissionslagen.
Fondbörsutredningen diskuterade de yrkesetiska reglerna i 1919 års lagstiftning. Till dessa hörde att en fondkommissionär i vissa fall inte fick åta
sig att förmedla affär i fondpapper om affären uppenbarligen
hade karaktär av spekulation, till exempel om kunden var omyndig, ägnade sig åt
spekulationsaffårer i alltför stor utsträckning i förhållande till sina tillgångar
eller uppenbarligen
hållanden.

saknade nödvändig

erfarenhet

i ekonomiska

för-

Fondbörsutredningen
ansåg att de bakomliggande principerna för de
yrkesetiska reglerna alltjämt borde vara gällande men att det föreföll överflödigt att i själva lagtexten fastslå så grundläggande och självklara ting. Till
följd härav innehåller fondkommissionslagen inga konkreta yrkesetiska regler av den art som tidigare fanns.
Kreditmarknadskommittén
övervägde att med utgångspunkt i 1919 års
lag återinföra konkreta yrkesetiska regler i fondkommissionslagen och kom
till följande slutsats:

,
,

l

f

i
‘

Vid en jämförelse med vissa utländska värdepappersmarknader
har
kommittén funnit att de svenska yrkesetiska reglerna bör systematiseras
och skärpas. Det är främst reglerna i kommissionslagen, till vilka fondkommissionslagen hänvisar, som bår upp de svenska bestämmelserna på
detta område. För att ytterligare markera betydelsen av dylika regler för
såväl aktörerna på den svenska marknaden som för omvärlden föreslår
kommittén att den direkta hänvisningen till kommissionslagen
- och
därmed till den lagens bakomliggande principer- bör kompletteras med
föreslagna nya
en uttrycklig regel i den av kreditmarknadskommittén
kapitalmarknadslagen av innebörd att en fondkommissionär skall utöva
sin verksamhet under iakttagande av god fondkommissionssed.
Genom införande av begreppet god fondkommissionssed, vilket har
sin förebild i annan lagstiftning, markeras betydelsen av att de på den
svenska marknaden aktiva fondkommissionärerna iakttar en hög etisk
standard. Det skall inte råda någon tvekan om att en fondkommissionär
är självständig och oberoende samt att kundens intresse alltid kommer i
första hand. När det gäller god fondkommissionssed är dess innebörd
inte statisk utan får bero av utvecklingen. Innebörden av begreppet får
bestämmas utifrån vad som i allmänhet anses som god sed i affärsförhållanden. Härvidlag bör bankinspektionens allmänna råd och praxis
samt fondhandlareföreningens och andra organisationers rekommendationer ha en avgörande betydelse. Som exempel kan nämnas BFFS
1988:7 som avser bankinspektionens råd angående handel med standardiserade optioner och terminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse. Det får anses åligga bankinspektionen att i samband med sedvanlig inspektion, och i samråd med fondhandlareföreningen och bankföreningarna, tillse att marknaden upprätthåller höga etiska krav. För
att få en försäkran om att kraven når ut till dem som yrkesverksamma
inom branschen är det angeläget att en sammanställning av etiska regler

och innehåll

235

236

Börsetikens

former och innehåll

SOU 1989172

sker i form av ett normverk som fondkommissionärerna rekommenderas att rätta sig efter. Denna regelbok förutsätts utarbetas av fondkommissionärernas egna organisationer, för närvarande fondhandlareföreningen och bankföreningarna, i samråd med bankinspektionen. Det
ligger i organisationernas intresse att tillse att reglerna uppdateras liksom att informera medlemmarna och deras anställda om etikreglerna
samt tillse att medlemmarna iakttar dem.
Bankinspektionen anslöt sig i sitt remissvar till kreditmarknadskommitténs
synpunkter och framhöll bland annat att inspektionen under lång tid försökt
få aktörerna på marknaden och deras organisationer att själva utforma
enhetliga och av samtliga tillämpade yrkesetiska regler.
Svenska fondhandlareföreningen anförde följande i sitt remissvar. Yrkesetiska regler finns i hög grad utvecklade på den svenska värdepappersmark-

j

naden. De har dock inte alltid dokumenterats i skriftliga instruktioner

I

eller

liknande och endast i begränsad utsträckning i branschgemensamma sammanställningar. Såsom kommittén framhållit finns det dock anledning för
branschorganisationerna att vid behov utveckla och sammanställa dylika.

l

l

Om det, såsom kommittén uttalat, skall ske genom någon form av regelbok
eller på annat sätt går inte att en gång för alla avgöra. Viktigast är dock de
etiska standards som utvecklas inom resp. företag.

13.6.5

Generellt

verkande

faktorer

På en väl fungerande aktiemarknad finns vissa generellt verkande faktorer
som - vid sidan om regelsystemet - bidrar till att upprätthålla en god
börsetik. De viktigaste är följande.
Genomlysning av handel, ägarförhållanden och ägarförändringar
likviditet som försvårar kursmanipulationer
- God
professionellt arbetande kår av förmedlare, placerare, analytiker och
En
ekonomiska journalister som tillför marknaden information och tidigt
uppmärksammar avarter.
En väl fungerande marknad kan därmed också ha en viss preventiv effekt.

|
å

I

t

1

l

l
13.6.6

Innebörden
för

börsetikens

e
av vara

förslag

l

utveckling

lämnar har vår strävan varit att förstärka de lagreglerade
I de förslag som
institutionernas kapacitet att fastställa regler, övervaka efterlevnaden och
ingripa med sanktioner mot avarter. Här avses våra förslag beträffande
bankinspektionen, börsstyrelsen och styrelserna för övriga marknadsplatser
samt den föreslagna disciplinnämnden. Det är viktigt att regel- och normolika delar av värdepappersmarknasystemet är så likartat som möjligt
också
varit
den. En strävan har därför
att eliminera risken för att olika
marknadsplatser -inom och utom landet- använder låga krav som konkurrensmedel. En viktig indirekt följd av dessa och andra förslag är att den

l
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etikskapande

och -övervakande verksamheten bland privata organ kan stimuleras och stödjas. Här ges några exempel på detta.
Förslaget att tillåta väsentligt större handelslager hos fondkommissionä-

rerna och därmed skapa förutsättningar för ett vidgat inslag av s k market
maker-handel på aktiemarknaden bör tillsammans med fondbörsens nya sk
SAX-system kunna förstärka vissa av de i avsnitt 13.6.5 nämnda generellt
verkande faktorerna

marknaden genom ökad likviditet och förbättrad
genomlysning. Därmed försvåras genomförandet av och underlättas upptäckten av otillbörliga förfaranden såväl i handeln som bland emittenterna.
I avsnitt 13.6.2.4 ovan nämndes att förfarandet vid marknadsintroduktioner har blivit föremål för kritiska synpunkter i den allmänna debatten under
senare tid. Vi har i kap. 7 redogjort för vårt förslag till en lagbestämmelse
lagen om börs- och clearingverksamhet, 36 § som bör kunna leda till
förbättrade förhållanden i dessa avseenden. Vårt förslag innebär i korthet
att det åligger börsstyrelsen att i samband med en ansökan om börsregistrering av aktier eller andra fondpapper bland annat kontrollera att de
principer som gäller för fördelningen av fondpapperen överensstämmer
med god sed på värdepappersmarknaden.
Av vårt förslag följer att det faller på börsstyrelsen och övriga självreglerande organ
aktiemarknaden att utfärda de rekommendationer och
uttalanden som är nödvändiga för att precisera vad som från tid till annan
kan anses vara god sed i dessa sammanhang. Som har framgått har under år
1989 flera sådana uttolkningar av god sed offentliggjorts och ytterligare är
under utarbetande. Enligt vår uppfattning har därmed fastställandet av god
sed på området fått en god början.
Förhållandena bland onoterade företag vilkas aktier är allmänt spridda
har också uppmärksammats genom våra förslag att införa vissa generella
krav på bl a dessa företags informationsgivning
och att i vissa avseenden
ställa dem under tillsyn av bankinspektionen.
13.6.7

Utvärdering

av självregleringen

När det först gäller självregleringen inom fondhandeln har denna länge varit
svagt utvecklad. Vi kan därför för vår del instämma i de synpunkter som har
framförts av kreditmarknadskommittén
om önskvärdheten av att ett normverk utarbetas av fondhandlareföreningen
och bankföreningarna i samråd
med bankinspektionen. Det är alltså angeläget att det arbete som nu har
påbörjats inom fondhandlareföreningen drivs med kraft.
Även när det gäller självregleringen på aktiemarknaden finns fog för vissa
kritiska kommentarer.
mittés verksamhet
rekommendation
åter verksamhet.

Tidigare har konstaterats att Näringslivets Börskomlåg nere under lång tid efter utfärdandet 1971 av en
Först under 1982 påbörjades
om uppköpserbjudanden.

Fram till för något år sedan utfärdades med några få undantag rekomförst sedan initiativ till reglering och andra förändringar tagits
av statsmakterna ocheller börsstyrelsen. NBK:s flaggningsrekommendamendationer
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tion i november 1983 utgavs samtidigt som värdepappersmarknadsutredningen i samma månad föreslog lagbestämmelser om flaggning, även om
NBK hade diskuterat sådana regler sedan en tid. Rekommendationen om
riktade emissioner utgavs i mars 1986 sedan regeringen i januari detta år
Leo-kommissionen
för att utreda dessa frågor. Arbetet med en
översyn och modernisering av rekommendationen från 1971 om uppköpserbjudanden påbörjades först under 1986. Bidragande orsak till att översynen kom igång kan ha varit att fondbörsen då hade startat ett eget
utredningsarbete på detta område. Under de allra senaste åren förefaller
tillsatt

dock aktiviteten ha ökat inom Näringslivets Börskommitté.
Av särskild betydelse har varit bildandet av Aktiemarknadsnämnden
som
påbörjade sin verksamhet i september 1986. Aktiemarknadsnämnden
rönte
i början av sin tillvaro viss kritik från vissa håll, bl a från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, där man menade att nämnden var ett partsorgan i
näringslivets tjänst. Vi anser dock att Aktiemarknadsnämnden
med tiden
har utvecklats till en viktig del av den svenska värdepappersmarknaden,
även om det ännu är för tidigt att uttala sig om nämndens långsiktiga
betydelse. Vi hälsar med tillfredsställelse att nämnden
o m december
1987 har börjat göra uttalanden på eget initiativ i aktuella frågor till ledning
för marknadens aktörer. Den organisatoriska förstärkningen av nämnden
genom inrättandet av en särskild expertpanel kan också
stor betydelse.
En central fråga för framtiden är givetvis hur förutsättningarna för en
effektiv självreglering ter sig och om de har förändrats i någon riktning
under senare år. Flera faktorer kan synas innebära att självregleringen
allmänt har blivit mindre effektiv.

rent

Den växande konkurrensen mellan olika ägargrupper, finansiella institut
etc har lett till allt fler anser sig vara oberoende av etablerade organisationer
i näringslivet och därför är obenägna att rätta sig efter ett socialt tryck från
detta håll. Kreativiteten på marknaden medför också att det har blivit
svårare att avgöra vad som är god sed.
Självsaneringens möjligheter hänger uppenbarligen även samman med de
självreglerande organens styrka och allmänna auktoritet och anseende. En
jämförelse mellan de organisationer
marknaden resp. Advokatsamfundet

värdepapperssom är verksamma
och Föreningen Auktoriserade Revisorer pekar på att de två sistnämnda har större framgång i sitt etikskapande
arbete, både inom resp. kår och utåt.
Anledningen är sannolikt att dessa båda yrkessammanslutningar
dels
organiserar alla vilket i och för sig beror
lagregleringen av advokatverksamhet resp. en mycket stor del av de verksamma inom resp. kår, dels har
en lång tradition av självreglerande verksamhet. Motsvarande förutsätt-

ningar är betydligt svagare bland de organisationer som verkar på värdepapåtminstone i de avseenden som här är aktuella. Så till
exempel organiserar huvudmännen bakom Näringslivets Börskommitté och
Aktiemarknadsnämnden
långt ifrån alla aktörer av betydelse på värdepappersmarknaden,

persmarknaden, och andelen synes snarast ha minskat över åren.
Sverige har också
från bl a den brittiska marknaden
- till skillnad
- en
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relativt ung tradition när det gäller självreglering på värdepappersmarknaden. Börsstyrelsens aktiviteter
detta område startade inte på allvar
förrän i slutet av 1970-talet. Näringslivets Börskommitté NBK
och Aktiemarknadsnämnden är i allt väsentligt 1980-talsföreteelser. Det kan här
bland annat noteras att NBK:s verksamhet reglerats i interna stadgar först
med verkan from 1989. Beträffande fondhandeln har tidigare konstaterats
att den visserligen traditionsrika Svenska fondhandlareföreningen först under de allra senaste åren påbörjat ett arbete inom det börsetiska området.
Den kraftiga ökningen av volym och komplexitet på aktiemarknaden
antas av vissa försvaga självregleringens möjligheter. Enligt vår mening
bidrar denna utveckling samtidigt till att öka behovet av en ansvarskännande självreglering. Det är inte möjligt för statsmakterna och tillsynsmyndigheten att uppfatta och åtgärda nya typer av problem och missförhållanden
på marknaden lika snabbt som det bör vara för de organisationer som
verkar nära marknaden.
Självreglering brukar allmänt betraktas som lämpligare än lagstiftning när
det gäller komplicerade och snabbt föränderliga frågor av den typ som är
aktuella
värdepappersmarknaden.
En effektiv lagstiftning anses förutsätta att problemet är klart definierbart medan självreglering kan vara att
föredra på mer diffusa områden som börsetik, där omständigheterna i det
särskilda fallet har stor betydelse. Genom allmän debatt och självregleringsinitiativ kan allmänna etiska principer och regler fyllas med konkret innehåll snabbare än om ny lagstiftning eller prejudicerande utslag från domstolarna skall inväntas.
Denna idealbild överensstämmer

tyvärr inte helt med den faktiska utvecklingen på detta område i Sverige. Självregleringsprocessen på värdepappersmarknaden har som nämnts uppvisat påtagliga brister. Erfarenheterna från 1980-talet pekar på att processen ofta startar först när starka
politiska krafter har kommit i rörelse i en viss fråga.
När självregleringen väl har påbörjats på ett område bedrivs arbetet
relativt snabbt och med stor sakkunskap och starkt engagemang. Det förefaller också som om marknaden snabbt accepterar merparten av de rekommendationer som utfärdas trots att sanktionsmedel och bevakning av efterlevnaden saknas. Bidragande till rekommendationernas genomslag har också varit en aktiv, kunnig och snabbt expanderande kår av ekonomiska
journalister

13.6.8

och analytiker.

Sammanfattande

bedömning

Statsmakterna har i Sverige främst uttryckt allmänna principer som bör
gälla på värdepappersmarknaden och i stort sett avstått från att ge konkreta
föreskrifter om börsetikens sakliga innehåll. En viktig portalbestämmelse är
2§ i lagen om värdepappersmarknaden:
Handel med och förvaltning av
fondpapper skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen
äventyras.
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Det är sammanfattningsvis kännetecknande för hela det svenska regelsysbörsområdet att
i förhållande till exempelvis Storbritannien och
temet
är de
USA har relativt få detaljregler. Insiderlagstiftningen och Leolagen
huvudsakliga undantagen från den svenska traditionen.
Lagstiftaren har i stället överlämnat till börsstyrelsen, näringslivet, fondhandeln, revisorsorganisationer, finansanalytiker och allmän debatt att utforma detaljerna i form av fondbörsens inregistreringskontrakt
resp. frivilliga rekommendationer eller andra opinionsyttringar utan sanktionsbestämmelser.
Vi har för vår del kommit till den slutsatsen att en sund utveckling av
marknaden även för framtiden är bäst betjänt av ett fortsatt samspel mellan
organ av olika karaktär: börsstyrelsen resp. styrelserna för andra marknadsplatser, bankinspektionen, självreglerande organ, men också bolagsorganen, enskilda aktieägare och sammanslutningar av aktieägare Sveriges
i enskilda bolag. Våra
Aktiesparares Riksförbund, aktieägareföreningar
förslag i olika avseenden syftar inte till att nämnvärd utsträckning ändra
detta samspel, även om aktieägarnas ställning i några avseenden föreslås
stärkas.
Förslaget att inrätta en disciplinnämnd som bör överta börsstyrelsens
sanktionsbeslut minskar inte behovet av självreglerande och annan etikskapande verksamhet. Som framgår på annan plats i betänkandet skall

1

4
1

svara för uttolkningen av marknadsplatsernas regelverk
sanktionsärenden. Disciplinnämndens rättstillämpbeslut
i
enskilda
genom
ning skall därmed bidra till etikutvecklingen men avsikten är inte att nämnden skall ha en självständig etikskapande uppgift. I det senare avseendet
Näfäster kommittén stor vikt vid bland andra Aktiemarknadsnämndens,
disciplinnämnden

ringslivets Börskommittés

och Svenska fondhandlareföreningens

framtida

verksamhet.
Vissa krav bör ställas på den framtida självregleringen. En genomgående
brist i den svenska självregleringen har varit att bevakning av efterlevnaden
har saknats och att initiativ ibland har tagits för sent. De självreglerande
organen bör ha en fast organisation och avdela tillräckliga resurser för
denna verksamhet.
Självregleringen måste för att bli effektiv och trovärdig enligt vår mening
vara en kontinuerlig process och inte framläggande av enstaka förslag för att
avvärja hot
om lagstiftning. En självreglering värd namnet strävar inte
heller efter att i första hand undvika regler. När självregleringen får en
sådan inriktning, blir det enligt vår uppfattning i vissa situationer nödvändigt att tillgripa lagstiftning för att uppnå erforderliga resultat så att allmänhetens förtroende kan bibehållas.
Det idealiska samspelet mellan självreglering och lagstiftning går alltså i
andra hållet. Liksom inom andra områden bör självstället så att säga
regleringen
före genom att identifiera och tillfredsställa nya behov av
reglering. Efter hand som reglerna har blivit accepterade och man har
av tillämpningen kan därefter valda delar av sådana
regler vara bättre lämpade för lagstiftning.

vunnit erfarenheter
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Med Aktiemarknadsnämndens tillkomst har möjligheter öppnats till påverkan i de fall, där utfärdade rekommendationer inte följs. Genom sådana
möjligheter torde självregleringens effektivitet öka. Även inom fondhandeln bör man givetvis hålla sig underrättad om nämndens uttalanden.
Auktoritativa
organisationer med självreglerande verksamhet av likvärdig tyngd måste vidare finnas inom varje del av marknaden och dessa måste
samverka med varandra. F.n. saknas självreglering bland vissa grupper av
större placerare vilket vi ser som en svaghet.
På några särskilda områden ser
gärna att ytterligare initiativ tas. På
plats
i
betänkandet
föreslås
grundläggande regler för onoterade
vissa
annan
företag med allmänt spritt ägande. För att förstärka samhälleliga institutioners bevakning av utvecklingen inom och etikskapande verksamhet avseende dessa företag vore en utvidgning av de självreglerande organens
arbetsområde till att gälla även sådana företag mycket värdefull. En sådan
breddning diskuteras enligt vad inhämtat inom Aktiemarknadsnämnden
och NBK. Som framgår av diskussionen i kap. 14 om gränsöverskridande
värdepappershandel kommer alla parter här i landet i framtiden också att
möta nya situationer vad avser
a utländska värdepapper på den svenska
marknaden.
Särskilt inom fondhandeln kommer mot denna bakgrund behovet av en
utveckling och bevakning av god sed att öka. När det gäller
därför för vår del instämma i de
självregleringen inom fondhandeln kan
och bland andra
förslag som har framförts av kreditmarknadskommittén
kontinuerlig

bebankinspektionen i remissyttranden över kreditmarknadskommitténs
tänkande.
alltså självreglering som en viktig och nödvänSammanfattningsvis ser
dig komponent i utvecklingen av ett effektivt och förtroendeskapande regelvärdepappersmarknaden. Självreglering och lagstiftning fyller olika
verk
behov och skall därför utvecklas hand i hand och inte ses som antingen tidigare har påpekat bör bankinspektionen aktivt medverka till
eller. Som
självreglering
kommer till stånd när det behövs. Om självreglering
att en
inte kommer till stånd, bör inspektionen påverka utvecklingen genom att ge
ut rekommendationer i form av allmänt råd i sin författningssamling
vid behov hos regeringen hemställa om lagstiftning.

eller

13.7.

Erbjudandeplikt

l

13.7.1

Inledning

li
i
i
i
i
ll
.l

I direktiven åläggs det oss att förutsättningslöst överväga huruvida regler
bör införas i Sverige om vad
har valt att benämna erbjudandeplikt.
Direktiven hänför sig på denna punkt till flera motioner väckta i riksdagen
under 198586 och 198687.
Med erbjudandeplikt avses att den som förvärvar mer än en viss andel av
i ett marknadsnoterat bolag skall vara skyldig att
aktierna röstetalet
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erbjuda samtliga aktieägare i detta bolag att till honom försälja sina aktier
till samma pris. De aktieägare som erbjudandet riktas till har dock ingen
skyldighet att acceptera ett sådant anbud.
I motion l98586:L240

av Bengt Silfverstrand mfl s yrkades bla att den
övertagit
30
procent
som
av aktierna i ett företag skall tvingas erbjuda sig att
att köpa de övriga aktieägarnas aktier till samma pris.
Motionen behandlades under 1986 av lagutskottet som remitterade förslaget till en rad organisationer. Remissinstansernas inställning kan kortfattat beskrivas på följande sätt.
Förslaget avstyrktes av börsstyrelsen, advokatsamfundet, bankföreningSAF och Aktiefrämjandet.
en, industriförbundet,
Börsstyrelsen pekade
riskerna för en oönskad fastlåsning vid rådande
ägar- och strukturmönster och syftade här uppenbarligen på att många
annars tänkbara förvärv av större aktieposter med den föreslagna regeln
inte skulle komma att genomföras. Bankföreningen bedömde att åtskilliga
företag skulle försvinna från aktiemarknaden

till nackdel för denna och att
skulle ställa sig väsentligt kostsammare.
Sveriges industriförbund ansåg det också vara felaktigt att förbjuda
någon att äga exempelvis 35 eller 40 procent i ett företag. Om missbruk av
det inflytande ett sådant innehav ger skulle förekomma, får detta angripas
med stöd av lagens regler härom.
Även fondhandlareföreningen
avstyrkte förslaget i motionen men ansåg
att man kunde överväga en motsvarande skyldighet om ett bolag blev så stor
ägare i ett annat att ett koncernförhållande uppstått.
Bland remissinstanserna var endast bankinspektionen i huvudsak positiv.
Inspektionen ansåg att förslaget utgjorde ett skydd för mindre aktieägare
strukturrationaliserigen

och att det kunde övervägas efter en genomlysning av dess konsekvenser.
Utskottet gick för sin del inte närmare in
den berörda frågan men
avstyrkte motionsförslaget med bl a den motiveringen att riksdagen inte
borde föregripa regeringens ställningstaganden till Leo-kommissionens förslag och resultatet av ägarutredningens arbete LU 198687:5.
I den proposition som regeringen framlade den 5 februari 1987 prop.
198687:76 på grundval av Leo-kommissionens förslag berördes dock inte
frågor om erbjudandeplikt.
Redan något senare under samma riksdagsår, 198687, blev frågor om
föremål för ny behandling i lagutskottet:

erbjudandeplikt
Motion

198687:L205 av Bengt Westerberg m

fp

vari yrkades att en

30°o-regel borde införas.
Motion 198687:N169 av Christer Eirefelt m

fp

med ett motsvarande

yrkande.
Motion

198687:L206 av Agne Hansson c som yrkade att erforderlig
borde föreläggas riksdagen om att extra bolagsstämma alltid
skall hållas i de fall uppköpsbud lämnas.
Lagutskottet hänvisade till direktiven för den då nyligen tillsatta värdelagstiftning

pappersmarknadskommittén
och förutsatte
skulle prövas av oss LU 198687:27.

att även dessa motionsförslag
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Även i den allmänna debatten har vissa röster höjts för ett införande av
en allmän erbjudandeplikt. Till dem hör Dagens Nyheters mångårige börskommentator Sven-Ivan Sundqvist som ända sedan början av 1970-talet
med inspiration från Storbritannien pläderat för behovet av en sådan regel.
Som framgått har dock inställningen i allmänhet i vårt land varit negativ till
tanken på lagreglerad erbjudandeplikt.

13.7.2
l3.7.2.l

Internationella

förhållanden

Storbritannien

Förhållandena i Storbritannien har varit förebild för flera av de förslag som
har väckts i Sverige och i vissa andra länder.
I slutet av 1960-talet antogs The City Code on Take-Overs and Mergers
som är ett utslag av brittisk självreglering. I takeover-koden
ges vissa
föreskrifter om förfarandet vid större ägarförändringar i företag vilkas aktier - med vår terminologi - är eller har varit allmänt spridda.

l
J

Takeover-koden

utges av The Panel on Take-Overs and Mergers, en
av olika organisationer på den brittiska värdepappersmarknaden. Ordförande och vice ordförande utses av Bank of England, övriga

sammanslutning

ledamöter i panelen av de olika medlemsorganisationema. Takeover-koden
revideras fortlöpande.
De här aktuella reglerna 9.1, 9.5 lyder i fri översättning och i sammandrag. Den som för egen del eller tillsammans med andra som agerar samfällt
har förvärvat 30 procent eller mer av röstetalet i ett bolag skall lämna ett
erbjudande till alla aktieägare, såvida inte dispens har erhållits från pane-

;
;
Z

i
i
I

len. Erbjudandet skall utgöras av kontanter eller ha ett kontantaltemativ
som inte är lägre än det högsta pris som förvärvaren eller andra som agerat
tillsammans med honom har betalat för samma aktieslag under de närmast
föregående tolv månaderna. Om bolaget har flera aktieslag, skall panelen
konsulteras.
I den brittiska debatten har under de senaste åren framförts förslag med
innebörd att gränsen borde sänkas från nuvarande 30 till omkring 20 procent av röstetalet. I slutet av juni 1989 beslöt dock panelen att gränsen
skulle bibehållas vid nuvarande nivå.
l3.7.2.2 EG

E

I den i avsnitt 13.3.2 ovan beskrivna rekommendationen från EG om uppförandekod rörande värdepapperstransaktioner från den 25 juli 1977 berörs
frågor kring större ägarförändringar. I den tredje allmänna principen sägs
att likabehandling skall garanteras alla ägare av samma slag av värdepapper. Varje förändring av kontrollen de jure eller de facto över ett marknadsnoterat företag skall ske med beaktande av övriga aktieägares rättigheter.
Principen kompletteras av supplementärregel 17, där det heter att alla
aktieägare i ett bolag där ett kontrollerande aktieinnehav har bytt ägare
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skall erbjudas möjlighet att sälja sina aktier på identiska villkor, såvida de
inte åtnjuter ett alternativt skydd som kan betraktas som likvärdigt.
Förhållandena inom EG-ländema är enligt uppgift f.n. mycket varierande. I Frankrike, Portugal och Spanien finns lagreglerad erbjudandeplikt. I
Belgien och Luxemburg bygger man på etablerad praxis från myndigheternas sida. I Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien finns frivilliga regelverk av mycket varierande
innehåll och styrka.
EG-kommissionen

framlade i december 1988 ett direktivförslag det trettonde bolagsrättsdirektivet
på detta område. Förslaget har rönt ett blandat
mottagande och det är ännu osäkert hur ett slutligt direktiv kan komma att
se ut. Här återges de bestämmelser som är av intresse för oss. När någon
genom förvärv uppnår en tredjedel av rösterna i ett börsnoterat bolag, skall
han vara skyldig att lämna ett erbjudande till övriga ägare av aktier och
likartade instrument konvertibler
m m. Enskilda EG-länder tillåts fastställa en lägre gräns. Inga uttryckliga
dandet skall gälla.

föreskrifter

ges om vilket pris erbju-

l3.7.2.3 Danmark
I de från 1979 till 1987 gällande börsetiska reglerna för Köpenhamns fondbörs fanns med inspiration från den ovannämnda EG-rekommendationen
en allmänt hållen regel om erbjudandeplikt med följande innehåll punkt
17, här i fri översättning:
Det är önskvärt att alla aktieägare i ett bolag, där en kontrollerande
aktiepost byter ägare, får möjlighet att sälja sina aktier på identiska villkor,
såvida inte de på annat sätt kan åtnjuta ett skydd som kan betraktas som
likvärdigt.
Faenomenet

var ret ukendt for dansk tankegang i 1979, og man mä sige,
praksis
omkring
at
og holdningen til regeln hidtil har vaeret svingende,
skriver tre ledande börstjänstemän i en kommentar till de nya börsetiska
reglerna i den danska tidskriften Advokaten nr 6 1988, sid. 127.
I de from 1988 gällande nya börsetiska reglerna föreskrivs en plikt för
förvärvaren av en kontrollpost att erbjuda minoritetsägarna möjligheter att
sälja sina aktier
identiska villkor samma pris som för kontrollposten.
Börsstyrelsen kan dock ge dispens från denna plikt. I den reviderade upplaga av de börsetiska reglerna som utgavs i februari 1989 ges vissa kompletterande föreskrifter samtidigt som berörda parter anbefalles att ta kontakt med fondbörsen.
l3.7.2.4 Finland
Värdepappershandelskommittén
föreslog i sitt betänkande i oktober 1987
införandet av en inlösningsskyldighet för den som förvärvat två tredjedelar
motsv svenska
av rösträtten i ett börsbolag eller avtalsmarknadsbolag
OTC. Denne skulle vara skyldig att erbjuda sig att lösa in minoritetsägarnas aktier till gängse pris medelvärdet
av de offentligt noterade
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köpkurserna under de två månaderna närmast innan inlösningsskyldigheten
uppkom.
Enligt reglementet för Helsingfors fondbörs är ett börsbolag skyldigt att
ge inlösningsanbud till ett annat börsbolags aktieägare när dess andel av det
sist nämnda bolagets röstetal överstiger 80 procent. Det är i skrivande
stund oklart när denna regel infördes och hur den har tillämpats.
I den proposition med förslag till värdepappersmarknadslag som den
finländska regeringen framlade i oktober 1988 godtogs värdepappershandelskommitténs förslag om en inlösningsskyldighet för den som förvärvat
två tredjedelar av rösträtten. Gränsen motiveras med att en ändring av
bolagsordningen enligt huvudregeln förutsätter två tredjedels majoritet.
Propositionen antogs av den finländska riksdagen i mars 1989 och den nya
lagstiftningen trädde i kraft i augusti 1989.
Bestämmelserna har redan blivit föremål för ändringsförslag. I sitt andra
och avslutande delbetänkande i slutet av september 1989 föreslog värdepappershandelskommittén att den som har förvärvat mer än 50 procent av
röstetalet i ett börs- eller avtalsmarknadsbolag skall lämna ett obligatoriskt
köpeanbud till övriga ägare. Anbudspriset får bestämmas av anbudsgivaren. Den som har förvärvat mer än en tredjedel av röstetalet i ett sådant
bolag får inte förvärva fler aktier annat än genom köp på fondbörsen,
deltagande i nyemission eller offentligt köpeanbud. Även vissa detaljerade
i övrigt om offentliga erbjudanden föreslås lagfästa. Den nu
gällande bestämmelsen om inlösningsskyldighet till gängse pris enligt ovan
skall bibehållas enligt kommittéförslaget.

föreskrifter

13.7.2.5 Norge
föreslog i sitt betänkanDen norska fondbörsutredningen børslovutvalget
erbjudandeplikt
för
den
de i oktober 1985 en
som förvärvar en tredjedel
propositionen
eller mer av aktier eller röster i ett börsbolag. I
om ny börslag
ansåg
regeringen att den frågan
ot.prp. 198687 nr 83, framlagd i maj 1987,
borde behandlas för sig och inte ingå i börslagen. I lagen som antogs av
stortinget den 6 juni 1988 infördes dock följande passus: Det kan gis regler
i børsforskriftene motsv. förordning
om tilbudsplikt i visse tilfeller ved
erverv av aksjer i børsnoterte selskaper.
I reglementet för Oslo Børs finns sedan tidigare bestämmelser om en
begränsad erbjudandeplikt vid i huvudsak förvärv av majoritetsposter i ett
börsbolag. I mars 1989 framlade finansdepartementet ot prp nr 53 198889
ett förslag om införande av erbjudandeplikt vid större förvärv i börsnoterade bolag. Det föreslogs dock att Kungen skall kunna bestämma att också
aktieförvärv i andra, och i så fall större, aktiebolag skall kunna omfattas.
Erajudandeplikten utlöses när någon genom förvärv uppnår 45 procent
av röstetalet i ett bolag. Priset i erbjudandet skall vara minst lika högt som
det högsta pris budgivaren har betalat för aktien under de föregående sex
månaderna. Betalningen skall i regel ske kontant, men även annan likvid
kan tilåtas. Erbjudandet

skall garanteras av bank eller försäkringsbolag.

och innehåll
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Budgivaren skall ha rätt att göra erbjudandet villkorat av att han uppnår
minst två tredjedelar av röstetalet i bolaget. Om ett erbjudande inte framläggs
föreskrivet sätt, får den aktieägare som borde ha lämnat ett
erbjudande inte utnyttja sin rösträtt på bolagsstämman.
I den remissomgång höring
som föregick propositionen föreslog departementet en gräns vid 50 procent. Flera remissinstanser ansåg att denna
gräns hade satts för högt. I propositionen valde man därefter skönsmässigt att sänka den til 45 procent.

l3.7.2.6 USA
Såvitt
har kunnat finna saknas bestämmelser om erbjudandeplikt i USA, i
vart fall på federal nivå och på de större aktiebörserna. Ett par enskilda
delstater har enligt uppgift föreskrifter om erbjudandeplikt.

13.7.3

Överväganden

Förslagen om lagstadgad erbjudandeplikt motiveras av omsorg om övriga
aktieägare i ett marknadsnoterat företag. De som förespråkar en sådan plikt
anser uppenbarligen att ett viktigare ägarskifte kan förändra förutsättningarna för fortsatt ägande i bolaget så radikalt att alla aktieägare bör ges
en möjlighet att lämna sitt engagemang.
Ur den finländska regeringspropositionen från oktober 1988 kan följande
motivering citeras sid. 49:
Funktionsdugligheten
för efterrnarknaden andrahandsmarknaden
tillägg här med värdepapper som är föremål för offentlig handel baserar sig på att de personer som innehar värdepapper tror sig kunna avstå
från sina värdepapper på en organiserad marknad som inte är beroende
av säljarens person. Därför uppfattas situationer vid vilka ägarna till
bestämda aktieposter misstänks få ett betydligt högre pris för sina aktier
utanför den organiserade marknaden än andra som orättvisa och olämpliga för den offentliga aktiemarknaden. Aktieägarnas möjligheter att få
samma pris för sina aktier anses vara särskilt viktiga när koncentration
av aktieinnehavet i ett bolaget leder till att bolagets verksamhetsprinciper och aktieägarpolitik förändras och till därpå följande nedgång av
värdet på minoritetsaktieägarnas
aktier. Utvecklingen på den finska
aktiemarknaden förutsätter att också ägarna till små aktieposter när de
säljer sina aktier uppfattar sig vara i samma ställning som ägarna av
stora aktieposter i de bolag som anskaffar aktiekapital hos den breda
allmänheten. Av denna orsak föreslås att i lagen, enligt internationell
modell, skall tas in stadganden om offentligt köpanbud och inlösningsskyldighet. Stadgandena syftar också till att arrangemangen för ändring
av ägoförhållandena i börs- och avtalsmarknadsbolag i mån av möjlighet
genomförs
den organiserade marknaden genom offentliga köpanbud. Härvid skingrar klara spelregler och ett öppet förfarande den
misstro som kan finnas mot dessa arrangemang.
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Ur den norska propositionen kan bland andra den norske bankforenings
remissuttalande citeras sid. 11-12:
Etter vår oppfatning vil et slikt regelverk kunne före til at den mulige
interessekonflikten
mellom småaksjonaerer och innehavere av större
eierandeler blir redusert. En tenker da på tilfeller hvor kjöper går ut
med tilbud om overkurs til enkelte aksjonaerer, med den hensikt å
oppnå en viss eierandel i selskapet. Ved fravaer av tilbudsplikt vil det
samme tilbudet ofte ikke bli gjort gjeldende overfor småaskjonaererne.
Föreligger det imidlertid regler om tilbudsplikt, vil alle aksjonaerer bli
stilt overfor det samme tilbudet når tilbudet utlöses. Bankforeningen er
av den oppfatning at innföring av tilbudsplikt ikke vil virke negativt på
gjennomföringen av oppkjöp som vil
en reell ökonomisk gevinst i
form av samordning av to eller flera bedrifters virksomhet. Tilbudsplikt
vil derimot kunne hindre oppkjöp som gir kjöperen en kontrollerende
andel i den hensikt å skaffe sig en gevinst på de övrige aksjonaerers
bekostning...
Mot dessa synsätt har anförts olika argument. I avsnitt 13.7.1 ovan har
redogjorts för olika svenska organs invändningar. Många kanske annars
önskvärda ägarförändringar skulle aldrig komma till stånd om köparen
kunde riskera att behöva lösa in samtliga eller större delen av aktierna i
bolaget. I andra fall skulle berörda företag - kanske i stort antal - försvinna
från aktiemarknaden till nackdel för denna. Om missbruk av det inflytande
ett större innehav ger skulle förekomma, får detta angripas med stöd av
lagens regler härom.
Till detta kan läggas ytterligare

några erinringar.

En tillträdande stor
till att försöka effektivisera verksamheten eller på andra sätt bidra till att kursen på bolagets aktier stiger
snabbare än den annars skulle ha gjort. Det är då svårt att tänka sig att
minoritetsaktieägarna
skulle behöva drabbas av en nedgång av värdet på
aktieägare syftar rimligen i normalfallet

sina aktier. Snarare borde en uppgång kunna förväntas. För den minoritetsaktieägare som av något skäl inte vill kvarstå som ägare finns på en väl
fungerande aktiemarknad alltid möjligheten att överlåta aktierna till någon
annan som har mer positiv uppfattning om ägarskiftets betydelse.
Erbjudande till samtliga ägare att sälja i samband med en större ägarförändring har i Sverige tillämpats på frivillig grund i ett par fall under senare
år. I det senaste exemplet från våren 1989 utnyttjade endast en liten del av
aktieägarna den nye huvudägarens erbjudande. Man kan därför anta att
inte med nödvändighet behöver leda till den befarade

erbjudandeplikt

ägarkoncentrationen

i näringslivet.

Vid en samlad bedömning finner
därför att övervägande skäl för
närvarande talar mot införandet av en lagstadgad erbjudandeplikt i Sverige.
Vi har vid våra överväganden funnit att de sakskäl som har anförts mot en
obligatorisk

erbjudandeplikt

argumenten för införandet
betydelse.

inte anser att
väger tungt samtidigt som
sådan
kan
tillmätas
bestämmelse
av en
samma

Man måste dock beakta att regler om erbjudandeplikt redan ñnns eller är
väg att införas i flertalet länder i vår närhet, däribland en rad i börs-
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sammanhang viktiga stater. Utvecklingen inom EG kan visserligen ännu
inte överblickas med säkerhet, men mycket talar för att ett direktiv med
denna inriktning kommer att antas i sinom tid. Det är f.n. omöjligt att
bedöma vilka risker som kan vara förenade med att en svensk linje eventuellt står i strid med internationella regler. Utvecklingen inom EG bör därför
följas uppmärksamt. Ytterligare underlag kan också komma att tillföras av
ägarutredningen som enligt tilläggsdirektiv skall studera frågor kring företagsförvärv och fusioner i Sverige under senare år. Enligt vad
har inhämtat kan frågor om erbjudandeplikt komma att belysas av ägarutredningen. Utredningen skall redovisa sina resultat under slutet av år 1989.
Vår ståndpunkt

bör inte heller förhindra

att börsstyrelsen och olika
så
de
finner
lämpligt,
kan utfärda regler och
organ, om
rekommendationer
på området. Börsstyrelsen, Aktiemarknadsnämnden,
självreglerande

Näringslivets Börskommitté

får anses ha goda förutsättningar att anm
regler,
praktisk
tillämpning
och ev. dispensgivning till omständigheter
passa
och behov i det enskilda fallet. Därmed kan också värdefulla erfarenheter
vinnas inför det fortsatta arbetet i regeringskansliet.
Även informationsregler av olika slag kan bidra till att fylla de behov
som
anhängarna av en erbjudandeplikt har pekat på. Som en tänkbar möjlighet
kan här nämnas ett inslag i det förslag till värdepappersmarknadslag som
den finländska regeringen framlade i oktober 1988. Där sägs att om ett
börsbolag blir dotterbolag, är koncernens moderbolag skyldigt att omedelatt ett koncernförhållande har uppkommit och informera
hur
koncernförhållandet
kommer att påverka börs- eller avtalsmarkom
bart offentliggöra

nadsbolagets och dess aktieägares ställning.
och inom Näringslivets Börskommitté NBK

Inom Stockholms fondbörs
pågår överväganden om för-

ändringar i de s k flaggningsreglerna om information vid förvärv och försäljningar av större aktieposter. I diskussionerna ingår också frågor om en
ev utökad informationsskyldighet
om avsikter med förvärvet från förvärvaÄven
sida.
resultatet
detta
arbete bör inväntas.
rens
av
För det fall att man i framtiden skulle finna att en erbjudandeplikt bör
införas här i landet, vill
lämna följande allmänna synpunkter på utformningen av en sådan bestämmelse. Oavsett om en erbjudandeplikt skall
göras ovillkorlig, inrymma dispensmöjligheter eller bara utlösas i speciella
situationer, uppstår frågan vid vilken gräns plikten skall inträda. Internationellt och i debatten förekommer som framgått ovan gränserna 30%,
33%, 45%, 50% och 67%. Procentsatserna kan dessutom tillämpas på
aktiekapitalet eller röstetalet eller på en kombination av dessa.
Här bör man enligt vår uppfattning även beakta ägarstrukturen i resp.
land vid det tillfälle då en regel om erbjudandeplikt infördes. Såvitt kan
bedömas var förhållandena i London i slutet av 1960-talet sådana att 30
procent av röstetalet endast undantagsvis fanns samlade på en hand. I
Sverige visar bland annat ägarutredningens nyligen publicerade kartläggning av förhållandena i de större svenska aktiemarknadsbolagen
SOU
1988:38 sid. 82ff att ägarkoncentrationen är relativt hög.
För att få jämförbarhet med den definition av samverkande ägare som ges
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i bland andra de brittiska reglerna kan här användas ägarutredningens
Med detta avses de ägare i ett visst
begrepp inflytandekoncentration”°.
dyl, nära släktskap eller
konsortialavtal
samverkar
bolag som
genom
kontrollerande
slutägare. Utredningen
de
i
sin
har
tur
samma
genom att
konstaterar då att den på detta sätt definierade största ägarkonstellationen
år 1985 i genomsnitt kontrollerade 47 procent av röstetalet i de största
107 bolag med koncernmässigt mer än 500 anaktiemarknadsbolagen
ställda.
vid 30 eller 33 procent av
Med en så låg gräns för erbjudandeplikt
röstetalet eller båda skulle alltså flertalet av de största
aktiekapitalet,
i de svenska börsbolagen inte kunna överlåtas utan att erbjuutlöses. Detta skulle kunna verka starkt hämmande på strukturrationaliseringen i näringslivet och på aktiemarknaden. Om gränsen sättes
alltför högt, till exempel vid 67 procent, torde regeln å andra sidan bli av
aktieblocken

dandeplikt

begränsat värde.

i

13.8.

Insyn

13.8.1

Inledning

ägarförhållandena

Vi har i flera sammanhang betonat betydelsen av genomlysning på värdepappersmarknaden. Till detta hör inte bara information om värdepappershandeln. Även frågor om insynen i berörda bolags ägarförhållanden och om
offentlig rapportering av viktigare ägarförändringar är av stor vikt. I detta
dels vissa frågor om de aktieböcker som förs av Värdeavsnitt behandlar
papperscentralen VPC AB, dels s k flaggning, dvs offentliga meddelanden
om större ägarförändringar.
13.8.2

VPC:s

aktieböcker

I regeringens proposition 1987882108 om ett kontobaserat system för registrering av aktier m m presenteras riktlinjer för ett framtida papperslöst s k
VPC AB. I propositionen förutVP-system hos Värdepapperscentralen
sättes att vi tar ställning till principerna för offentlighet i aktieboken för
avstämningsbolag.
Riksdagen anslöt sig till propositionen på denna punkt. Ärendet bereddes
inom näringsutskottet som först inhämtade yttrande från lagutskottet. Båda
utskotten ansåg att vårt betänkande borde avvaktas innan något ställningstagande gjordes i fråga om förändringar av reglerna för offentlighet i aktieboken.
Offentlighetsreglerna

har betydelse för de börsregistrerade och OTCnoterade bolagen. Dessa bolag skall genom åtaganden i inregistreringskontraktet resp. market maker-avtalet vara anslutna till VPC-systemet. Därut-

över har ytterligare ca 250 bolag med viss ägarspridning valt att ansluta sig
till VPC. Ett flertal av dessa hör till den grupp onoterade företag med
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allmänt spritt ägande som behandlas i annat sammanhang i vårt betänkande.
Statsrådet Bengt K Å Johansson anförde i den nu aktuella frågan följande
i propositionen sid. 45f:
Allmänheten har som nämnts inte rätt till insyn i de register över
värdepappersinnehavare som VPC för utom beträffande innehållet i
utskrift av aktiebok. Denna utskrift skall enligt 3 kap. 13 § aktiebolagslagen hållas tillgänglig hos bolaget och hos VPC. Utskriften får inte
innehålla uppgift om aktieägare som har högst 500 aktier i bolaget.
Dessutom skall en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena
tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig för aktieägarna vid stämman. Denna utskrift omfattar även de aktieägare vars innehav är högst
500 aktier och som valt att anteckna sig i aktieboken inför bolagsstämman för att då kunna använda sin rösträtt.
l utredningen inom VPC
- tillägg här har offentlighetsgränsen diskuterats. Det har framförts att den nuvarande regeln är stelbent och att
den inte tar hänsyn till de skiftande förhållandena i de enskilda aktiebolagen.
En annan konstruktion av begränsningsregeln vilken bättre skulle ge
offentlighet åt aktier i ett bolag som medför visst inflytande har föreslagits. Begränsningen skulle kunna knytas till en viss andel av aktiekapitalet eller en viss andel av röstetalet eller en kombination av bådadera. Den andel som föreslagits är en promille i båda fallen.
Många remissinstanser har anfört liknande synpunkter på offentlighetsgränsen.
Den kan enligt min mening ifrågasättas om begränsning av offentligheten i aktieboken som baserar sig endast på antal innehavda aktier är
den lämpligaste avgränsningen. Den ger inte en rättvisande bild av
inflytandeförhållandena
i de olika aktiebolagen. Jag anser därför att det
finns skäl att överväga en förändring av regeln. I utredningen om ett
kontobaserat värdepapperssystem har inte belysts vilka effekter ett
slopande av begränsningsregeln skulle få. Med den nya tekniska utrustningen kan det finnas möjligheter att hålla en fullständig aktiebok
tillgänglig via terminal för den som är intresserad. Den nuvarande
begränsningsregeln är i viss mån en inskränkning i en gammal princip
om en helt öppen aktiebok för den som valt att låta sig registreras i
aktieboken. Den för dagen aktuella insiderproblematiken
ställer också
krav
större öppenhet vad gäller aktieaffärer.
Inom värdepappersmarknadskommittén
pågår en översyn av reglerna
för handel med värdepapper, vari ingår granskning av regelsystemet och
de institutionella formerna på värdepappersmarknaden. Till detta hör
frågor om insyn i värdepappershandeln och bolagens ägarförhållanden.
Jag anser det därför inte lämpligt att att för närvarande föreslå någon
förändring i begränsningsregeln.
Bland remissinstanserna anslöt sig flertalet i princip till VPC:s förslag att
till en promille av aktiekapitalet eller röstetalet.
Till dessa hörde länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms handelskammahöja offentlighetsgränsen

re, Svenska bankföreningen, Sveriges industriförbund och Sveriges aktiesparares riksförbund. Några remissinstanser förespråkade ett bibehållande
av den s k 500-gränsen, nämligen bankinspektionen och Sveriges finans-
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analytikers förening. Börsstyrelsen och Svenska sparbanksföreningen förordade en inte närmare preciserad värderelaterad regel. Riksskatteverket
pekade på ett allmänt insynsintresse som har många fler intressenter i
samhället än skattemyndigheterna och ville i det sammanhanget väga in bla
den senare tidens diskussion om insiderreglerna.
De nuvarande bestämmelserna tillkom i lagen om förenklad aktiehantering prop. nr 99 år 1970 som möjliggjorde bildandet av VPC och ett
datorbaserat system för aktieregistrering. Propositionen byggde på förslag
från fondbörsutredningen SOU 1968:59 som i sammandrag anförde följande i den nu aktuella frågan. Utredningen pekade på möjligheterna att
tillgodose framställda Önskemål om förbättrad överblick över ägarna i ett
aktiebolag. Utredningen ställde sig frågan om det kunde anses möta några
betänkligheter att även personer som har små aktieposter och som inte

i
I

önskar ta del av bolagets förvaltning genom att utöva rösträtt får sina
aktieinnehav bragta till offentligheten genom en för envar tillgänglig aktiebok. Den kunde dock inte uppfatta förslaget som någon kränkning av
enskilda intressen och jämförde

med möjligheterna att hos patent- och
ta del av förteckningar över aktieägare som nytecknat
aktier eller med insynen i fastighetsboken eller bilregistret.
Finansministern valde dock att begränsa insynsmöjligheterna i de VPCregistreringsverket

anslutna företagens aktieböcker

med följande motivering:

Även om offentlighetsprincipen
i fråga om aktieboken gäller redan nu,
så innebär den föreslagna omläggningen av aktieboken en markant
förändring av principens faktiska innehåll. - Varken samhället eller allmänheten anses kunna ha något berättigat
intresse av att känna till namnen på de personer som har små aktieposter. För många framstår aktieägandet i dagens läge som en av åtskilliga
sparformer och skäl finns för samma sekretesskydd i fråga om mindre
aktieinnehav som i fråga om tillgodohavande på bankräkning. - En av
tekniska skäl betingad reform bör inte få den praktiska effekten att
också personer som har små aktieposter och som normalt inte genom att
utöva rösträtt har del i bolagets förvaltning får sina aktieinnehav bragta
till offentlighetens kännedom. Jag förordar därför i fråga om bolag som
tillämpar det nya systemet en begränsning av aktiebokens offentlighet så
att uppgifter i aktieboken om aktieägare som har högst 500 aktier i
bolaget inte skall vara offentliga.
Även på en annan punkt som här är av intresse awek finansministern från
fondbörsutredningens förslag. Utredningen ville att utskrift av aktieboken
skulle göras minst en gång var tredje månad, förutom inför bolagsstämman.
I propositionen föreslogs dock att utskrift skulle ske var sjätte månad, men
att extra utskrifter
kostnaderna.

kunde få beställas av vem som helst mot ersättning för

Slutligen skall nämnas att berörda bolag själva har viss löpande insyn i
utan restriktioner vid sidan om de ordinarie utskrifterna
av aktieboken. VPCzs förslag till nytt värdepapperssystem utgår från att de
ägarförhållandena

emitterande

aktiebolagen skall ha fullständig insyn.
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Flaggningsregler

Regler om s k flaggning av ägare vid större förändringar av innehavet i ett
visst marknadsnoterat bolag har successivt införts i Sverige och en rad andra
länder under senare år.
I Sverige började tanken på sådana regler diskuteras
efter några fall av stora ägarförändringar i börsbolag
fördröjning kom till allmänhetens kännedom. Genom
aktieböcker och stora eftersläpningar i rapporteringen

under 1982 och 1983
som först med stor
reglerna för VPC:s

av förvaltarregistrerade innehav kunde det nämligen dröja upp till 9 månader innan en ägarförändring gav utslag i den offentligt tillgängliga utskriften av aktieboken.
Värdepappersmarknadsutredningen
lade i sitt betänkande i november
1983 SOU 1984:2 fram förslag om lagstadgad flaggningsskyldighet. Enligt
förslaget skulle alla ägare med innehav om minst 5% av rösterna i ett
aktiemarknadsbolag börs- och CTC-bolag
rapportera sina innehav och
varje förändring om minst 5% av rösterna till bankinspektionen inom en
vecka efter förändringen.
Som tidigare nämnts utgav Näringslivets Börskommitte NBK
i november 1983 en flaggningsrekommendation
riktad till alla berörda parter på
aktiemarknaden. Enligt rekommendationen bör den som förvärvar eller
säljer en aktiepost av en viss storlek i ett börsföretag fr 0 m november 1984
även OTC-företag offentliggöra transaktionen via fondbörsen senast nästa
morgon.
Flaggning bör ske dels när innehavet uppnår resp. underskrider tio procent av antalet aktier eller röster i ett bolag, dels när ett innehav över
tioprocentsgränsen förändras med två procentenheter uppåt eller nedåt.
Därvid skall innehav sammanräknas för ägare som tillhör samma koncern,
har bestämmande inflyannat företag över vilket förvärvarenöverlåtaren
tande, vissa anhöriga samt annan, om förvärvetöverlåtelsen
grundar sig
på avtal eller eljest sker i samförstånd med denne. Förvärv av konvertibla
skuldebrev,

teckningsoptioner eller köpoptioner som i ett senare steg kan
leda till aktieägande omfattas inte.
Fr 0 rn 1989 är rekommendationen en del av fondbörsens inregistreringskontrakt resp. av market maker-avtalet och därmed bindande för börs- och

CTC-bolags köp och försäljningar i andra börs- och OTC-bolag. Vad gäller
övriga aktörer
marknaden har den alltså alltjämt karaktär av rekommendation.
Införandet av NBK:s flaggningsrekommendation
föranledde regeringen
och riksdagen att inte följa värdepappersmarknadsutredningens
förslag om
lagstadgad flaggningsskyldighet.
Departementschefen ansåg prop. 1984
85:157 sid. 57-63 att NBK:s rekommendation inte hade tillämpats under
särskilt lång tid och det därför var för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om hur den i praktiken skulle fylla kraven
insyn. Han förutsatte
att bankinspektionen skulle följa utvecklingen och att frågan om lagstiftning
fick tas upp igen om det skulle visa sig att NBK:s rekommendation
iakttogs eller eljest var otillräcklig.
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SOU 1989:72

Börsetikens

former och innehåll

Motsvarande regler finns, om än med varierande utformning, i flera
andra länder.
Inom EG framlades i december 1985 ett direktivförslag om flaggning i
börsföretag. Förslaget innebar kortfattat att den som genom förvärvöverlåtelse passerar någon av följande andelar av aktiekapitalet inom viss tid
skall informera det berörda bolaget: 10%, 20%, 33,3o, 50% och 66,6%.
Inom viss tid därefter skall det berörda bolaget informera allmänheten. I
december 1988 godkände EG:s ekonomi- och finansministrar direktivförslaget med vissa justeringar som anges i det följande. Direktivet skall vara
genomfört av medlemsstaterna senast den 31 december 1990.
Vid den första bolagsstämma som äger rum efter det att tre månader har
förflutit från direktivets genomförande skall varje aktieägare med mer än
10% av rösterna underrätta bolaget och tillsynsmyndigheten om sitt innehav. Inom en månad efter stämman skall alla sådana innehav publiceras.

i
l

l

i
4
i

Den enskilda medlemsstaten får ersätta gränsvärdena 20 % och 33,3% med
25% samt tillämpa gränsvärdet 75% i stället för 66,6%. Ägaren skall
underrätta bolaget och tillsynsmyndigheten inom sju dagar från en transaktion och bolaget skall i sin tur inom nio dagar offentliggöra uppgifter i
vart och ett av de medlemsländer där aktierna är börsregistrerade.
I Storbritannien finns bestämmelser dels i aktiebolagslagen Companies
Act från 1985, dels i de s k Rules Governing Substantial Acquisition of
Shares SAR
som ingår i City Code. Enligt Companies Act skall den som
uppnår 5% eller mer av något enskilt aktieslag och den som därefter
förändrar sitt innehav med minst en procentenhet inom fem vardagar meddela bolaget detta. I ett lagförslag som den brittiska regeringen presenterade den 22 december 1988 föreslås att den nedre gränsen sänks till 3% och att
anmälan skall ske redan inom två dagar.
SAR-reglerna har en ovanlig inriktning.

Enligt dessa får ingen inom en
sjudagarsperiod förvärva 10% eller mer av rösterna i ett börsnoterat företag, om ett sådant förvärv ger köparen sammanlagt mer än 15%, men
mindre än 30% av rösterna i bolaget. När aktieposter inom nämnda intervall har förvärvats skall köparen meddela bolaget och börsen.
1 USA stadgar Securities and Exchange Act att den som förvärvar 5% av
ett företags aktier inom tio dagar skall meddela detta till bolaget, vederbörande börs och till SEC.
I Danmark innehåller aktiebolagslagen krav på att en aktieägare som når
10% av antalet aktier eller röster i ett bolag eller därefter förändrar sitt
innehav med minst 5% skall anmäla detta inom en månad till bolaget. Detta
skall i sin tur föra en särskild förteckning över sådana anmälningar och
dessutom publicera materialet dock utan att precisera innehavens storlek i
årsredovisningen.
I de nya etiska regler som gäller vid Köpenhamns fondbörs from den 1
januari 1988 föreskrivs som en skärpning av lagens krav att aktieägaren skall
meddela förändringen straks
till bolaget som i sin tur straks
skall
vidarebefordra meddelandet till börsen. Reglerna kräver dock inte att den
berörda aktiepostens storlek skall offentliggöras.

Denna uppgift kan den
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intresserade erhålla från bolagets förteckning.
Även i Finland återfinns flaggningsregler i det förslag till värdepappersmarknadslag som den finländska regeringen framlade i oktober 1988 och
som trädde i kraft i augusti 1989. Man har i Finland valt att anknyta till de
inom EG föreslagna gränserna, dvs en tiondedel, en femtedel, en tredjedel,
hälften och två tredjedelar av röstetalet. Aktieägaren skall utan dröjsmål
offentliggöra när hans andel överstiger eller underskrider de nämnda gränmotsv svenska OTC.
serna i ett börsbolag eller ett avtalsmarknadsbolag
Särskild anmälan skall göras till fondbörsen.
Ett speciellt inslag i det finska förslaget är den paragraf som säger att om
ett börs- eller avtalsmarknadsbolag blir dotterbolag, är koncernens moderbolag skyldigt att omedelbart offentliggöra att ett koncernförhållande har
uppkommit och informera om hur koncernförhållandet kommer att påverka
börs- eller avtalsmarknadsbolagets och dess aktieägares ställning.
Brott mot dessa regler kan bli bestraffat som värdepappersmarknadsförseelse

med böter.

l Norge slutligen ingår vissa flaggningsregler i aktiebolagslagen sedan
våren 1985. En omedelbar anmälningsskyldighet till bolaget och till börsen
utlöses när någons innehav i ett börsbolag överstiger 10% av aktiekapitalet
eller röstetalet. Därefter skall han anmäla varje förändring av innehavet
uppåt eller nedåt som avser minst 5 procentenheter av aktiekapitalet eller
röstetalet resp. förändring som leder till att 10-procentsgräsen underskrids.
De norska reglerna är f.n. föremål för viss översyn. Denna tar sikte på
dels en utvidgning till standardiserade optioner, konvertibler etc, dels de
anställdas behov av information
13.8.4

Ägarutredningens

vid större ägarförändringar.

förslag

Ägarutredningen som tillkallades av industriministern under 1985 framlade
sitt huvudbetänkande den 31 oktober 1988. I betänkandet SOU 1988:38
lämnar utredningen några synpunkter på frågor som är av intresse även för
oss.
Samtliga aktiemarknadsföretag
bör åläggas att i sina årsredovisningar
informera om större ägares innehav av röst-och kapitalandelar de tio
största ägarna. Samma offentlighet som i dag genom aktieboken föreligger
rörande aktier bör gälla beträffande finansiella instrument som kan omvandlas till eller ger rätt till nyteckning av aktier, exempelvis konvertibla
skuldebrev och teckningsoptioner.

13.8.5

överväganden

13.8.5.l

VPC:s aktieböcker

Vid åtskilliga tillfällen

har
konstaterat vikten av insyn och genomlysning
händelser
på
värdepappersmarknaden.
Enligt vår mening finns det starav
ka skäl att så långt det är tekniskt möjligt upprätthålla dessa principer även
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när det gäller insynen i ägandet i bolag vilkas aktier är allmänt spridda.
Öppen och snabb information
om ägarförhållanden och ägarförändringar är
betydelse
för
väl
fungerande
aktiemarknad.
av stor
en
Även från berörda bolags sida finns uppenbarligen ett eget intresse
av
ökad insyn i ägarförändringarna. Som tidigare nämnts var upprinnelsen till
Näringslivets Börskommittés flaggningsrekommendation
år 1983 ett önskemål om tätare rapporter rörande ägandet av förvaltarregistrerade aktier.
Kännedom om viktigare ägarförändringar kan i vissa sammanhang ha
kurspåverkande betydelse. Det är därför angeläget att sådan information
tillhandahålls alla på marknaden samtidigt. I VPC:s ovannämnda förslag till
nytt värdepapperssystem utgår man från att de emitterande aktiebolagen
skall ha fullständig löpande insyn i ägarförhållandena utan restriktioner vid
sidan om de ordinarie utskrifterna av aktieboken. En sådan insyn är i och
I
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för sig rimlig, men förutsätter då att allmänheten också får tillgång till de
väsentliga delarna av dessa uppgifter för att principen om samtidig information skall kunna upprätthållas.
Vi saknar anledning att lämna annat än generella synpunkter i denna
fråga. Till att börja med kan konstateras att den generella regeln om en i
väsentliga delar offentlig aktiebok inte bör rubbas.
Det kan av bland annat produktionstekniska skäl vara befogat att höja
offentlighetsgränsen för rutinmässiga pappersutskrifter av aktieboken till en
promille av aktiekapitalet eller röstetalet. Samtidigt öppnas genom det nya
VP-systemet tekniska möjligheter att till en relativt låg kostnad framställa
sådana utskrifter eller sammanställningar i annan fysisk form oftare än var
sjätte månad som för närvarande gäller. Vi föreslår att sådana utskrifter
över de största aktieägarna tas fram varje månad inklusive förvaltarregistrerade innehav. Förvaltarna bör därför åläggas att utan särskild ersättning
rapportera sådana innehav varje månad till VPC för sammanställning och
offentliggörande där liksom på bolagets huvudkontor.
Den av oss föreslagna promillegränsen bör dock inte omöjliggöra insyn
även i mindre innehav. Vi har stannat för att föreslå att VPC bör åläggas att
på begäran i lämplig form tillhandahålla allmänheten uppgifter även om
innehav som är mindre än en promille av aktiekapital eller röstetal i företrädesvis marknadsnoterade bolag. Sådana uppgifter bör i enlighet med vad
som nu gäller inte vara äldre än sex månader. Att sammanställa dessa
uppgifter oftare än var sjätte månad skulle enligt vår uppfattning orsaka
VPC och förvaltarna onödigt stora kostnader med hänsyn till att det rör sig
om betydande volymer uppgifter.
På samma sätt som i nuvarande bestämmelser bör dock denna insynsmöjlighet begränsas till innehav som kan vara av allmänt intresse. Vi delar den
uppfattning som framfördes av departementschefen i 1970 års lagstiftningsärende att varken samhället eller allmänheten kan anses ha något berättigat
intresse av att känna till namnen på de personer som har små aktieposter.
Samtidigt har utvecklingen medfört att den nu gällande 500-gränsen framstår som mindre ändamålsenlig. Beroende
aktuell aktiekurs kan värdet
av en post om 500 aktier variera mellan något tusental kronor och flera
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miljoner kr. Genom en större emission eller förändring av aktiens nominella
värde kan insynsgränsen också förändras kraftigt i ett och samma bolag.
Vi har därför stannat för att föreslå en värderelaterad gräns som lämpligen kan göras inflationsbeständig genom anknytning till basbeloppet för
allmän försäkring. Med fyra basbelopp som riktmärke skulle insynsgränsen
dras vid ett aktieinnehav med ett marknadsvärde om drygt 100.000 kr vilket
anser vara rimligt. Det får därefter ankomma på VPC att under bankinspektionens överinseende från tid till annan fastställa hur detta riktmärke
omformas till lämpligt antal aktier som gräns för utdrag ur varje aktuellt
bolags aktiebok.
Marknadsvärdet kan lämpligen fastställas vid början av varje år. När det
gäller marknadsnoterade bolag eller andra företag vilkas aktier är allmänt
spridda bör allmänt tillgängliga kursnoteringar ocheller deklarationskurser
kunna tjäna som utgångspunkt. För ett icke obetydligt antal avstämningsbolag med färre aktieägare kan dock vissa svårigheter uppkomma i detta
avseende. Det kan därför möjligen finnas anledning att begränsa tillämpningen av bestämmelsen till marknadsnoterade bolag eller andra företag
har föreslagit
vilkas aktier är allmänt spridda enligt de avgränsningar som
på annan plats. Endast promillegränsen skulle i så fall gälla för övriga
avstämningsbolag.
För det tredje anser
att de nuvarande möjligheterna för vem som helst
utskrifter
beställa
extra
att
av aktieboken mot ersättning för kostnaderna
bör bibehållas med de förändringar som föreslås i förslaget till aktiekontolag prop. 198889:152. I 8 kap. 8-9 §§ aktiekontolagen föreskrivs nämbegäran av VPC skall lämna uppgifter till VPC
ligen dels att förvaltare
om de aktieägare vars aktier han förvaltar, dels att offentlighet SOU-gränsen
inträder även om det föreskrivna antalet
enligt förslaget till aktiekontolag
aktier är fördelat på flera förvaltare.
Önskemålet om likformig tillgång till information om ägarförhållandena
leder till att även en sådan extra utskrift skall hållas tillgänglig för allmänVPC och på bolagets huvudkontor. Den av oss föreslagna proheten
millegränsen bör vara tillämplig även på sådana extra utskrifter. Detta
hindrar givetvis inte att bolaget självt begär in och får del av mer omfattande
sammanställningar.
För att möjligheten att beställa extra utskrifter av aktieboken inte skall bli
illusorisk bör de kostnader som VPC och förvaltarna betingar sig för uppgiftslämnande i detta sammanhang hållas på en skälig nivå. Det får ankomma på VPC att under bankinspektionens överinseende fastställa kostnaderna för sådana extra utskrifter.
Från fondhandeln har man invänt att våra förslag kan leda till inte
obetydliga kostnadsökningar för branschen. Detta får dock vägas mot värdet av den förbättrade information som tillställs hela marknaden och därmed kommer även fondkommissionärerna till del. Kommittén saknar möjlighet att bedöma de kostnadsuppskattningar som har lämnats och förutsätter att närmare överväganden får göras vid den fortsatta beredningen i
regeringskansliet.
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Vissa VPC-anslutna aktiebolag som är föremål för handel vid utländsk
fondbörs kan enligt aktiebolagslagens nuvarande lydelse efter särskilt tillstånd få införa en förvaltare i berörda utskrifter av aktieboken i stället för
aktieägare som är bosatt utomlands. Vårt förslag innebär ingen förändring
på denna punkt.
Förslag till ändring i den aktiekontolag som nu är föremål för riksdagsbehandling
grundval av prop. 198889:152, lag om Värdepapperscentralen
VPC Aktiebolag m fl, och i aktiebolagslagen redovisas i specialmotiveringen.
De här skisserade förbättrade insynsmöjligheterna bör kunna ge alla
parter på marknaden samma tillgång till potentiellt kurspåverkande information. Denna möjlighet kan också vara värdefull för den självsanerande
verksamheten på aktiemarknaden, inte minst i insidersammanhang. Slutligen kan bankinspektionens och börsstyrelsens tillsyn över marknaden
effektiviseras.

l3.8.5.2 Flaggningsregler
flaggningsVi har ovan konstaterat att Näringslivets Börskommittés NBK
inregistreringskondel
fondbörsens
1989
rekommendation
är
en
av
0 m
trakt resp. av market maker-avtalet och därmed bindande för börs- och
CTC-bolags köp och försäljningar av aktier i andra börs- och OTC-bolag.
Vad gäller övriga aktörer på marknaden som köper och säljer större aktieposter i börs- och CTC-bolag har reglerna alltjämt karaktär av rekommenhar - som framgick av avsnitt 13.4.3 - i
dation. Aktiemarknadsnämnden
uttalande
december 1987 publicerat ett
om icke standardiserade köpoptioI
i aktiemarknadsbolag.
ner som berör ledande befattningshavare rn
beledande
detta rekommenderas bland annat visst offentliggörande av
fattningshavares köpoptionsavtal vilket kan ses som en slags flaggningsrekommendation på detta speciella område.
Erfarenheterna av självregleringen är enligt vår mening goda på detta
område. Genom de av oss anvisade riktlinjerna för insynen i VPC:s aktieböcker ökas möjligheterna ytterligare för en tillfredsställande tillgång till
information i dessa frågor. Skäl saknas därför för att föreslå en lagfäst
flaggningsregel. Vi utgår dock från att fondbörsen, samt NBK mfl självreglerande organ följer utvecklingen, såväl när det gäller aktörer som omfattas av inregistreringskontrakt
resp. market maker-avtal som andra, och
pågående
översynsarbetet
det
att
av gällande regler leder till resultat.
har att beakta skulle vissa utvidgningar av NBK:s
Från de synpunkter
flaggningsrekommendation
vara värdefulla. Det gäller dels konvertibla
skuldebrev, teckningsoptioner eller köpoptioner som i ett senare steg kan
leda till aktieägande, dels förvärv resp. överlåtelser av aktier och nämnda
värdepapper i onoterade, allmänt spridda företag enligt vår definition i kap.
Vi har erfarit att ett arbete med en sådan inriktning pågår inom NBK.
EG:s flaggningsdirektiv synes inte behöva medföra några problem. Når
det gäller de gränser vid vilka flaggning skall ske och den tidsfrist som gäller
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för offentliggörande har Sverige betydligt strängare regler än EG. Det är
däremot oklart huruvida det enligt EG:s regler kan anses vara tillräckligt att
flaggningsregler omfattas av fondbörsens inregistreringskontrakt
och inte
ingår i lagstiftningen. Närbesläktade frågor utreds f.n. särskilt inom regeringskansliet. Det ovannämnda förhållandet att inregistreringskontraktets
flaggningsbestämmelser inte är bindande för alla köpare och säljare av
större aktieposter i börs- och CTC-bolag förtjänar också att uppmärksammas i de fortsatta överläggningarna med EG.
13.s.s.3 Övriga frågor
Vi ansluter oss här till ägarutredningens förslag. Dessa bör beaktas i den
Översyn av aktiebolagslagen som planeras inom justitiedepartementet.
I
avvaktan på lagändring är detta ett lämpligt område för självreglering.

13.9.

Aktiebolagsrättsliga

frågor

I direktiven anmodas vi att utreda vissa ytterligare frågor. Dessa och några
andra aktiebolagsrättsliga spörsmål skall här kort beröras.
I Leo-kommissionens rapport togs bl a frågan upp om möjligheten att
utfärda s k stock options, dvs optionsrätter som är fristående och inte har
anknytning till ett skuldebrev. Enligt aktiebolagslagen får sådana optionsrätter - rättigheter att på vissa bestämda villkor delta i en framtida nyteckning av aktier i företaget
- endast emitteras tillsammans med ett skuldebrev.
Det har hävdats att ledande funktionärer i ett företag skulle få ett starkt
intresse av att företaget utvecklades väl om de av företaget fick tillfälle att
förvärva fristående optionsrätter. En sådan ordning skulle kunna verka
motivationshöjande utan att bolagsetiska principer äventyras.
Leo-kommissionens förslag tillstyrktes av de flesta remissinstanser. Föredragande statsrådet ansåg dock att ytterligare underlag erfordras för att
man skall kunna ta ställning till om stock options borde tillåtas och förordade därför i direktiven att frågan skulle övervägas av värdepappersmarknadskommittén.
Utvecklingen

inom detta område har under de senaste åren tagit en
riktning.
Konvertibla skuldebrev hari mycket stor omfattning emitteannan
rats till ledande befattningshavare och övriga anställda i bl a aktiemarknadsbolag. Större aktieägare i vissa bolag har utfärdat köpoptioner till
förmån för ledande befattningshavare. Dessa instrument fyller uppenbarligen till stor del samma funktion som de tilltänkta fristående optionsrätterna.
Som nämndes ovan under punkt 13.4.3 publicerade Aktiemarknadsnämnden i december 1987 ett principiellt uttalande om s kicke standardiserade köpoptioner till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Aktiemarknadsnämnden har i början av 1989 också publicerat ett uttalande om
principer och villkor för tilldelning av personalkonvertibler.
Tillsammans

i

l

i
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med den särskilda lagstiftning om beslut om riktade emissioner i aktiemarknadsbolag som trädde i kraft den l juli 1987 finns därmed f n ett acceptabelt
skydd för övriga aktieägare i nämnda bolag.
Vi vill inte utesluta att skäl ändå kan finnas för att öppna möjligheter till
emission av fristående optionsrätter. Genom den här antydda utvecklingen
synes dock frågan sakna aktualitet för vår del. Fristående optionsrätter kan
däremot behöva utredas i den översyn av aktiebolagslagen som planeras
inom justitiedepartementet.

Därvid kan närmare analyseras huruvida sådana möjligheter lämpar sig också för andra än börsbolag.
I denna översyn kan det också finnas anledning att närmare studera vissa
andra frågor som har berörts i de i detta kapitel berörda riksdagsmotionerna
om bolagsrättsliga och börsetiska frågor samt i den allmänna debatten och
från Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförda synpunkter på reglerna
och formerna för tvångsinlösen av aktier.
En viktig part i utvecklingen och bevakningen av god sed på aktiemarknaden är de olika bolagsorganen, dvs bolagsstämman, styrelsen och revisorerna samt i särskilda situationer utsedda minoritetsrevisorer och särskilda
granskningsmän. Bolagsorganen faller utanför vårt arbetsområde, men här
kan ändå vissa observationer göras.
Vi noterar med tillfredsställelse att bolagsstämmoma och styrelserna
under senare år har blivit effektivare som bevakare av företagens utveckling
i skilda avseenden. Man kan också notera att revisorernas insatser tillmäts
ökad betydelse vilket bl a framgår av några bestämmelser i fondbörsens nya
inregistreringskontrakt.

Erinran som revisorerna har framställt till styrelsen
i ett börsbolag enligt 10 kap 11 § aktiebolagslagen skall av bolaget omedelbart anmälas till börsen, om erinringen
avser förhållanden som kan ha betydelse för värderingen av bolagets aktier.
Det skall också framgå huruvida bolagets revisorer har gjort en översiktlig
eller verkställande

direktören

j

granskning av en avlämnad delårsrapport. Vi utgår från att fondbörsen och
revisorsorganisationerna
kommer att följa den fortsatta utvecklingen på

I

detta område.

l

Institutet särskild granskningsman har under senare år kommit till ökad
användning. Vi har kännedom om fem fall i aktiemarknadsbolag och om
ytterligare några fall i onoterade företag med allmänt spridda aktier under
den senaste femårsperioden. Här kan dock noteras den bristen i aktiebolagslagen att granskningsmannens rapport skall överlämnas enbart till aktieägarna. I något fall har konstaterats att granskningsrapporten färdigställts
först sedan ett uppköpserbjudande hade genomförts och bolaget endast
hade en aktieägare, f.ö den ägare vilkens åtgärder från början föranledde
begäran om särskild granskningsman. I en sådan situation blir då granskningsrapporten

inte allmänt tillgänglig.
aktieägarens praktiska och ekonomiska möjligheter att föra
talan mot styrelseledamot eller annan ansvarig representant för bolaget
hänvisas till annan plats i betänkandet.
Ytterligare en fråga som kan vara lämplig för den planerade översynen av
Beträffande

aktiebolagslagen

gäller tillgången till den fullständiga bolagsstämmoaktie-
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vi har att beakta kan det vara värt att
överväga om den skulle kunna hållas tillgänglig för alla, inte enbart för
aktieägarna vid stämman, i marknadsnoterade bolag eller andra företag
vilkas aktier är allmänt spridda.
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14

Gränsöverskridande

värdepappershandel

14.1

Inledning

Genom utvecklingen av datorbaserade system för elektronisk förmedling av
information, transaktioner, leveranser m m kan finansiella tjänster av olika
till exempelvis den
slag numera presteras från utländsk botten hemland
tillhandahåller
tjänsden
svenska marknaden mottagarland
utan att
som
ten är fysiskt närvarande genom etablering i vårt land. Man kan också iaktta
berör
mer komplicerade situationer där en enda värdepapperstransaktion
parter i tre eller ännu flera länder.
Förekomsten av sådana gränsöverskridande verksamheter och transaktio,

i olika länder har tidigare beskrivits i
ner på värdepappersmarknaderna
kap. 3 och 4. Denna utveckling öppnar nya perspektiv för nationell reglering och tillsyn. Frågeställningarna är i grunden samma som vid rent inländsk verksamhet: hur skall man kunna åstadkomma en sund och effektiv
marknad där de medverkande följer allmänt accepterade regler De praktiska problemen får en helt ny dimension i dessa sammanhang. Möjligheterna att praktiskt tillämpa sådana allmänna grundsatser blir därför helt
andra.
För svensk del tillkommer de allmänna önskemålen att i större utsträckning än tidigare medge utländska aktörer av olika slag tillträde till den
Det gäller aktörer från såväl Norden,
svenska värdepappersmarknaden.

i

EG-lånderna som övriga OECD-länder.
I detta kapitel ges en översikt över de mer konkreta frågor som är
aktuella inom överskådlig tid och över vilka möjligheter som står till buds
att reglera eller
annat sätt hantera dessa situationer. Framställningen
områden
begränsas till
som berör den svenska värdepappersmarknaden
eller på annat sätt är av direkt svenskt intresse. Vissa internationella aspekinsiderhandel och insiderbrott har tidigare diskuterats i kap. 12 och
ter
berörs inte här.
följande sätt. I avsnitt 14.2 ges en kort allmän
Kapitlet är disponerat
översikt över olika former av gränsöverskridande värdepappershandel.
Därefter presenteras i avsnitt 14.3 några allmänna former för reglering av
internationell värdepappershandel.
De följande avsnitten behandlar olika delar av värdepappersmarknaden
och i samband därmed de frågeställningar som kan vara aktuella för svensk
del. Vidare nämns för varje område något om möjligheterna för svenska
organ att påverka och kontrollera förhållandena. I avsnitt 14.4 om börs-
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verksamhet berörs handel med och börsregistrering av värdepapper, börsmedlemskap utan etablering i Sverige samt vissa frågor om derivathandel
och -clearing och internationella datoriserade handelssystem. I avsnitt 14.5
går
in på tillhandahållande av mäklartjänster över gränserna, i avsnitt
14.6 emissioner av värdepapper samt i avsnitt 14.7 något om leveranser och
likvider av värdepapper.
Som har framgått av redogörelserna i kap. 3 och 4 sker utvecklingen på
värdepappersmarknaderna för närvarande mycket snabbt. Inom regleringsoch tillsynsområdena pågår ett omfattande arbete i många olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt.
Det är sålunda inte möjligt att
överblicka förloppen med större säkerhet. Enligt vår mening krävs därför
bland annat aktiva och kontinuerliga ansträngningar från alla berörda svenska organs sida att följa och påverka utvecklingen.

14.2

Allmän

översikt

över

gränsöverskridande

värdepappershandel
I kap. 3 och 4 redogjordes för tre olika stadier av internationalisering
av
värdepappersmarknaderna.
Här skall denna utveckling kort rekapituleras.
När utländska värdepapper, kunder och förmedlare börjar uppträda genom etablering eller motsvarande på enskilda, nationella marknader skapas

i

l

l

vad man kan kalla internationaliserade hemmamarknader. De utländska
inslagen arbetar i regel inom ramen för värdlandets institutioner och regler.
Detta utvecklingssteg medför därför inga nya frågeställningar av större
betydelse. I princip föreligger inga svårigheter att definiera var olika aktörer
hör hemma eller var en viss transaktion har skett och därmed vilka regler
som är tillämpliga.
Nästa steg i internationaliseringsprocessen
är uppkomsten av vad som
ofta benämnes gränsöverskridande verksamhet. Med detta avses mångfacetterade internationella anknytningar mellan olika marknader, i regel
utan etablering på alla berörda marknader. I dessa fall är anknytningen till
ett visst land mindre utpräglad eller till och med mycket svår att avgöra.
Som exempel har i kap. 3 och 4 tidigare nämnts bland annat att fondkommissionärer och andra mellanhänder i ett land kan få möjlighet att delta
via elektroniska förbindelser i handeln
en marknadsplats i ett annat land
eller att direkta kopplingar upprättas mellan marknadsplatser i olika länder.
Slutligen kan man notera tillkomsten av övernationella handelssystem
eller marknader utan direkt samband med en viss nationell verksamhet.
Som exempel har nämnts olika internationella datoriserade handelssystem.
Framställningen i detta kapitel tar sikte på aktiviteter av alla de tre
nämnda slagen. Skillnaderna mellan dem är svåra att precisera och saknar i
allmänhet betydelse för våra överväganden. Vi använder därför i diskussionen i detta kapitel i regel termerna internationell värdepappershandel och
gränsöverskridande
ser.

verksamhet synonymt och syftar då på dessa företeel-
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14.3

Former

för

reglering

av

värdepappershandel

internationell

värdepappershandel
14.3.1

Nationell

lagstiftning

Regelverken inom vissa enskilda länder berör på olika sätt internationella
värdepapperstransaktioner.
Beskrivningen i detta avsnitt får ses som en
mycket kortfattad exemplifiering.
I USA ger Securities Act från 1933 tillsynsmyndigheten SEC befogenhet
att ställa krav på alla slags värdepappersemissioner som på något sätt berör
hos tillsynsmyndigUSA. Lagen föreskriver att värdepappersemittenter
heten SEC skall registrera prospekt och andra former för erbjudanden till
allmänheten att teckna värdepapper innan erbjudandet lämnas offentligt.
Prospekt som innehåller felaktiga eller bedrägliga uppgifter kan leda till
straffansvar.

I

i
z

i
I

i

l
z

l

I

l
‘

.
i

Sedan 1964 har dock dessa bestämmelser inte tillämpats av SEC på
amerikanska företags aktieemissioner utomlands till icke-amerikanska placerare, om aktierna inte återförsäljs till den amerikanska marknaden.
Önskemål har under de senaste åren framförts om ytterligare lättnader i
bestämmelserna för vissa transaktioner med internationell anknytning. I
båda fallen är syftet att öppna möjligheter för handel i oregistrerade värdepapper utan att emittenterna underkastas de omfattande amerikanska krainformationsgivning.
Avsikten är att dessa möjligheter skall förbeven
hållas värdepapper utgivna av stora och förstklassiga företag och avsedda
för vissa större institutionella placerare.
Under oktober 1988 har SEC framlagt förslag till nya regler som väntas
bli stadfästa under slutet av 1989. Enligt dessa skulle värdepapper emitterade av utländska och amerikanska företag få emitteras som s k private
placement till större amerikanska institutioner utan krav på registrering hos
SEC. Som större institution skulle räknas sådana med tillgångar över 100
milj dollar. Förslaget anses huvudsakligen syfta till en kodifiering av nuvarande praxis och inte till öppnandet av nya marknader i USA.
1 Storbritannien täcker regelverket Financial Services Act alla slags inbusiness
vesteringsaktiviteter
och finansiella tjänster investment
som
finansmarknaden
riktas
till
den
brittiska
värdepappersoch
utförs
eller
rådsåsom emissioner av och handel i värdepapper, kapitalförvaltning,
givning, försäkringsverksamhet
m m. Alla slags värdepapper omfattas i
princip av regleringen.
Regleringen avser också, om än indirekt via föreskrifter för inhemska
förmedlare m
utländska marknadsplatsen En marknadsplats kan godkännas som s k Recognized Investment Exchange eller Designated Investment Exchange vilket innebär att engelska förmedlare och kunder tillåts
delta i handeln på denna marknadsplats. Sådant godkännande har bland
annat meddelats OM i Sverige och det självreglerande organ, AIBD Association of International

Bond Dealers,

bildats för viss handel i internationella

med hemvist i Schweiz som har
obligationer.
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Vissa förmedlare och andra företag som är verksamma på den brittiska
marknaden är hemmahörande i stater och områden som SIB inte anser vara
reglerade på ett sätt som är likvärdigt med det brittiska systemet. Sådana
områden kan av SIB bli betecknade som designated status territory,
dvs
områden som erbjuder ett skydd som är godtagbart för brittiska investerare.
Detta slag av godkännande har enligt uppgift hittills meddelats lsle of Man,
Jersey och Guernsey medan ansökningar ännu inte är slutbehandlade vad
gäller bland andra Bermuda, Cypern, Hong Kong och Malta.
Det bör dock noteras att tillhandahållande av finansiella tjänster från ett
företag i Storbritannien enbart till kunder utanför landets gränser inte
omfattas av Financial Services Act.
Den brittiska Financial Services Act innehåller alltså en rad föreskrifter
om gränsöverskridande verksamhet. Ytterligare en sådan, om än mer perifer, skall nämnas. Annonser med investeringserbjudanden etc som riktas till
den brittiska allmänheten skall godkännas av någon som auktoriserats för
detta av engelska organ, tex en registrerad fondkommissionär,
advokat
eller revisor. Vissa krav ställs även
sådana annonsers utformning och
innehåll. Regeln gäller också annonser i internationella tidningar, utgivna i
andra länder men distribuerade i Storbritannien.
När den brittiska lagstiftningen till fullo har genomförts efter vissa övergångsregler blir det olagligt att bedriva investeringsverksamhet utan aukto-

u

risation och avtal som har gjorts upp av icke auktoriserade företag kommer
att betraktas som ogiltiga.
I nu gällande lag om Köpenhamns fondbörs från 1986 har börsstyrelsen
givits rätt att ingå avtal med andra fondbörser om informationsutväxling
eller - efter godkännande av industriministern
- om deltagande i utländska
eller internationella börshandelssystem. Av det betänkande som den av
industriministeriet
tillsatta juridiska arbetsgruppen avgav i oktober 1985
framgår följande.
Beträffande avtal med andra fondbörser om informationsutväxling
ansåg
det vara viktigt att fondsbörsen gavs möjligheter att ingå
sådana. Gruppen förutsatte dock att börsstyrelsen skulle inhämta samtycke
från börsmäklarfirmorna,
om det skulle bli fråga om att utbyta information
inte
allmänt
tillgänglig
i börsens datasystem. Längre gående deltasom
var
gande i utländska system borde förutsätta industriministerns godkännande.
Innan sådant tillstånd lämnades borde krävas upplysningar om att de värdearbetsgruppen

papper som kunde tänkas bli föremål för handel uppfyllde uppställda krav.
Genom att ge fondbörsen möjlighet att delta i ett sådant internationellt
samarbete ansåg arbetsgruppen att man kunde försäkra sig om att Köpenhamns fondsbörs alltid skulle vara den centrala marknadsplatsen i landet
och inte riskera att skjutas åt sidan av nya börs- eller samarbetsformer som
lagstiftningen förhindrade deltagande
I Finland har i regeringens proposition från 1988 om ny börslagstiftning
gränsöverskridande elektronisk handel uppmärksammats på följande sätt:
En i Finland bedriven och alltså en sådan verksamhet i Finland som
förutsätter koncession är enligt värdepappersmarknadslagen upprätthållan-
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det av ett sådant system för handeln, där de delar av systemets datanät, i
vilket funktioner som kan jämställas med offentliggörande av köp-och säljanbud och avslutande av köp slutförs, ingår i en enhet som är placerad i
Finland. Om systemet har terminalförbindelser till Finland men de funktioner som kan jämställas med avslutande av köp sker annanstans, är det inte
specialmotivering
till lagens pafråga om fondbörsverksamhet i Finland.
ragraf om koncession för fondbörsverksamhet
Vissa nationella tillsynsmyndigheter har inte velat tillåta marknadsplatser
i det egna landet att ansluta sig till det tidigare nämnda planerade datoriserade handelssystemet Globex se kap. 3 förrän den amerikanska tillsynsmyndigheten CFTC givit sitt godkännande av systemet till den amerikanska
optionsbörsen CME.
Det är ofrånkomligt att det uppstår konflikter mellan nationella regelsystem i regleringen av internationell verksamhet på värdepappersområdet. l
avsnitten skall ges en kort översikt
används för att lösa sådana konflikter.

de följande

14.3.2

Internationella

över de metoder

som

konventioner

En form för reglering av internationella transaktioner och verksamheter är
konventioner eller andra slag av multilaterala överenskommelser utarbetade inom internationella organ.
Det f n mest uppmärksammade forum för sådana överenskommelser på
värdepappersmarknaden är EG med dess direktiv och direktivförslag. Innehållet i de för vårt arbete viktigaste direktiven och direktivförslagen refereras i bilaga 3 till betänkandet. Här skall några punkter som särskilt avser
gränsöverskridande verksamhet lyftas fram.
I EG:s andra börsdirektiv från år 1980 anges vilken prospektinformation
som minst skall lämnas då en emittent söker börsregistrering av värdepapper. Detta direktiv kompletterades år 1987 med bestämmelser om ömsesidigt erkännande av prospekt inom EG. Om samma värdepapper samtidigt
begärs inregistrerade i flera EG-länder, däribland det land i vilket emittenten har sitt huvudkontor, skall prospektet godkännas av myndighet i hemlandet. Om huvudkontoret finns i någon stat utanför EG, skall emittenten
välja myndighet i något av de EG-länder där inregistrering begärs. Har
prospektet på detta sätt godkänts i en viss EG-stat, skall de övriga berörda
EG-länderna i princip vara skyldiga att godta prospektet, om så erfordras i
översättning.
1987 års direktiv ger också en möjlighet för EG att träffa överenskommelser med tredje land om att prospekt som där godkänts skall erkännas av
Sådana erkännanden vilka skall förutsätta reciprocitet skall
kunna ges även om tredje lands regler avviker från EG-direktivets bestämmelser men garanterar ett likvärdigt investerarskydd.
framlagt
1981,
Motsvarande bestämmelser finns i ett direktivförslag
1988
värdepapper
beträffande prospekt för
senast ändrat i december
som
bjuds ut till allmänheten i en EG-stat.
EG-länder.
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I december 1988 presenterade EG-kommissionen ett direktivförslag om
yrkesmässigt tillhandahållande av finansiella tjänster på värdepappersområdet investment
services
the securities field.
Direktivförslaget ansluter
i tillämpliga delar till det tidigare framlagda förslaget till ett andra banksamordningsdirektiv.
Förslaget syftar till att medge utbud av finansiella
tjänster inom hela EG-området på grundval av enbart auktorisation i företagets hemland. Tjänsteutbudet kan ske med eller utan fysisk etablering
utanför hemlandet. Tillsynen över dessa företags verksamhet skall i princip
endast handhas av myndighet i företagets hemland.
Företag hemmahörande i tredje land skall få etablera dotterbolag eller
filial i EG-området endast om landet i fråga ger EG-företagen reciproka
möjligheter. Det framgår dock inte av direktivförslaget huruvida motsvarande krav kommer att ställas vid tillhandahållande av mäklartjänster etc utan
egen etablering, till exempel från en svensk fondkommissionärs kontor i
Sverige direkt till kunder inom EG-området. Inte heller har tillsynen berörts i sådana situationer.
Det bör påpekas att viss oenighet förefaller råda inom EG om lämpligheten av dessa föreslagna bestämmelser. Bland andra den största självreglerande organisationen i Storbritannien, The Securities Association som
övervakar verksamheten vid Londonbörsen, anser det vara viktigt att behålla Londons ställning som internationellt finanscentrum
är olämpligt att uppställa strikta reciprocitetskrav.

och att det därför

Inom den ekonomiska samarbetsorganisationen
OECD som omfattar
såväl EG-länderna som EFTA-staterna samt Australien, Canada, Japan och
USA diskuteras utvidgad liberalisering av finansiella tjänster. Arbetet på
detta område sker inom Committee on Financial Markets och Committee
on Capital Movements and Invisible Transactions och syftar till att nå fram
till bestämmelser som i princip blir bindande för medlemsländerna.
I detta arbete har dryftats olika generella alternativ för reglering av
gränsöverskridande verksamhet på värdepappersmarknaderna.
En möjlighet kan vara att nationella regler följer en inhemsk aktör när han bedriver
verksamhet i andra länder. Detta förslag förkastades eftersom det skapar
konflikter mellan olika länders regelsystem. En annan möjlighet skulle
kunna vara att striktare regler tillämpas för privata aktörer till exempel
småsparare än för professionella. Även denna tanke avvisades. Harmonisering av nationella regler ansågs vara ouppnåelig inom överskådlig tid.
OECD-arbetsgruppen
enades därför om att existerande nationella lagar
ocheller internationella överenskommelser och procedurer även i framtiden får avgöra vilket rättssystem som skall vara tillämpligt.
Som ett annat exempel
internationellt samarbete inom det finansiella
området kan nämnas den s k Cooke-kommittén inom Bank for International Settlements som ijuli 1988 presenterade ett förslag till kapitaltäckningsregler för internationellt verksamma banker och andra kreditinstitut. Detta
förslag har vunnit bred anslutning över världen och anses vara det första
exemplet

en global överenskommelse för en enskild bransch.
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14.3.3

Bilaterala

värdepappershandel

överenskommelser

Bilaterala överenskommelser av betydelse på värdepappersområdet har
huvudsakligen skett i form av avtal mellan tillsynsmyndigheter i olika länder. Som
tidigare har nämnt har initiativ till sådant samarbete i flesta fall
tagits av den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchange
Commission SEC. Avtal s k Memoranda of Understanding
—MOU har
upprättats mellan SEC och motsvarande parter i Brasilien, Canada, Japan,
Schweiz och Storbritannien. De mest långtgående avtalen har träffats med
Brasilien och Canada. Båda parter har åtagit sig att erbjuda största möjliga
bistånd i undersökningar och att, där det är nödvändigt, använda tvångsmedel för att erhålla information.
En liknande överenskommelse om utökat samarbete och utbyte av information
värdepappersmarknadsområdet,
bl a i samband med insiderundersökningar,

träffades i maj 1988 mellan tillsynsmyndigheterna
i de
nordiska länderna. Varje nordisk tillsynsmyndighet åtar sig, på begäran av
någon av de andra nordiska tillsynsmyndigheterna, att lämna upplysningar
och dokument som myndigheten har tillgång till eller som det är möjligt att
inhämta med

rimliga arbetsinsatser och kostnader, allt i den utsträckning
som är möjlig enligt varje lands lagstiftning. Överenskommelsen är av
samma karaktär som de ovan nämnda avtalen mellan amerikanska SEC och
vissa andra länder. Den svenska regeringen har i ett beslut i maj 1988
bemyndigat bankinspektionen att ingå denna överenskommelse.
Vissa diskussioner förs mellan bankinspektionen och dess motsvarigheter
i USA och Storbritannien. De avtal som dessa länder har ingått med andra
stater är dock mycket omfattande. Regeringen bör från fall till fall noggrant
kan bemyndigas träffa överenskommelse
överväga om bankinspektionen
med annat lands tillsynsmyndighet. I vissa fall kan överenskommelsen tänkas få sådant innehåll att riksdagens godkännande skall inhämtas och lagstiftning genomföras.
Vägledande för denna typ av bilaterala överenskommelser är att båda
parter är bundna av de befogenheter som resp. tillsynsmyndighet har enligt
sitt eget lands lagstiftning. I flera fall har dock nationella lagändringar blivit
följden i nästa steg för att samarbetet skall kunna utvecklas på önskvärt sätt.
Av en rättsligt något annorlunda karaktär är en överenskommelse från
1987 mellan USA och Schweiz. De båda länderna utväxlade då diplomatiska noter om tillämpningen av 1977 års utlämningsavtal mellan länderna och
bekräftade därmed att detta kunde tillämpas för vissa allvarliga brott mot de
amerikanska värdepapperslagarna, bl a insiderbrott.

14.3.4

Internationella

frivilliga

självreglerande

avtal

Utanför det mellanstatliga arbetet träffas överenskommelser mellan olika
slag av självreglerande organ i olika länder. Som exempel kan nämnas att
börserna världen över samarbetar och samråder i frågor som gäller företag
noterade på flera marknadsplatser. Man har till exempel kommit överens
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skall vara styrande
om att beslut om börsstopp på ett företags hemmabörs
för andra börser. Arbetet inom detta område sker företrädesvis inom ramen
för den internationella börsfederationen FIBV.
Verksamheten

den internationella obligationsmarknaden Eurobondregleras till viss del av organisationen AIBD Association of
International Bond Dealers. Enligt uppgift har denna sammanslutning

marknaden

avtalat att engelsk lag skall tillämpas vid internationella obligationsaffärer.
Ett annat privat samarbetsorgan är den s k Group of Thirty som i mars
1989 har framlagt förslag om gemensamma standards för leveranser och
likvider av värdepapper se vidare avsnitt 14.7 nedan.
14.3.5

Svensk

internationell

privaträtt

När ett avtal mellan enskilda har internationell karaktär uppkommer särskilda frågor bl a om vilken eller vilka lagar som skall tillämpas i tvister som
avtalet kan föranleda. Den frågan bedöms av varje lands domstolar efter
dess internationella privaträtt. Denna är i betydande utsträckning oskriven.
Det förekommer mera sällan att lagstiftaren samtidigt med att en lag för
inhemska förhållanden kommer till tar upp också internationellt
privaträttsliga frågor. Vi, som i övrigt bara i begränsad utsträckning behandlar
frågor om rättsverkningar av avtal mellan enskilda, saknar anledning att ta
ställning till internationellt privaträttsliga problem. Vi vill bara kortfattat
antyda vilka regler som enligt nu gällande internationellt
privaträttsliga
grundsatser gäller för valet av tillämplig lag beträffande värdepappershandel.
Frågan om valet av tillämplig lag bedöms som förut framgått i Sverige
enligt svensk skriven eller oskriven rätt. I viss utsträckning, mindre på
förmögenhetsrättens än på exempelvis familjerättens område, finns lagbestämmelser om valet av tillämplig lag. Ofta grundar sig sådana bestämmelinternationella konventioner. Så är exempelvis fallet med lagen
ser
1964:528 om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker.
Denna lag är emellertid enligt uttryckligt undantag i
inte tillämplig på
köp av värdepapper.
Ett annat sätt att reglera internationella rättsförhållanden är enhetlig
lagstiftning
grundval av internationella överenskommelser. Förenta Nationerna har år 1980 antagit en konvention angående avtal om internationelköp av varor. Genom lagen 1987:822 har föreskrivits att vissa artiklar i
konventionen skall gälla som lag här i landet. Konventionen är inte tilllämplig
köp av värdepapper eller pengar.
I den män lagstiftning saknas tillämpas rättsgrundsatser som formulerats
av doktrinen eller - dock ganska sparsamt - i rättspraxis.
Grundläggande för valet av tillämplig lag på avtalsrättens område är läran
om den s k partsautonomin. Den innebär att parterna, om de är överens,
kan i avtalet fritt bestämma vilket lands lag som skall tillämpas på tvister
rörande avtalet. Som exempel kan nämnas att användare av Instinet-systemet genom avtalet underkastar sig lagstiftningen i staten New York.
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Har parterna inte i avtalet uttryckligen eller konkludent träffat överenskommelse om valet av tillämplig lag, tillämpas i andra hand den s k
individualiserande metoden. Tvister på grund av avtalet bedöms då enligt
den lag till vilken avtalet har sin starkaste anknytning. Olika faktorer kan
därvid tala för valet av skilda lagar. Det säger sig självt att det i så fall kan
vara svårt att avgöra vilken faktor eller vilka faktorer sammantagna som
väger över till förmån för tillämpningen av en bestämd lag.
Om den individualiserande metoden inte ger något säkert utslag kan man
dubio
i tvekan som
ta sin tillflykt till olika s k indubio-regler in
utvecklats i doktrin eller rättspraxis. Sålunda har ansetts att vid överlåtelse
dubio skall vara tillämplig Bogdan, Svensk
av värdepapper säljarens lag
internationell privat- och processrätt, 3:e uppl., 1987, sid. 211 såsom är
fallet enligt 1964 års lag beträffande köp av lösa saker. Enligt denna lag
gäller dock att beträffande köp av lösa saker på börs tillämpas lagen i det
land där börsen finns. Den regeln kan säkerligen in dubio tillämpas också
på värdepapper.
När det gäller sakrätter, som tex äganderätt och panträtt, är i svensk
privaträtt den principiella utgångspunkten att en sakrätt som
giltig
enligt
lagen i det land där egendomen befann sig när rätten i fråga
är
internationell

uppkom tillerkänns

giltighet också i Sverige, även om vissa undantag från
denna princip måste göras i fall då egendomen förts till Sverige utan att de
svenska kraven på besittningstagande eller annan publicitet blivit iakttagna

se t ex NJA 1984 s. 627. Säkerligen gäller detta även värdepapper.
När finansiella instrument inte längre har någon fysisk bärare i form av
aktiebrev eller liknande, kan intressanta internationella sakrättsliga problem uppstå. Här är inte rätta platsen att söka några lösningar. Troligen
kommer dock lagen i den stat där clearing sker, t ex vid den svenska VPC,
att tillmätas stor betydelse.

14.3.6

Avtal

I avsnitt 14.3.5 närmast ovan har redan nämnts att parterna i en internationell affärsförbindelse ofta i avtal kan fritt bestämma vilket lands lag
tvister rörande avtalet. Som ett av säkerligen många
som skall tillämpas
liknande exempel på värdepappersmarknaden nämndes att användare av
Instinet-systemet

genom användareavtalet

underkastar

sig lagstiftningen

i

staten New York.

14.3.7

Ensidig

anpassning

till

annat

lands

bestämmelser

Som har framgått av bl a beskrivningen av förhållandena i Storbritannien
och USA har myndigheterna i dessa båda länder påtagit sig en mycket aktiv
roll även i regleringen av internationell verksamhet som riktar sig till eller
på annat sätt berör den inhemska marknaden i landet. Dessa båda länder
kan agera aktivt i kraft av sin stora betydelse för den internationella värdepappershandeln. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa båda länder ställer
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mycket höga krav på den som yrkesmässigt vill agera
värdepappersmarknaden som förmedlare eller emittent. Skyddsreglerna tari första hand
sikte på inhemska placerares investeringar på den inhemska marknaden.
På vissa områden har dock utvecklingen förts ett steg längre. Den amerikanska tillsynsmyndigheten
CFTC har tidigare inte tillåtit amerikanska
investerare att handla i sådana optioner och terminer på utländska marknadsplatser som inte har varit uttryckligen godkända av CFFC. Inte heller
har det varit tillåtet att anlita utländska, icke godkända förmedlare. CFTC
är nu i färd med att revidera dessa regler. I framtiden kommer en inhemsk
amerikansk investerare att tillåtas att handla via en utländsk förmedlare
resp. i vissa utländska optioner och terminer. Förutsättningar är att
a den utländske förmedlaren underkastar sig amerikansk rättskipning
enligt Commmodity Exchange Act och utser ett amerikanskt ombud för
service of process
b den utländske förmedlaren accepterar att ställa sina interna handlingar
till CFFCzs och det amerikanska justitiedepartementets förfogande
c förmedlarens hemland av CFFC befinns ha tillsyn av acceptabel standard
I maj 1989 träffades en överenskommelse mellan CFDC och den engelska
tillsynsmyndigheten SIB enligt ovanstående modell men med vissa modifikationer.
Vissa andra länder kan förenklat sägas ensidigt anpassa sin egen regelutveckling och -tillämpning till de krav som uppställs av amerikanska ocheller
brittiska myndigheter. Som exempel kan nämnas att några berörda nationella tillsynsmyndigheter inte har velat tillåta marknadsplatser i det egna
landet att ansluta sig till det planerade handelssystemet Globex förrän den
amerikanska tillsynsmyndigheten CFFC givit sitt godkännande av systemet
till den amerikanska optionsbörsen CME.
Ensidig anpassning kan också göras i konkurrenssyfte. På flera marknadsplatser planerar man nu att lätta på kraven för introduktion av utländska
värdepapper för att dra till sig handel i dessa. Under hösten 1988 sänkte
Londonbörsen kraven på offentliggörande av historisk redovisningsinformation från fem till tre år. En förutsättning är att företaget i fråga har varit
noterat på någon utländsk börs i minst två år och att det har aktier på
marknaden till ett dagsvärde av minst 150 mill. Kraven har därmed delvis
anpassats till dem som råder i New York och Tokyo.
14.3.8

Regelkonflikter

Ett omfattande

arbete har alltså påbörjats för att skapa lösningar på de
föreligger
mellan olika regelsystem. Detta arbete och de
som
möjligheter som har nämnts har hittills bara delvis kunnat eliminera de
aktuella problemen. Här skall ges några exempel på relativt nyligen uppmärksammade, ännu
lösta konflikter mellan olika regelsystem. Exemplen
konflikter

gäller förmedling av värdepapper resp. emissioner som inte är förknippade
med börsregistrering.
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Enligt Financial Services Act erfordras auktorisation av vederbörande
brittisk instans för bland annat alla utländska värdepappersförmedlare som
vänder sig till den brittiska allmänheten, även om detta sker per post eller
telefon och alltså utan egen etablering i Storbritannien. Från de brittiska
myndigheterna har man lyckats uppnå bilaterala överenskommelser med
några länder för att reglera denna typ av verksamhet. Det anses dock troligt
att sådana överenskommelser bara kan leda till ingripande från myndigheterna i förmedlarens hemland, om verksamheten strider mot hemlandets
regler.
Värdepappersregleringen

är i flertalet länder inriktad på skydd för ini
det
landet.
Detta
innebär att det kan vara svårt för myndigvesterare
egna
heterna i ett mottagarland att uppnå ett fruktbart samarbete med motsvarande myndighet i förmedlarens hemland i de fall då förmedlaren enbart
vänder sig till utländska kunder. Så till exempel omfattar Financial Services
Act i Storbritannien inte förmedlarverksamhet
med inriktning på enbart
utländska kunder. Det anses dock troligt att en sådan förmedlare inte kan
påyrka genomförande av avtal i engelsk domstol såvida hans verksamhet
inte är auktoriserad av det engelska tillsynsorganet SIB.
De nämnda engelska föreskrifterna

tjänar också som exempel på regeli en annan dimension. Det anses nämligen att vissa av dessa strider
mot innehållet i EG-kommissionens direktivförslag från december 1988 om
yrkesmässigt tillhandahållande av finansiella tjänster på värdepappersområdet.
Även inom andra områden förekommer konflikter mellan olika länders
konflikt

regelsystem. Här skall ges ett par exempel.
Företaget Euro-clear medger förvaltarregistrering
av innehav motsvarande vad som sker vid svenska VPC vilket innebär att Euro-clear i resp.
företags aktiebok uppträder som en enda ägare i de verkliga aktieägarnas
ställe. Det anses att de engelska reglerna om erbjudandeplikt
se vidare
kap. 13 skulle utlösas om Euro-clears registrerade innehav översteg 30
procent. Detta har lett till att engelska aktier
clearsystemet.

ännu inte ingår i Euro-

En aktieemission i ett annat land är normalt förknippad med börsregistrering av aktierna i detta land. Reglerna i dessa sammanhang diskuteras i
avsnitt 14.4.2 nedan. I den mån en aktieemission inte åtföljs av en börsnotering i någotdera landet kan oklarhet uppstå om vilket lands regler för
informationsgivning
som skall tillämpas. I några länder som USA gäller
särskilda informationskrav för alla företag som vänder sig till allmänheten.
Oftast saknas emellertid ännu sådana bestämmelser även om arbete pågår
inom

a EG.
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Börsverksamhet

Grundsatsen i reglering av börsverksamhet av olika slag eller delar av de
funktioner som hör till sådan aktivitet är givetvis att svensk lag gäller för
svenska marknadsplatser och vederbörande främmande lands lag för börser
i detta land. Utvecklingen kan dock innebära att oklarhet uppstår om var en
viss verksamhet bedrivs eller hur långt befogenheterna

sträcker sig för en

svensk marknadsplats.

14.4.1

Handel

14.4.1.1

Information

om kurser och avslut

Som tidigare har nämnts förekommer eller planeras organiserad överföring
elektronisk väg av information om kursnoteringar och handeln i övrigt
mellan fondbörser i vissa länder. Avsikten är i dessa sammanhang endast att
för kännedom
till de egna medlemmarna, inte att
direkt möjliggöra för dem att delta i handeln på andra börser.
lämna information

Som nämndes ovan i avsnitt 14.3.1 har styrelsen för Köpenhamns fondbörs från 1986 i lag givits rätt att ingå avtal med andra fondbörser om
informationsutväxling
eller - efter godkännande av industriministern - om
deltagande i utländska eller internationella börshandelssystem. I förarbetena till lagstiftningen har man förutsatt att börsstyrelsen skall inhämta samtycke från börsmäklarfirmorna,
om det skulle bli fråga om att utbyta information

som inte är allmänt tillgänglig i börsens datasystem.
till
För svensk del torde sådan överföring av offentlig kursinformation
resp. från Stockholms fondbörs inte innebära några principiella problem.
Det måste enligt vår mening anses ingå i börsstyrelsens ansvar för den

löpande börsverksamheten att välja lämpliga objekt, former och kanaler för
distribution av kursinformation såväl inom som utom landet. I detta ansvar
ingår såväl val av samarbetspartners i andra länder som övervakning av den
löpande informationen. Den breda sammansättning som börsstyrelsen har
vid Stockholms fondbörs bör borga för att olika aspekter och intressentsynpunkter beaktas vid sådana beslut. Ytterst faller det på tillsynsmyndigheten
i Sverige att ingripa, om brister skulle uppträda i informationen från någon
utländsk börs till den svenska allmänheten. Vi anser det därför inte vara
nödvändigt att utfärda särskilda föreskrifter i lag om sådant informationsutbyte.
l4.4.l.2

Internationella

datoriserade handelssystem

På lång sikt kan det inte uteslutas att Stockholms fondbörs eller annan
svensk marknadsplats kan finna det angeläget att ansluta sig även till något
internationellt
datoriserat handelssystem, med eller utan anknytning till
marknadsplatser i andra länder. Den påbörjade informationsöverföringen
mellan börser i olika länder av den typ som nämndes i avsnitt 14.4.1.1 kan
förväntas leda till en sådan utveckling förr eller senare.
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Här kan erinras om att reglerna för börsverksamhet i Danmark stipulerar
att deltagande i utländska handelssystem fordrar industriministerns godkännande. Innan sådant tillstånd kan lämnas krävs upplysningar om att de
värdepapper som kan tänkas bli föremål för handel uppfyller uppställda
krav.

j
g

Vi har stannat för den uppfattningen att en anslutning av svensk marknadsplats till ett utländskt datoriserat handelssystem kan inrymmas i den
koncession som har beviljats den svenska marknadsplatsen att bedriva
börsverksamhet här i landet, givetvis under förutsättning att koncessionsvillkoren inte åsidosätts. Vid en sådan bedömning bör marknadsplatsen och
ytterst tillsynsmyndigheten bland annat kontrollera att det utländska systemet och de värdepapper som via detta kan komma att köpas och säljas på
den svenska marknaden har en tillfredsställande utformning. En föreskrift
har intagits i 26 § i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet.
En principiellt sett annan frågeställning gäller utländska datoriserade
handelssystem som vänder sig direkt till fondkommissionärer och andra
mellanhänder i Sverige utan att detta sker i samarbete med svensk markInnadsplats. Ett sådant ärende avseende datakommunikationssystemet
stinet har tidigare handlagts av bankinspektionen. Behandlingen av ärendet

I
i
Å
j

i

‘
j
l
j
i

i

l

A
J
i

har refererats i avsnitt 6.2.3 ovan.
Bankinspektionens slutsats var att Instinets verksamhet inte kan anses
utövad i Sverige så länge anknytningen till Sverige inskränker sig till att ett
begränsat antal svenska abonnenter använder sig av systemet. Blir svenska
intressen mera involverade, t ex på det sättet att i Sverige utfärdade värdepapper inryms i systemet, framträder anknytningen till Sverige så pass klart
att bedömningen blir att verksamheten också anses utövad här i landet.
En likartad slutsats har dragits i den nyligen antagna börslagstiftningen i
till
Finland. Där anser man att om ett system har terminalförbindelser
Finland men de funktioner som kan jämställas med avslutande av köp sker
annanstans, så är det inte fråga om fondbörsverksamhet i Finland.
Enligt vår mening är det olämpligt att vid en bedömning av om verksamenbart fästa avseende vid antalet anslutna
heten bedrivs i Sverige eller
förmedlare i Sverige eller vid frågan om var systemets dator är belägen.
Man bör snarare lägga stor vikt vid var systemets regelskapande funktion
finns. Härvid finns anledning att ta hänsyn till de regler som har uppställts
av den som tillhandahåller systemet, till exempel om var tvister skall handläggas. Som exempel kan nämnas att användare av Instinet-systemet genom
användareavtalet underkastar sig lagstiftningen i staten New York.
Om slutsatsen blir, att systemet i fråga bedriver börsverksamhet i Sverige,
fordras givetvis koncession. Skulle man däremot komma fram till att det
inte är fråga om börsverksamhet här i landet, kan två olika situationer vara
tänkbara. Antingen är systemet börsverksamhet i annat land. Därvid bör
den svenska tillsynsmyndigheten kunna framföra eventuella synpunkter till
sin motsvarighet i detta land. Eller så anses systemet inte i något land utgöra
börsverksamhet.
Oavsett vilken bedömning som görs i detta avseende, bör det dock vara
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möjligt för bankinspektionen att inom ramen för gällande lagstiftning kunna
förbjuda svenska fondkommissionärer och andra mellanhänder att ansluta
sig eller på annat sätt medverka i ett utländskt system som
anses ha en
olämplig utformning. En sådan möjlighet finns i vårt förslag till fondkommissionslag 31 §. Fondkommissionärers och marknadsgaranters rätt
från svenska utgångspunkter att ansluta sig till utländska börser eller clearingorganisationer
regleras i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet 20 §.

14.4.2

Börsregistrering

av värdepapper

Beslut om börsregistrering av värdepapper sker enligt de regler
som gäller
för respektive börs och enligt respektive börsstyrelses bedömning. Vid
Stockholms fondbörs är f.n. aktier i ett tiotal utländska företag registrerade
medan omkring tjugo svenska börsföretags aktier noteras vid
en eller flera
utländska börser. Vissa avvikelser råder mellan olika börser i fråga om krav
på spridning, storlek, löpande information etc.
Genom att informationskrav från olika börser läggs
varandra, torde
allmänhetens behov av information i berörda länder väl kunna tillgodoses.
Enligt nu gällande inregistreringskontrakt
vid Stockholms fondbörs åtar sig
ett börsbolag som har sina aktier inregistrerade vid annan börs att samtidigt
som bolaget lämnar uppgift till den börsen lämna samma uppgift även till
Stockholms fondbörs. Motsvarande skyldighet torde finnas vid andra fondbörser i världen. Därmed utjämnas de skillnader i krav
som kan råda.
Vi har på detta område därför inte funnit skäl att föreslå förändrade
regler för svenskt vidkommande.

14.4.3

Börsmedlemskap

Medlemskap vid en börs har traditionellt endast varit aktuellt för företag
som har haft en egen organisation uppbyggd på eller i direkt anslutning till
börsen. Genom införandet av elektroniska handelssystem möjliggörs deltagande i börshandeln från etableringar i andra länder. Diskussioner pågår
således enligt uppgift inom bland annat Londonbörsen om att öppna möjligheter till medlemskap för mäklarföretag utan fysisk närvaro i London.
Deltagandet i handeln skulle i så fall ske via terminaler. Önskemål kan i
framtiden komma om liknande börsmedlemskap vid även Stockholms fondbörs, dvs anslutning till SAX-systemet. Motsvarande frågor beträffande
anslutning av utländska förmedlare till svenska options- och terminsbörser
samt clearingorganisationer behandlas i avsnitt 14.4.4 nedan.
För den svenska värdepappersmarknaden finns det anledning att se positivt på arrangemang som ökar möjligheterna att samla handel till svenska
marknadsplatser. En förutsättning är givetvis att kravet på en sund handel
kan upprätthållas.
Liksom vid beslut om börsmedlemskap för svenska fondkommissionärer
torde behandlingen av ansökningar från utländska företag i princip behöva
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ske i två steg. Företagets allmänna lämplighet som fondkommissionär eller
liknande mellanhand på marknaden är en fråga som det i första hand
tillkommer bankinspektionen att bedöma. Därefter är det börsstyrelsens
sak att avgöra om företaget är lämpligt som börsmedlem.
På motsvarande sätt som vid utländska företags tillhandahållande av
mäklartjänster

l

etc i Sverige se avsnitt 14.5 nedan torde det vara lämpligast
att bankinspektionen tar ställning till om den tilltänkte medlemmens etableringsland har godtagbara regler för auktorisation och tillsyn och om
hemlandsauktorisationen
kan godtas i Sverige. Därefter får börsstyrelsen

göra samma lämplighetsprövning av den föreliggande ansökan som vid ett
svenskt företags ansökan om börsmedlemskap. Därvid bör gälla att medlemskap får beviljas om företaget i fråga i sitt hemland äger rätt att ansluta
sig till en börs eller en clearingorganisation. Om det utländska företaget
l

bryter mot svensk lag eller föreskrift eller på annat sätt visar sig olämpligt
som börsmedlem, skall disciplinnämnden - efter ansökan av börsstyrelsen givetvis kunna besluta att medlemskapet skall upphöra, på exakt samma
sätt som för svenska börsmedlemmar.
För att möjligheter av det här skisserade slaget skall kunna öppnas krävs
bestämmelser i lag, så att regeringen eller bankinspektionen ges möjlighet
att i vissa fall godta hemlandsauktorisation av utländska fondkommissionärer och börsstyrelsen tillåts medge medlemskap för utländska företag. En
bestämmelse med denna innebörd har intagits i vårt förslag till lag om börsoch clearingverksamhet, 19
2 st. Se även specialmotiveringen till denna
lag.
Ett informationsutbyte

skall ske mellan de berörda börserna och tillVid regelöverträdelser i Sverige bör börsstyrelsen meddela sina iakttagelser och disciplinnämndens eventuella ingripanden till
synsmyndigheterna.
V

Ä

tillsynsmyndigheten i den utländska börsmedlemmens hemland.
Det bör påpekas att ett börsmedlemskap av detta slag inte nödvändigtvis
behöver medföra rätt att erbjuda mäklartjänster etc på den svenska marknaden se vidare nedan i avsnitt 14.5 om mäklartjänster etc.
Man har anledning att anta att motsvarande tillvägagångssätt kan bli
tillämpligt

V

för svensk fondkommissionärs medlemskap vid utländsk börs
etablering
i detta land. En sådan ansökan kommer med andra 0rd att
utan
prövas av börsstyrelse och eventuellt tillsynsmyndighet i det aktuella värdlandet.
I det sistnämnda fallet återstår då frågan huruvida medlemskap vid utländsk börs bör förutsätta tillstånd från den svenska bankinspektionen. Vi
kan inte se behov av en sådan prövning eftersom firmans ansökan om
medlemskap redan är föremål för granskning av de instanser som berörs,
nämligen börsstyrelse och tillsynsmyndighet i värdlandet. Eventuella effekter för den svenska fondkommissionärens verksamhet i Sverige fångas redan
in i inspektionens ordinarie tillsyn. Frågan om behov av svenska myndigheters tillstånd för svenska fondkommissionärers verksamhet utomlands
genom egen etablering berörs i avsnitt 14.5 nedan.
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14.4.4

Derivathandel

l4.4.4.l

Handel i och clearing av optioner och terminer

och derivatclearing

Den svenska handeln i optioner och terminer är f.n. helt inländsk. I Sverige
handlas endast derivatinstrument
med svenska värdepapper eller andra
finansiella tillgångar

som underliggande värde. Ingen organiserad handel
i utlandet med svenska optioner och terminer. Hittills har i
enstaka fall förekommit optionsutfärdande över gränserna som har berört
Sverige. För något år sedan utfärdade tex ett svenskt försäkringsbolag
förekommer

köpoptioner på delar av sitt innehav av Volvoaktier. Optionerna såldes via
en svensk fondkommissionär till utländska placerare utanför marknadsplatserna och clearades vid det belgiska företaget Euro-clear.
På vissa marknadsplatser för derivathandel i andra länder förekommer
däremot viss handel i optioner och terminer som grundar sig på värdepapper utfärdade i ett annat land. Det gäller såväl aktier och statsobligationer
som aktieindex. Man kan inte utesluta att motsvarande utveckling kan
komma för svensk del. Två typfall är därvid av intresse.
Svenska värdepapper kan komma att utgöra underlag för derivathandel i
utlandet.

Lagstiftning och myndigheter i Sverige kan sannolikt inte förhindra eller påverka sådan handel. Inte heller berörda emittenter i Sverige
torde ha formella möjligheter att påverka upptagande av sådan handel,
även om det tillhör
uppfattning.

god sed i flertalet

länder att inhämta

emittentens

Däremot kan man förvänta sig att tillsynsmyndigheten i det land där
handeln skall ske kan ha synpunkter på vilka svenska värden som lämpar sig
för handel och hur handeln organiseras. I den mån sådan handel sker utan
aktivt deltagande av svenska parter i första hand svenskbaserade fondkommissionärer och andra mellanhänder
torde förekomsten av utländsk
optionshandel

sakna nämnvärd betydelse för vår del.
Utländska värdepapper kan komma att utgöra underlag för organiserad
derivathandel i Sverige. Därvid kan bankinspektionen i sin tillsyn över
derivatbörsen vaka över att de handlade optionerna och terminskontrakten
är lämpligt utformade.
OM och SOFE har i sina remissvar på optionsutredningen påpekat att
situationer av liknande slag inte behandlades av utredningen, dvs derivatinstrument som handlas i Sverige men clearas av utländskt clearinghus
resp. tjänster som en svensk clearingorganisation utför åt en utländsk marknadsplats.
Clearingtjänster kan komma att erbjudas den svenska marknaden från
utländska företag, såväl för handel i standardiserade instrument som för
handel utanför svenska optionsbörser i skräddarsydda,
dvs icke standardiserade instrument.

Man får då förutsätta att vederbörande lands myndigheter tillser att denna clearingorganisation har en godtagbar uppbyggnad. I
andra hand torde bankinspektionen kunna ingripa mot handeln i Sverige,
om detta skulle anses vara befogat. I vart fall gäller detta handeln med
standardiserade

instrument

eftersom

föreslår lagregler av innebörd

att
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sådan handel skall clearas.
l samtliga dessa fall kommer enligt vår uppfattning kontakter och informationsutbyte att vara nödvändiga mellan bankinspektionen i Sverige
och tillsynsmyndigheten i det berörda landet. Vi bedömer också att behov
föreligger att ge regeringen ocheller bankinspektionen ett bemyndigande
att i vissa fall godta hemlandsauktorisation av utländska clearingorganisationer.
En mera långtgående internationell samverkan på options- och terminsområdet representeras av följande sedermera skrinlagda planer. I mitten av
januari 1989 presenterades riktlinjer för ett samarbete mellan den svenska
SOFE och optionsbörsen European Options Exchange
i Amsterdam. EOE skulle förvärva 40 procent av aktierna i SOFE
och rättigheterna till SOFE:s datoriserade handelssystem. Avsikten var att
till sommaren 1989 koppla samman de båda marknadsplatserna för handel i
de index- och aktieoptioner som då handlades på SOFE. En särskild del av
börsgolvet på EOE skulle ägnas åt handel i SOFE:s instrument men EOE:s

marknadsplatsen
EOE

kunna
skulle också via terminal- och mikrofonförbindelser
på
medlemmar
SOFE:s
samtidigt
SOFE
delta i handeln
samma sätt
som
enligt de
allt
EOE
instrument
SOFE:s
handeln
i
skulle kunna delta i
——
tidigare
liksom
skulle
SOFE-optionerna
på
SOFE.
handelsregler som gällde
och
säkerheter
Clearinghus
Stockholms
clearas på SOFE:s dotterbolag
ställas enligt svenska bestämmelser. Överenskommelsen mellan SOFE och
medlemmar

EOE förutsatte godkännande av den svenska bankinspektionen och av
motsvarande holländska myndigheter.
Överenskommelsen mellan EOE och SOFE fullföljdes aldrig varefter
SOFE avvecklade sin verksamhet. Planerna har dock stort principiellt intresse för framtiden. Man kan inte utesluta att liknande förbindelser i
framtiden etableras mellan till exempel OM i Sverige och dess intressebolag
i något av de övriga länder där OM har eller planerar att starta verksamhet.
Även samarbete mellan andra marknadsplatser i Sverige och utlandet kan
vara möjliga på längre sikt.
Motsvarande överväganden kan här göras som i avsnitt 14.4.1.2 bedatoriserat
träffande en svensk fondbörs deltagande i ett internationellt
datoriutländskt
till
marknadsplats
svensk
Anslutning
ett
handelssystem.
av
beviljats
har
koncession
i
den
inrymmas
bör
kunna
som
serat handelssystem
den svenska marknadsplatsen att bedriva börsverksamhet här i landet,
givetvis under förutsättning att koncessionsvillkoren inte åsidosätts. Vid en
sådan bedömning bör marknadsplatsen och ytterst tillsynsmyndigheten
bland annat kontrollera att det utländska systemet och de värdepapper som
den svenska marknaden har en
via detta kan komma att köpas och säljas
tillfredsställande utformning. Det bör också vara möjligt för bankinspektionen att inom ramen för gällande lagstiftning kunna förbjuda svenska fondkommissionärer och andra mellanhänder att direkt eller via svensk derivatbörs ansluta sig till eller på annat sätt medverka i ett utländskt system som
anses ha en olämplig utformning. En sådan möjlighet finns i vårt förslag till
fondkommissionslag

31 §.

277

278

Gränsöverskridande

värdepappershandel

SOU 1989:72

I sammanhanget aktualiseras också frågor
om utländskt
svensk börs. Dessa behandlas i avsnitt 14.4.5 nedan.

l4.4.4.2

Anslutningsavtal

ägande i en

för förmedlare

På motsvarande sätt som börsmedlemskap vid Stockholms fondbörs för
förmedlare utan egen etablering i landet kan aktualiseras, bör här också
behandlas medlemskap eller anslutningsavtal för utländska aktörer vid
en
svensk derivatbörs ocheller clearingorganisation
Även här kan
man
ur.
skilja två typfall, utländska förmedlare anslutna till en svensk derivatbörs
clearingorganisation resp. svenska förmedlare anslutna till en utländsk derivatbörsclearingorganisation.
Den svenska bankinspektionen har behandlat frågor om bedrivande
av
mäklarverksamhet i Sverige på options- och terminsmarknadema utan
egen
etablering i Sverige. SOFE begärde bankinspektionens synpunkter på frågan huruvida utländsk bank som ville delta i handeln på SOFE och bli
antagen som clearingmedlem hos SOFE:s dotterbolag Stockholms Clearinghus kunde anses bedriva verksamhet i Sverige. Den utländska banken
förutsattes delta via datakommunikation
från sitt hemlands kontor.
Bankinspektionen konstaterade i sitt svar att gällande lagstiftning inte
behandlar var sådan verksamhet bedrivs som i allt väsentligt sker via datakommunikation. Inspektionen ansåg sammanfattningsvis att utländsk banks
handel på SOFE via det elektroniska ATS-systemet på SOFE inte kunde
anses innebära att sådan verksamhet bedrevs som erfordrar bankinspektionens tillstånd.
OM har erhållit bankinspektionens

tillstånd att ansluta sådana utländska
har
som inte har egen etablering i Sverige. Enligt vad
inhämtat har detta tillstånd inte förknippats med några villkor. OM
uppger
sig ha för avsikt att i en sådan situation främst pröva huruvida företaget i
fråga har tillräckliga ekonomiska resurser och en godtagbar organisation.
förmedlarföretag

Någon sådan ansökan har dock ännu inte prövats.
Beträffande den omvända situationen, att en svensk fondkommissionär
eller motsvarande från sin svenska verksamhet deltar i handeln
en
utländsk derivatbörsclearingorganisation,
föreligger enligt vad
känner
till inte heller några exempel, även om det kan antas att sådana önskemål på
sikt kan uppstå.
Vi kan rent allmänt beträffande anslutning av utländska förmedlarföretag
till en svensk derivatbörs konstatera att- oavsett i vilket land man anser att
detta företags förmedlarfunktion
utövas - det viktiga för svensk del är att
verksamheten vid den svenska marknadsplatsenclearingorganisationen
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. På motsvarande sätt som vid utländska
företags ansökningar om medlemskap vid Stockholms fondbörs se avsnitt
14.4.3 torde det vara lämpligast att bankinspektionen tar ställning till
om
den tilltänkte medlemmens etableringsland har godtagbara regler för auktorisation och tillsyn och om hemlandsauktorisationen
kan godtas i Sverige.
Därefter får styrelsen för marknadsplatsenclearingorganisationen
göra

Gränsöverskridande

SOU l989:72

värdepappershandel

av den föreliggande ansökan som vid ett
samma lämplighetsprövning
svenskt företags ansökan om börsmedlemskap. Därvid bör gälla att medlemskap får beviljas om företaget i fråga i sitt hemland äger rätt att ansluta
sig till en börs eller en clearingorganisation.
En bestämmelse med denna innebörd har intagits i vårt förslag till lag om
börs- och clearingverksamhet,
denna lag.

19

2 st. Se även specialmotiveringen

till

När optionsbörsen - som i fallet OM - är direkt förenad med clearing,
ligger det i optionsbörsens eget ekonomiska intresse att även undersöka att
det anslutna utländska företaget har tillräckliga ekonomiska resurser och
inte bedriver sin verksamhet på ett uppenbart osunt sätt.
14.4.5

Utländskt

ägande

till

marknadsplats

De tidigare refererade planerna på ett långtgående samarbete mellan den
svenska marknadsplatsen SOFE och optionsbörsen European Options Exi Amsterdam innefattade ett betydande utländskt minoritetschange EOE
40
ägande
procent av aktierna och rösterna i det svenska företaget. Det
finns därför skäl att något beröra huruvida och på vilka villkor utländskt
ägande kan tillåtas i svenska aktiebolag

som har erhållit

koncession för

börsverksamhet.
l kap. 10 har diskuterats utländskt ägande i svenskt fondkommissionsbolag. Vår slutsats blev där att det nuvarande förbudet mot utländskt
ägande i svenska fondkommissionsbolag bör slopas. Därmed kommer frågor om utländskt ägande att falla under den allmänna förvärvskontroll som
förslår
stadgas i företagsförvärvslagen. Liksom kreditmarknadskommittén
vi att frågan om tillstånd skall prövas av bankinspektionen, om förvärvet
gäller företag som står under inspektionens tillsyn. Därvid bör tillstånd
lämnas om förvärvet inte strider mot något väsentligt allmänt intresse.
Enligt vår uppfattning finns det inga särskilda skyddsintressen som skulle
utländskt ägande i svenska aktiebolag som
föranleda ett annat synsätt
har erhållit koncession för börsverksamhet. Motiveringen sammanfaller
med vad

har framfört i samband med övervägandena om koncession för
om tillstånd för utländska aktieförvärv i dessa

sådana bolag. Ansökningar

bolag bör därför handläggas enligt samma principer som för svenska fondkommissionsbolag.
Med hänsyn till Stockholms fondbörs särskilda juridiska form torde frågor om utländskt ägande inte kunna bli aktuella för fondbörsens vidkommande. Genom att utlandsägda svenska banker och fondkommissionsbolag
samt rent utländska företag - som en följd av våra förslag - på sikt kan
komma att bli börsmedlemmar kan dock ett visst utländskt inflytande över
fondbörsens verksamhet komma att introduceras. Det skulle sålunda till
exempel kunna bli så att en representant för en utländsk börsmedlem utses
till ledamot av börsstyrelsen.
fattning inga hinder.
För fullständighetens

En sådan utveckling

möter enligt vår upp-

skull bör påpekas att vårt förslag till lag om börs-
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och clearingverksamhet

också öppnar möjlighet att driva börsverksamhet i
ekonomisk förening. Ekonomisk föreningar omfattas inte av den allmänna
förvärvskontroll som stadgas i företagsförvärvslagen. Teoretiskt skulle alltså
en svensk ekonomisk förening som driver börsverksamhet — efter det att
koncession erhållits
- kunna få en rent utländsk medlemskrets utan möjligheter för svenska myndigheter att pröva andelsöverlåtelserna. Frågan torde
dock sakna praktisk betydelse.

14.5

Mäklartjänster

Tillhandahållande

etc

av mäklartjänster

etc över gränserna kan ske på i princip

två olika sätt:
— genom etablering filial eller dotterbolag
- utan egen etablering i landet
Med mäklarverksamhet jämställs i detta avsnitt
heter som omfattas av EG:s direktivförslag från
mässigt tillhandahållande av finansiella tjänster
investment services in the Securities field, och

i annat land

de närliggande verksamdecember 1988 om yrkespå värdepappersområdet,

som diskuterades i avsnitt
10.2 och 10.3 ovan, dvs marknadsgarantverksamhet,
portföljförvaltning,
emissionsverksamhet, investeringsrådgivning, värdepappersförvaring m m.
Vi diskuterar här först mäklartjänster genom egen etablering och tar
därefter upp de frågor som blir aktuella då sådan etablering saknas.
Formerna och förutsättningarna för etablering av mäklarverksamhet etc i
Sverige har utförligt diskuterats i kap. 10. Där konstaterades också att det
inte finns anledning att principiellt se annorlunda på utländska än på
svenska företags etableringar på den svenska marknaden. Här bör dock något
tilläggas om det omvända förhållandet, nämligen svenska bankers och
fondkommissionsbolags etableringar utomlands. Enligt nu gällande regler
förutsätter

sådan etablering tillstånd av den svenska bankinspektionen,
oavsett reglernas utformning i etableringslandet.
Enligt EG-kommissionens direktivförslag från december 1988 om yrkesmässigt tillhandahållande av finansiella tjänster på värdepappersområdet
skall etableringar

inom EG-området kunna ske på grundval av enbart
i företagets hemland och tillsynen i princip endast handhas av
myndighet i företagets hemland. Om en svensk anpassning till dessa förslag
genomförs, borde alltså kravet på tillstånd från den svenska tillsynsmyndigauktorisation

heten för etablering inom i varje fall EG-området kunna slopas och ersättas
med en anmälningsskyldighet. Det finns nämligen enligt vår uppfattning i
och för sig inget skäl från svensk sida att vägra sådan etablering. Vi har dock
stannat för att kravet på tillstånd från svensk sida åtminstone tills vidare bör
bibehållas. Skälet är att tillsyn på grundval av hemlandsauktorisation först
då kan bli effektiv. En uttrycklig bestämmelse med denna innebörd har
intagits i vårt förslag till fondkommissionslag.
Principen om hemlandskontroll utesluter inte att den svenska bankinspektionen bör ha ett visst överinseende över utländska företags verksam-
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het i Sverige resp. tillsynsmyndigheten i ett främmande land över ett svenskt
dotterbolag i detta land. Vid uppenbara överträdelser av gällande regler bör
ett informationsutbyte ske mellan de berörda tillsynsmyndigheter på följande sått. Om till exempel tillsynsmyndigheten
i ett främmande land har
allvarliga anmärkningar mot ett svensk fondkommissionsbolags dotterbolag
i det främmande landet, bör bankinspektionen i Sverige ha anledning att
överväga att återkalla bolagets tillstånd att driva verksamhet i det utländska
dotterbolaget.
Skulle omvänt fondkommissionstillståndet
i Sverige återkallas, måste även verksamheten i det främmande landet upphöra. En
bestämmelse med denna innebörd har intagits i vårt förslag till fondkomSe även specialmotiveringen till denna lag.
missionslag, 33
En delvis annan frågeställning gäller mäklartjänster etc som utbjuds utan
egen etablering i det land där kunden eller marknadsplatsen finns, dvs
tjänster som tillhandahålls genom telefon- ocheller dataförbindelser.
Som nämndes i avsnitt 14.3.2 ovan skall företag hemmahörande i tredje
i EG-området endast om landet i fråga ger
EG-företagen reciproka möjligheter. Det framgår dock inte av direktivför-

land få etablera dotterbolag

slaget huruvida motsvarande krav kommer att ställas vid tillhandahållande
av mäklartjänster etc utan egen etablering, till exempel från en fondkommissionärs kontor i ett EG-land direkt till kunder inom Sverige. Inte
heller har tillsynen berörts i sådana situationer.
Enligt vår bedömning bör principen om hemlandsauktorisation och hemlandskontroll kunna tillämpas även i dessa fall. Skulle vederbörande företag också vara medlem av eller på annat sätt ansluten till marknadsplats i ett
annat land än hemlandet, omfattas det givetvis också av de regler som
denna marknadsplats har utfärdat. Eftersom frågan om tillstånd av svenska
myndigheter inte är aktuell, bör en anmälningsplikt införas. Bankinspektionen bör därvid ta ställning till om hemlandet för den som yrkesmässigt
erbjuder mäklartjänster etc på den svenska marknaden har godtagbara
regler för auktorisation och tillsyn och om hemlandsauktorisationen
därmed kan godtas i Sverige.
Om godtagbar hemlandsauktorisation
saknas, bör yrkesmässig mäklarverksamhet riktad till den svenska marknaden vara förbjuden, oavsett var
etableringen finns. I så fall bör svenska auktoriserade handlare inte heller få
medverka.
Det är dock osäkert om bankinspektionen på ett effektivt sätt kan hindra
att ett oseriöst utländskt företag tillhandahåller sina tjänster i Sverige och
därmed överträder det av oss nyss föreslagna förbudet. På motsvarande sätt
som föreslås i avsnitt 14.6 nedan om vissa utländska emissioner etc av
värdepapper på den svenska marknaden kan förbudet kompletteras genom
att tillsynsmyndigheten för ett offentligt register över utländska förmedlarföretag som anses bryta mot förbudet och vägrar följa inspektionens föreläggande att upphöra med verksamheten. Förutom att vara ett påbud till
svenska fondkommissionärer, andra mellanhänder och andra företag under
bankinspektionens tillsyn att inte medverka till affärer med företaget i fråga
kan en sådan lista vara en nödvändig varning till den svenska allmänheten.
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Ovan har
berört frågan om ett beviljat börsmedlemskap i Stockholm
för utländsk förmedlare automatiskt skall medföra rätt att också erbjuda
mäklartjänster etc på den svenska marknaden. Genom den föreslagna prövning i två steg av frågan om börsmedlemskap som beskrivits i avsnitt 14.4.3,
kan det aktuella företaget anses arbeta under betryggande förhållanden. Vi
anser det därför vara tillräckligt att en utländsk börsmedlem fullgör samma
anmälningsskyldighet till bankinspektionen som andra utländska företag för
att få utföra mäklaruppdrag för svenska kunder.
Bestämmelser med denna innebörd har intagits i vårt förslag till fondSe även specialmotiveringen till denna lag.

kommissionslag, 42

14.6

Emissioner

av

värdepapper

Genom avvecklingen av valutaregleringen kommer med all säkerhet omfattningen av utländska emissioner i Sverige att öka. I allmänhet torde
sådana erbjudanden även i framtiden komma att ske genom fondkommissionär med sikte
börsnotering. Man kan dock inte utesluta att även andra
utländska företag kan vara intresserade av att placera aktier på den svenska
marknaden. Detta aktualiserar frågor om tillämpningen på utländska bolag
föreslår för onoterade svenska företag med
av de särskilda regler som
större aktiespridning.
Utbjudande av aktier i utländska företag till en vidare krets i Sverige bör
enligt vår uppfattning i princip medföra samma krav på prospekt och
löpande information därefter. De bestämmelser som vi har föreslagit i kap.
9 bör därför tillämpas även
utländska företag.
I den mån sådant erbjudande förmedlas av svensk fondkommissionär kan
av dessa krav övervakas genom bankinspektionens tillsyn
fondkommissionärerna.
Det kan dock tänkas att ett erbjudande riktas
över
efterlevnaden

till den svenska marknaden utan medverkan av svensk fondkommissionär.
Eftersom varken emittent, förmedlare eller eventuella andra medverkande i
detta fall är hemmahörande i Sverige, saknas möjligheter för svenska myndigheter att ingripa mot brott mot de av oss föreslagna informationsföreskrifterna. Samma problem uppstår i fråga om utländska icke börsnoterade
företag med aktier som genom spontan handel uppnår ett spritt ägande i
Sverige utan ett formellt erbjudande.
I USA publicerar tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission SEC regelbundet en förteckning över utländska företag vilkas aktier
har utbjudits på den amerikanska marknaden utan att företaget har följt
bestämmelserna i Securities Act från 1933 om att prospekt och andra former
till allmänheten att teckna värdepapper skall registreras
innan erbjudandet lämnas offentligt. På denna s k Foreign Restricted List

för erbjudanden

återfinns f.n. ett hundratal utländska företag. Förteckningen är avsedd som
en varning till amerikanska mäklare och investerare. På motsvarande sätt
skulle den svenska tillsynsmyndigheten kunna informera den svenska marknaden om vilka utländska företag som avviker från svenska informations-
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regler. En sådan lista kan dels innebära en rekommendation till svenska
fondkommissionärer, andra mellanhänder och andra företag under bankinspektionens tillsyn att inte medverka till affärer i aktien i fråga, dels en
allmän varning till övriga berörda i Sverige.
Den svenska tillsynsmyndigheten bör av speciella skäl ha goda förutsättningar att upptäcka indikationer på otillbörligt beteende av det aktuella
slaget från utländska företags sida och goda möjligheter att ingripa, i vart
fall då flertalet svenska investerare berörs. Man har nämligen anledning att
räkna med att andrahandshandeln förr eller senare kommer att beröra
svenska fondkommissionärer,

även om dessa inte skulle ha medverkat i ett

introduktionsskede.
Sedan tidigare gäller enligt valutaregleringen att valutainlänningars värdepapperstransaktioner med utlandet måste ske genom förmedling av valutabank eller annan svensk fondkommissionär.
Dessutom skall utländska
värdepapper som förvärvas av valutainlänning förvaras i depå hos valutabank eller hos av riksbanken godkänd fondkommissionär.
På detta sätt kan svenska banker och fondkommissionärer samt bankinspektionen i sin tillsyn över fondkommissionärerna
uppmärksamma förhållandena i nu aktuella avseenden.
Även på detta område kan man förutse behov
av utökade kontakter och
informationsutbyte
mellan den svenska tillsynsmyndigheten och dess motsvarigheter i andra länder. Möjligheter till samarbete öppnas bland annat av
stadganden i EG:s direktivförslag från 1981 senast ändrat 1988 om prospektkrav när värdepapper erbjuds allmänheten.
Sådana kontakter torde även bli erforderliga i den omvända situationen,
dvs då ett svenskt aktiebolag vänder sig till allmänheten i ett annat land utan
att detta är förenat med ansökan om börsregistrering i det landet.

14.7

Leveranser

och

likvider

En ytterligare förutsättning

för en väl fungerande internationell värdepappershandel är effektiva och säkra system för leveranser och likvidutväxling.
I Sverige sker detta dels decentraliserat mellan fondhandlarna, dels vid
VPC. I flertalet andra länder sköts dessa funktioner i regel av börserna.
Frågor om former och regler för internationella leveranser och likvider av
värdepapper omfattas inte av våra direktiv. Närliggande områden behandlas i viss mån i samband med lagstiftningsarbetet för det nya kontobaserade
papperslösa system som planeras inom den svenska Värdepapperscentralen
VPC. Det kan dock vara på sin plats att här ge en kort orientering om
internationella system, regler och problem på detta område.
Vid Amsterdambörsen hanteras ca en tredjedel av de utländska aktieslagen inom det s k ASAS-systemet Amsterdam Security Account System
som är kontobaserat och papperslöst.
I juli 1986 etablerades en leveranslänk mellan London och Midwest
Securities Clearing Corporation MSCC
i Chicago genom vilken London-

283

284

Gränsöverskridande

värdepappershandel

SOU 1989:72

börsens medlemmar kan genomföra leveranser av amerikanska värdepapper. I oktober samma år skapades en länk med International Securities
Clearing Corporation ISCC i New York. Genom denna kan amerikanska
börsmäklare kopplas till Londonbörsens system för brittiska aktier. Motsvarande arrangemang finns med clearingföretag i Frankrike, Västtyskland
och Japan.
Inom den internationella värdepappershandeln arbetar också två privata
organisationer. Euro-clear i Bryssel Euro-clear Clearance System Societé
etablerades år 1968 och är ett samarbetsorgan för ca 125
Coopérative
medlemsföretag och 2 400 andra deltagarföretag banker, mäklarfirmor
marknader i ett 60-tal olika länder. Euro-clear svarar
etc som arbetar
av likvider och leveranser samt - via sina medlemmar förvaring av f.n. ca 27 000 internationellt handlade värdepapper från olika
länder. Därmed har fysiska leveranser av värdepapper kunnat ersättas av
kontobaserade, papperslösa rutiner. I Euro-clearsystemet hanteras värdeFrån
standardiserade derivatinstrument.
papper av alla slag inkl. vissa

för registrering

svensk sida deltar bland andra Svenska Handelsbanken och Skandinaviska
Enskilda Banken i systemet.
Det kan också noteras att användare av Euro-clear genom avtal har
underkastat sig belgisk jurisdiktion.
Företaget Cedel i Luxemburg tillkom för att huvudsakligen handha obligationsaffärer mellan ett antal banker i Europa utanför Storbritannien, men
har numera samma omfattning och uppläggning som Euro-clear. Mellan
brygga för överföringar
dessa båda företag finns också en elektronisk
mellan systemen.
Danmark synes vara det land där datoriseringen av värdepappershanteringen har kommit längst i världen. Under våren 1988 genomfördes en
omläggning till papperslöst, kontobaserat system för samtliga börsnoterade
Köpenhamns fondsbörs sedan samtliga obligationer hade regiaktier
strerats
samma sätt sedan 1984. Systemet handhas av organisationen
VP
och har blivit delvis mönsterbildande för de
Vaerdipapircentralen
övriga nordiska länderna.
De företag som är anslutna till VP måste enligt dansk lag stå under dansk
inhämtat
tillsyn vilket förhindrar att utländska företag ansluts. Enligt vad
vid besök hos VP i oktober 1988 pågår dock ett utvecklingsarbete inom
ramen för olika internationella organisationer där Danmark tar aktiv del.
Inom VP förutser man följande utveckling.
I ett första steg, troligen under år 1990, införs möjligheter att i VP hantera
vissa i Danmark handlade eller av danskar ägda utländska aktier, till exempel emitterade av norska företag. I ett andra steg kan detta utvidgas till
ett tvåvägsutbyte med berört land för att senare också innefatta utväxling av
likvider.
Ett trettiotal liknande bilaterala papperslösa procedurer finns redan på
olika håll i världen och fler kan komma att successivt införas mellan olika
länder. Det är då av mindre betydelse huruvida systemet inom resp. land är
värdepapperslöst

eller ej.
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Utländsk medverkan i det svenska VPC-systemet regleras
följande sätt
utländsk aktieägare som är direktregistrerad i VPC behandlas på samma
sätt som svensk:
Regeringen kan ge svenskt aktiebolag hittills ett 20-tal börsbolag med
ägande ocheller notering utomlands tillstånd att låta utländsk förvaltare
nominee
inregistreras i aktieägares ställe. Sådan utländsk förvaltare är
undantagen från kravet att två gånger per år till VPC rapportera kunders
innehav om mer än 500 aktier till VPC.
Bankinspektionen
godkänner därefter vilka utländska förvaltare som
VPC får inregistrera i aktieägares ställe för varje bolag. Bland dessa förvaltare återfinns banker och mäklarfirmor i olika länder, det ovannämnda
Euro-clear, VPC:s franska motsvarighet SICOVAM m fl.
Skiljaktiga

regler och rutiner i olika länder medför väsentliga problem
värdepappershandeln. Det anses också att

och risker i den internationella

l

regleringen av gränsöverskridande transaktioner är bristfällig. Ett omfattande arbete pågår inom bland andra den internationella börsfederationen

i

FIBV och tillsynsmyndigheternas
samarbetsorganisation IOSCO för att
försöka nå fram till standardiserade regler och rutiner. I juni 1989 presenterade FIBV ett förslag med denna innebörd. Ett annat privat initiativ representeras av den s k Group of Thirty som framlade en rad förslag i mars
1989. Bland de krav från den sistnämnda gruppen som är av särskilt intresse
för svensk del kan nämnas att möjligheter till in- och utlåning av värdepapper bör införas för att underlätta korrekta leveranser.
De frågor som sammanhänger med internationella likvider för och leveranser av värdepapper har inte föranlett några särskilda överväganden från
vår sida. Området uppmärksammas i det aktuella lagstiftningsärendet om
kontobaserat aktiesystem inom VPC prop. 198889:152, där även likvidhantering m m behandlas.
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15.1

Bankinspektionens

Bankinspektionens
och organisation

resurser

nuvarande

tillsynsuppgifter

Bankinspektionen

har som central förvaltningsmyndighet
enligt 1 § förmed instruktion för bankinspektionen till uppgift att
utöva tillsyn över banker, bankfilialer, representationskontor
för banker,
kreditaktiebolag,
finansbolag, hypoteksinstitut,
fondkommissionsbolag,
fondbolag. Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
ordningen 1988:93

s

samt Upplysningscentralen UC Aktiebolag. Vidare har bankinspektionen
till uppgift att utöva tillsyn enligt lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden, vara registreringsmyndighet för bankerna samt föra förteckning över
verksamma finansbolag. Till uppgifterna hör även att följa utvecklingen av
och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden
samt
andra viktiga förhållanden inom bankväsendet och annan företagsamhet
över vilken inspektionen har tillsyn samt föra kartellregister. I sin pris- och
konkurrensbevakande

uppgift
ringsfrihetsombudsmannen.

i
1
i

g
I

skall bankinspektionen

samråda med nä-

Verksamheten är genom instruktionen till största delen författningsbunden. Instruktionen ger bankinspektionen det övergripande ansvaret för
tillsynen av de aktörer som är verksamma
kapitalmarknaden.
Bestämmelser om tillsynsverksamheten finns också i den lagstiftning som
reglerar de olika tillsynsobjekten.
Bankinspektionen är under verksledningen uppdelad i två avdelningar,
en allmän avdelning och en undersökningsavdelning. Vidare finns en byrå
för administrativa ärenden.
Till den allmänna avdelningens arbetsområde hör bl.a. etableringsfrågor,
policyfrågor, tillsynen över värdepappersmarknaden
- bl.a. insiderövervakningen
och
konsumentfrågor.
Avdelningen
handlägger också tillstånd,
dispenser, juridiska frågor och konsumentärenden.
Undersökningsavdelningen
handlägger frågor om institutens kreditgivning och utlandsrörelser samt deras engagemang i utlandet, institutens
redovisning, inre kontroll och säkerhet samt institutens rapportering till
inspektionen och publicering av statistik. Till arbetsuppgifterna hör även
ärenden om ADB och teknisk utrustning.
Båda avdelningarna handlägger klagomålsärenden och verkställer undersökningar inom sina resp. verksamhetsområden.
Administrativa byrån handlägger, förutom inspektionens personaladministrativa ärenden, för inspektionen gemensamma frågor såsom verksregi-

288

Bankinspektionens

SOU 1989:72

resurser

stratur, arkivfrågor och intendentur. Vidare handlägger byrån bankregistren och beredskapsplanläggning.
Bankinspektionens verksamhet leds av dess styrelse, i vilken generaldiingår sex ledamöter i
rektören är ordförande. Utöver generaldirektören
styrelsen. Ledamöterna utses av regeringen. Bankinspektionen har totalt ca
70 tjänster.

15.2

Avgifter

för

bankinspektionens

verksamhet

Bankinspektionens verksamhet finansieras genom årliga avgifter från de
institut på kapitalmarknaden som står under tillsyn av bankinspektionen.
Bestämmelser härom finns i de lagar som reglerar institutens verksamhet
och i förordningen 1988:976 om avgifter för bankinspektionens verksamhet. I 2 § förordningen ges en uttömmande uppräkning av vilka institut som
är avgiftsskyldiga och hur avgifternas storlek skall beräknas.
Avgift skall årligen erläggas av bankaktiebolag, Sparbank, central förfondfinansbolag, fondkommissionsbolag,
eningsbank, kreditaktiebolag,
bolag, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Stockholms fondbörs och Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. Avgift erläggs dels med ett fast belopp för samtliga avgiftsskyldiga och
dels enligt en procentschablon för vissa av de avgiftsskyldiga.
Bankinspektionen skall före utgången av oktober månad varje år lämna
avgiftsskyldig uppgift om hur stor avgift som skall erläggas. Avgifterna
betalas sedan till bankinspektionen före utgången av november månad.

15.3

överväganden

Kreditmarknadskommitténs
rörande

bankinspektionens

resurser

betänkande SOU 1988:29 om förnyelse av
I kreditmarknadskommitténs
kreditmarknaden föreslås att samtliga reglerade institut på den framtida
kreditmarknaden skall stå under offentlig tillsyn av bankinspektionen och
att lagstiftningen för de olika instituten skall vara så enhetlig som möjligt,
särskilt beträffande tillsynsfrågor. Bland förslag som i betydande grad kommer att inverka på bankinspektionens arbete har kreditmarknadskommittén
förhandsbesked, nya
för kreditmarknadsbolag,
nämnt tillståndsprövning
undantagsmöjlighet
för näringsföreskriftsrätt,
vidgad
tillsyn,
under
institut
fondkommisaktiviteter,
finansiella
branschorganisationernas
verksamhet,
sionärernas etikhandbok samt ett flertal dispensprövningar.
har ansett att om kommitténs förslag rörande
Kreditmarknadskommittén
inspektionens tillsynsverksamhet genomförs blir det omöjligt för bankinspektionen att utan kraftigt ökade resurser fullgöra de uppgifter som komkreditmarkmer att vila på inspektionen. Resursförstärkningen bör enligt
nadskommittén finansieras genom att tillsynsbidragen från instituten höjs
till en nivå som skapar förutsättningar

för en betydande resursförstärkning.

i
l|
4
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15.4

Tillkommande

tillsynsuppgifter

för

bankinspektionen
Våra förslag

olika områden innebär att bankinspektionens redan nu
vidsträckta tillsynsområde utvidgas ytterligare. Förutom att
på vissa
områden föreslår helt nya tillsynsuppgifter för bankinspektionen kommer
våra förslag på andra områden där bankinspektionen redan har tillsynsuppgifter att innebära en utökning eller förändring av arbetsuppgifterna.
Som
närmare utvecklar i kap. 5 anser
att bankinspektionen i sin
egenskap av central förvaltningsmyndighet
bör ha hand om de nytillkommande tillsynsuppgifter på värdepappersmarknaden som kan bli resultatet
av våra förslag.
Vårt förslag öppnar möjlighet för nya institutioner
samhet under förutsättning att koncession meddelats
innebär vårt förslag att flera clearingorganisationer
kunna vara verksamma på marknaden. I förslaget

att bedriva börsverkav regeringen. Vidare
efter koncession skall

till lag om börs- och
clearingverksamhet föreslår
att börser och clearingorganisationer skall stå
under tillsyn av bankinspektionen.
Bankinspektionen skall övervaka att
verksamheten vid börser och clearingorganisationer utövas i enlighet med
den föreslagna lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Själva tillsynsarbetet och de sanktioner som bankinspektionen föreslås ha
till sitt förfogande överensstämmer i huvudsak med vad som nu gäller i fråga
om Stockholms fondbörs. Vi föreslår dock en förändring som innebär att
bankinspektionen, om den anser det behövligt, kan genomföra en undersökning av en börs eller en clearingorganisation. Vi föreslår också vissa
nytillkommande

tillsynsuppgifter för bankinspektionen, t.ex. att kontrollefördelningen
ra
av ägarandel av en börs eller en clearingorganisation och
möjlighet att meddela undantag från reglerna om ägandebegränsningar, att
godkänna beslut om ändring av en börs eller en clearingverksamhets bolagsordning eller stadgar, att meddela beslut om börsstopp när särskilda skäl
föreligger och att meddela undantag från börsstopp för handel med optioner
eller terminer när det underliggande fondpappret är föremål för börsstopp.
Vidare föreslår

att bankinspektionen efter bemyndigande får meddela
om avgifter som en annan börs än Stockholms fondbörs eller
clearingorganisation uppbär.
Vad angår fondkommissionslagen föreslår
att bankinspektionens tillsynsuppgifter och tillståndsgivning skall utvidgas till att omfatta nya kategoföreskrifter

rier av dem som är verksamma på värdepappersmarknaden. Vi föreslår
sålunda att förutom fondkommissionärer även marknadsgaranter, emissionförmedlare,

värdepappersförmedlare,
placeringsrådgivare och portföljförvaltare skall vara skyldiga att söka tillstånd hos bankinspektionen. En
utvidgning och förändring av bankinspektionens arbetsuppgifter sker också
i anledning av våra förslag om ändrade regler när det gäller blankning.
Efterlevnaden och övervakningen av den föreslagna lagen om handel med
fondpapper och andra finansiella instrument föreslår vi skall ombesörjas av
bankinspektionen. Enligt förslaget skall bankinspektionen bl.a. ha möjlig-
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het att, om särskilda skäl föreligger, meddela föreskrifter om att ytterligare
säkerhet skall ställas av den som utfärdat en standardiserad option eller
köpt eller sålt en standardiserad termin. Vi föreslår också att bankinspektionen skall kunna förbjuda handel med finansiella instrument av visst slag, om
handeln innebär att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden
och enskildas kapitalinsatser otillbörligen äventyras eller om en standardiserad option eller termin inte uppfyller vissa uppställda krav i den föreslagna
lagen.
Bankinspektionen föreslås även fortsättningsvis vara ansvarig för att misstänkta fall av insiderhandel blir utredda. De föreslagna förändringarna av
insiderlagstiftningens tillämpningsområde innebär att personkretsen som
omfattas av bestämmelserna vidgas och att ytterligare fondpapper och andra finansiella instrument kommer att omfattas av lagstiftningen. Andra
tillsynsuppgifter föranleds av förslaget om begränsningar i möjligheten för
personer med insynsställning att göra korttidsaffärer.
Vidare föreslår
att bankinspektionen skall övervaka efterlevnaden av
den föreslagna lagen om informationsskyldighet för aktiebolag vilkas aktier
är allmänt spridda. Till de föreslagna tillsynsuppgifterna hör att godkänna
emissionsprospekt innan ett erbjudande riktas till en vidare krets och att
kontrollera att de aktiebolag som omfattas av lagen fullgör sina skyldigheter
att informera marknaden om viktigare beslut och händelser i bolaget. Enligt
förslaget skall bankinspektionen även kunna meddela undantag från bestämmelserna i lagen och efter bemyndigande av regeringen meddela föreskrifter om offentliggörande av information enligt lagen.
Enligt vårt förslag om inrättande av en disciplinnämnd skall den stå under
bankinspektionens tillsyn.
Våra förslag medför också att bankinspektionen aktivt bör medverka till
att självreglering kommer till stånd och om de självreglerande åtgärderna
inte bedöms tillfredsställande utge rekommendationer i form av allmänt råd
i sin författningssamling eller hemställa hos regeringen om lagstiftning.

15.5

överväganden

Våra förslag innebär att bankinspektionens tillsynsuppgifter utvidgas avsevärt samtidigt som karaktären av tillsynen ändras på områden som redan
nu omfattas av inspektionens verksamhet. Den dagliga tillsynen av den
etablerade handeln kommer visserligen även i fortsättningen att ombesörjas
av börser och clearingorganisationer som erhållit tillstånd att bedriva sådan
verksamhet men i vissa fall innebär våra förslag att inspektionen i större
utsträckning än tidigare måste medverka i den löpande kontrollen av värdepappersmarknaden. Det gäller t.ex. vid meddelande av föreskrifter om
storleken
säkerheter i options- eller terminshandeln, förbud mot handel
med vissa finansiella instrument och tillsynen av att de uppställda informationskraven upprättshålls av de aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda
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men inte noterade på en börs.
Om tillsynen inte fungerar till belåtenhet gagnar det föga att ställa upp
regler för. hur verksamheten skall bedrivas på marknaden. En utbredd
nonchalans för uppställda regler, som kan bli följden om efterlevnad inte
övervakas, torde i vissa fall sannolikt skada mer än avsaknad av regler på ett
område. Kan de ökade kraven som ställs på bankinspektionens tillsynsarbete inte uppfyllas på ett tillfredsställande sätt finns det därför risk för att
värdepappersmarknadens

attraktionskraft minskar bland kapitalplacerare.
För att bankinspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden enligt våra
förslag krävs att inspektionen har såväl kvalitativa som kvantitativa resurser
i tillräcklig utsträckning. De resurser som i dag står till inspektionens
förfogande är inte tillfyllest om våra förslag genomförs. Vi anser därför att
bankinspektionen

bör tillföras kraftigt utökade resurser för att kunna handlägga de nytillkommande arbetsuppgifterna. Det torde lämpligast ske inom
ramen för det nu rådande avgiftssystemet.
De kostnader som uppkommer i samband med tillsynen enligt den föreslagna lagen om börs- och clearingsverksamhet bör finansieras via årliga
avgifter från börser och clearingorganisationer och Stockholms fondbörs.
Kostnaden för tillsyn enligt den föreslagna lagen om handel med fondpapper och finansiella instrument bör finansieras av aktiebolag och bankinstitut som erhållit tillstånd att driva rörelse enligt fondkommissionslagen och
av börser och clearingorganisationer
som erhållit koncession och Stockholms fondbörs.
Vi föreslår vidare att kostnaden för tillsyn av den nya fondkommissionslagen finansieras med årliga avgifter av aktiebolag eller bankinstitut som
erhållit tillstånd av bankinspektionen att driva rörelse enligt fondkommissionslagen.
Kostnaderna för bankinspektionens tillsyn i samband med utredningar
skall finansieras via årliga
om eventuellt otillåten insiderhandel föreslår
avgifter av aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd att driva rörelse enligt fondkommissionslagen och börser och clearingorganisationer som
erhållit

koncession enligt lagen om börs- och clearingverksamhet
Stockholms fondbörs.

samt

Bankinspektionens

kostnader för tillsynen enligt den föreslagna lagen om
aktiebolag
vilkas aktier är allmänt spridda administreras på
av
det lämpligaste sättet genom avgifter som erläggs av de aktiebolag som
omfattas av lagen. Så kan ske när aktiebolagen låter förhandsgranska emissionsprospekt. En sådan ordning skapar enligt vår mening en garanti för att
information

de berörda

aktiebolagen bidrar till att bekosta tillsynen samtidigt som
bankinspektionens roll som en i huvudsak efterhandsgranskande myndighet
bibehålls. En resurskrävande förhandskontroll av vilka bolag som omfattas
av lagens tillämpningsområde vid ett årligt avgiftstillfälle undviks med den
föreslagna ordningen.
En kraftig ökning av bankinspektionens resurser är dock enligt vår mening inte tillfyllest för att bankinspektionen skall ha möjlighet att
ett
effektivt sätt kunna fullgöra sin tillsynsuppgift vid ett genomförande av våra
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förslag. Särskilt som våra förslag innebär att nya objekt ställs under bankinspektionens tillsyn samtidigt som arbetsuppgifterna för redan nu aktuella
tillsynsobjekt utökas finns det anledning att sedan statsmakterna tagit ställning till våra förslag med en översyn av bankinspektionens organisation.
De närmare formerna för hur översynen lämpligen bör genomföras finns
det inte anledning att nu ta ställning till. Beslut därom torde kunna fattas av
regeringen när det står klart hur omfattande de nya arbetsuppgifterna blir
för bankinspektionen.

SOU 1989:72

16

Specialmotivering

16.1

l

Förslaget

till

lag om
clearingverksamhet

börs-

och

Vårt förslag att upphäva börsmonopolet för Stockholms fondbörs leder till att
också föreslår införandet av en ny lag som reglerar börsverksamhet i
allmänhet. I lagen finns de bestämmelser som skall gälla för Stockholms
fondbörs intagna. I följd härav medför vårt förslag också att lagen 1979:749
om Stockholms fondbörs upphävs. Förutom bestämmelser om börsverksamhet ges i lagen även bestämmelser om clearingverksamhet.
Lagen är indelad i 22 avsnitt, nämligen inledande bestämmelse, definitioner, tillstånd, Stockholms fondbörs organisation och förvaltning, börs- och
clearingmedlem

m.m. , börsens verksamhet, närmare föreskrifter om inregifondpapper,
godkännande av emissionsprospekt i visst fall,
av
grundfond, clearingorganisationens verksamhet, börsstopp, börsstängning,
strering

tystnadsplikt, förbud mot handel i vissa fall, tillsyn, avgift för tillsyn, bidrag
till rättegångskostnader,
avgifter vid börser och clearingorganisationer,
återkallelse av tillstånd m.m., disciplinärenden, hur man överklagar samt
ansvar.
Inledande bestämmelse
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om börs- och clearingverksamhet som avser fondpapper och andra finansiella instrument.
I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.
Lagen reglerar all sådan
börs- och clearingverksamhet som avser fondpapper och andra finansiella
instrument. Vad som avses med dessa begrepp definieras i 2

Definitioner
2 § I denna lag förstås med
börsverksamhet: att köp- och säljanbud samt uppgifter om betalkurs beträffande fondpapper och andra finansiella instrument regelbundet genom automatisk databehandling eller vid auktion eller på
annat sätt sammanförs och att på grundval härav information ges om
marknadsläget i syfte att åstadkomma handel, allt under förutsättning
att verksamheten inte endast är knuten till viss ort och drivs i mindre
omfattning samt avser fondpapper utgivna av aktiebolag med anknytning till orten,
börs: den som driver börsverksamhet enligt
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clearingverksamhet: att i options- eller terminsavtal eller annat
liknande avtalsförhållande inträda som säljare gentemot köparen och
som köpare gentemot säljaren eller på annat liknande sätt garantera
fullgörandet av avtalet,
clearingorganisation: den som bedriver clearingverksamhet enligt
börsmedlem: den som är medlem av Stockholms fondbörs eller
ansluten till en annan börs,
clearingmedlem: den som är ansluten till en clearingorganisation,
fondpapper: aktie eller annan delägarrätt i en juridisk person,
obligation eller annan fordringsrätt som utgivits av en juridisk person
eller av staten för allmän omsättning samt andel i aktiefond,
finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,
9. option: ett avtal, som för den ena parten innehavaren
mot vedermedför en rätt att, till en i avtalet bestämd kurs eller ränta,
lag premie
köpa köpoption
eller sälja säljoption
fondpapper eller andra finansiella instrument eller valutor eller råvaror eller andra tillgångar, eller en
grundval av ändringar
rätt att i framtiden få betalning, som räknas ut
i ett index som beskriver prisutvecklingen för de tillgångar indexet
baseras på eller annat liknande värde och som för den andra parten
utfärdaren
medför en skyldighet att på anfordran fullgöra vad han
åtagit sig enligt avtalet,
10. termin: ett avtal om köp av fondpapper eller andra finansiella
instrument eller valutor eller råvaror eller andra tillgångar vid en vid
avtalstillfället bestämd framtida tidpunkt och till en vid samma tillfälle
bestämd kurs eller ränta eller ett motsvarande avtal som ömsesidigt
berättigar till betalning som räknas ut på grundval av ändringar i ett
index som beskriver prisutvecklingen för de tillgångar indexet baseras
eller annat liknande värde.
I paragrafen definieras vissa begrepp som har central betydelse inte bara i
denna lag utan också i de andra av oss föreslagna lagarna och lagändringarna. Innebörden av begreppen utvecklas nedan i den ordning som
framgår av paragrafen.
förstås enligt 1 § lagen
Börsverksamhet. Med fondbörsverksamhet
1979:749

om Stockholms fondbörs att köp- och säljanbud beträffande
regelbundet vid offentligt upprop eller på liknande sätt sammanförs för handel och notering av kurs. Den nuvarande definitionen
kursnotering, dels ett krav på sammanförande av
innefattar dels ett krav
köp- och säljanbud för att möjliggöra att avslut sker. Andra finansiella

fondpapper

instrument än fondpapper omfattas inte av begreppet fondbörsverksamhet.
föreslår, och som behandlats i avsnitt 6.2.3, syftar till att
Den definition
anpassa beskrivningen av börsverksamhet till hur den faktiskt bedrivs i dag.
Traditionellt har börsen varit en handelsplats där förmedlarna träffats och
gjort upp sina affärer. I dag är börsens viktigaste uppgift att ge information
om marknadsläget för enskilda finansiella instrument. Själva handeln bebörsen, utan sker ofta direkt mellan
höver däremot inte alltid ske
handlarna via telefon. Det är dock alltjämt vanligast att handeln sker på
börsen antingen genom fysiskt deltagande av handlare och förmedlare eller
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via ett datoriserat handelssystem. När fysiskt närvarande handlare deltar på
börsgolvet sker handeln utomlands företrädesvis genom ett auktionsförfarande. l och med SAX-systemets successiva införande kommer det offentliga uppropet vid Stockholms fondbörs att upphöra. Vi har därför ansett att
lokutionen offentligt upprop bör kunna utmönstras ur lagtexten.
I stället har
valt att beskriva börsverksamhet på det sättet, att sammanförandet av information om anbuds- och betalkurser kan ske genom automatisk databehandling, vid auktion eller på annat sätt. Med automatisk
databehandling avses dels att handel förekommer i ett datoriserat system,
varvid informationen om handeln blir en del av processen, dels att information

om handel som sker utanför börsen rapporteras via dator till
börsen. Med auktion avses att handlarna och förmedlarna är fysiskt närvarande på ett börsgolv och där utför handel. Med uttrycket på annat sätt
avses dels att information om handel som sker utanför börsen rapporteras
till börsen på annat sätt än via datorer, t.ex. per telefon, dels andra handelsformer än datoriserade handelssystem och auktion.
Sammanförandet av den information som koncentreras till börsen skall
leda till att börsen ger information om marknadsläget för att åstadkomma
handel. Med information om marknadsläget avses information om före-

kommande

anbud och avslut
en marknad. Sammanförandet skall ske
regelbundet. Därmed avsesliksom gäller i dag att någon öppnar möjlighet
till att sådan information från olika håll koncentreras. Regelbundenheten
innefattar ett krav på periodicitet. Därmed måste verksamheten också ha
viss omfattning. I praktiken torde det bli fråga om verksamhet i relativt stor
skala. Det behöver inte nödvändigtvis föreligga ett stort antal anbud eller
avslut beträffande varje finansiellt instrument. Det som är av avgörande
betydelse är att verksamheten i sin helhet vanligen omfattar ett stort antal
anbud och avslut. I princip kan börsverksamhet föreligga även om verksamheten avser endast ett finansiellt instrument.
En av de uppgifter som en marknadsgarant har är att informera marknaden om till vilka priser han är beredd att köpa och sälja de finansiella
instrument som marknadsgarantåtagandet avser. I Sverige förekommer sådan prisinformation på penningmarknaden. Informationen sprids via Reutersystemet. Denna form av prisinformation som härrör från enskilda aktörer är inte att betrakta som börsverksamhet. Den information som sprids
innefattar inte att anbud från olika håll koncentreras. Bedömningen ändras
inte av att det i Reutersystemet finns samlingssidor, där man kan skaffa sig
en helhetsbild av marknadsläget. Informationen innehåller inte heller uppgifter om betalkurser, vilket är en förutsättning för att börsverksamhet skall
anses föreligga enligt vår definition. Utanför börsverksamhetsbegreppet
faller också vidarespridning av kursinformation från en börs.
I sista ledet av definitionen föreslår vi en skrivning som markerar att
börsliknande verksamhet som drivs i mindre omfattning på lokal nivå inte är
att betrakta som börsverksamhet i lagens mening. Någon exakt gräns för
när en verksamhet är att anse som börsverksamhet eller
går inte att dra
upp i lagen. Att verksamheten endast får vara av mindre omfattning innebär
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att antalet anbud och avslut skall vara litet. Var gränsen skall dras får
överlämnas åt bankinspektionen att avgöra. Om ett fondpapper är inregistrerat vid en börs bör det inte samtidigt få förekomma lokal börsliknande
verksamhet med samma fondpapper. Den börsliknande verksamheten och
det bolag vars fondpapper verksamheten avser måste ha ortsgemenskap.
Ortsgemenskap bör anses råda även om den börsliknande verksamheten
drivs på centralorten för regionen medan aktiebolaget driver sin verksamhet
på någon mindre plats inom samma region. En avgränsning som kan anses
rimlig är att den börsliknande verksamheten och aktiebolagets verksamhet
drivs i samma kommun.
Börs är den som driver börsverksamhet. Börsverksamhet får enligt vårt
förslag endast bedrivas av den som erhållit tillstånd enligt 3 § och av
Stockholms fondbörs. De grundläggande krav som bör gälla för börsverksamhet har behandlats i avsnitt 6.2.4.
Clearingverksamhet finns inte definierad

i svensk lagstiftning. Clearing
har behandlats i avsnitt 6.3.2 och innebär enligt vanligt språkbruk utjämning, eller kvittning av ömsesidiga fordringar antingen mellan stater på

grund av handelsavtal eller mellan banker. Inom options- och terminshandeln innefattar clearing ytterligare moment. Den som bedriver clearingverksamhet inom options- eller terminshandeln påtar sig ansvaret för att
samtliga kontrakt uppfylls. Detta garantiåtagande kan uppfyllas genom att
clearingorganisationen inträder som motpart till både köparen och säljaren i
varje options- eller terminsavtal. Däri ligger att clearingorganisationens
position i handeln skall vara riskmässigt neutral. Det är dock tänkbart att
clearingorganisationen med bibehållande av sitt garantiåtagande inte går in
som part i avtalen. I paragrafen har angivits att detta skall ske på liknande
sätt. Innebörden härav är att clearingorganisationens position i handeln
skall vara neutral oavsett hur garantifunktionen
är konstruerad. Av 49 §
följer att styrelsen för en clearingorganisation är skyldig att vidtaga åtgärder
för att återställa balansen om obalans uppstår. Som framgår av 47 § har den
som bedriver clearingverksamhet även andra uppgifter.
Den definition vi föreslår överensstämmer i princip med den som optionsutredningen föreslog. Vi har dock utvidgat tillämpningsområdet till att avse
även avtalskonstruktioner som liknar optioner och terminer.
Clearingorganisation är den som driver clearingverksamhet.
Clearingverksamhet får endast drivas av den som erhållit tillstånd enligt 3 § och av
Stockholms fondbörs. De grundläggande krav som bör gälla för clearingverksamhet har behandlats i avsnitt 6.3.4.
Med börsmedlem avses den som är medlem av Stockholms fondbörs eller
ansluten till en annan börs. Begreppet börsmedlem är väl inarbetat och
har därför funnit att det bör behållas och användas för att beteckna varje
till en börs. På det sättet erhålls en enhetlig beteckning på
dem som äger rätt att utföra handel på en börs oavsett börsens organisatoanslutningsform

riska uppbyggnad.
På enahanda skäl har
definierat
ansluten till en clearingorganisation.

clearingmedlem

som den som är

i
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fondFondpapper definieras enligt lagen om värdepappersmarknaden,
kommissionslagen och lagen om Stockholms fondbörs som aktie, annat
bevis om delaktighet i bolag, obligation, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt andel i aktiefond.
Den definition vi valt bygger i princip på samma modell som gällt tidigare. Vi har inte ansett det meningsfullt att räkna upp alla förekommande
instrument som är att anse som fondpapper. Nya instrument
introduceras ständigt och en sådan uppräkning skulle därför snabbt bli
valt att knyta begreppet fondpapper till sådana
föråldrad. l stället har
instrument som ges ut av ett bolag, av staten eller av annan för kapitalanfinansiella

skaffning. Andra kännetecken är att instrumenten ges ut i ett bestämt antal
och är
delägarrätter
eller avser ett bestämt totalbelopp fordringsrätter
avsedda för allmän omsättning. Eftersom instrumenten härrör från en emittent i traditionell mening kan fondpapper bli föremål för inregistrering vid

f
i

en börs. En emittent av fondpapper som ansöker om att få dessa inregistrerade vid en börs kan åläggas informationsskyldighet
om verksamheten
den
och kan därmed skriva på ett inregistreringskontrakt
typ som i dag
av
finns vid Stockholms fondbörs.
Enligt definitionen finns det två typer av rättigheter som ingår i begreppet
fondpapper: dels delägarrätt, dels fordringsrätt. I fortsättningen diskuteras
utifrån aktiebolagens horisont.
som manifesteras genom ägandet av aktier, innefattar ekoförvaltande
rättigheter. Ekonomiska rättigheter innefattar rätt
och
nomiska
vinst
och rätt till utdelning ur bolagets behållna tilltill andel i bolagets
gångar vid likvidation. Finns både preferens- och stamaktier har preferensaktieägarna rätt till utdelning före stamaktieägarna. Aktieägare har också
rätt till förtur till teckning vid nyemission. Vid fondemission kan endast
tidigare aktieägare komma i fråga för tilldelning. Förvaltande rättigheter

dessa rättigheter
Delägarrätt,

i4

i
i
g
i

,
4

rätt att rösta på bolagsstämma.
Fordringsrätt ger rätt till ränta på utlånade pengar. Räntan utbetalas
normalt oberoende av resultatet. Borgenärens rätt att få ränta går före
aktieägarens rätt till utdelning. Borgenären har vid likvidation också rätt till
vanligt sätt i t.ex.
betalning före aktieägarna. Ett bolag kan låna pengar
bank eller genom att utge ett s.k. marknadslån. Vanlig kreditgivning från
bank eller annan saknar intresse för diskussionen och lämnas därför åt

innefattar

kan uppdelas i obligationslån och förlagslån. Obligationslån ger vid likvidation rätt till betalning före förlagslånen som i sin tur
ger rätt till betalning före aktier.
Till obligations- eller förlagslån kan knytas en konverteringsrätt, en optionsrätt, en vinstandel eller en konvertibel vinstandel. Konverteringsrätt
innebär att det till skuldebrevet knyts en möjlighet för borgenären att helt
eller delvis utbyta sin fordran mot aktier i det bolag som emitterat lånet.
sidan. Marknadslån

Utbyte kan ske så att ett visst antal obligationer får utbytas mot ett visst
antal aktier eller att aktierna vid utbytet skall beräknas till en viss kurs och
att obligationerna sedan avräknas mot sitt nominella värde. Om en optionsrätt knyts till skuldebrevet

ges borgenären genom optionen

en rätt att
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senare få köpa aktier till ett i optionen fastställt pris. Detta påverkar inte
borgenärens fordran
bolaget. Det är inte tillåtet att tillskapa fristående
optionsrätter. Optionsbevisen är dock giltiga även efter det att obligationen
lösts in. Det ger bolaget möjlighet att lösa lånet utan att det inverkar på
innehavarens rätt att senare utnyttja optionen genom att förvärva aktier i
bolaget. Om ett lån är knutet till en vinstandel så innebär det att räntan på
lånet är relaterad till bolagets vinst eller till utdelningen på bolagets aktier.
Ett konvertibelt vinstandelsbevis ger rätt att byta fordringen mot aktier.
Konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning samt vinstandelsbevis och konvertibla vinstandelsbevis kan sägas utgöra en mellanform mellan delägarrätt och fordringsrätt. Vid var tid väger
dock den ena typen av rättighet tyngre än den andra. Beroende på hur den
utnyttjas är den alltså antingen att betrakta som delägarrätt eller som
fordringsrätt. Det finns därför inte skäl att i definitionen särskilt
ange dessa
mellanformer.
Gemensamt för alla dessa rättigheter är att de kan emanera från ett
De kan också emanera från andra bolag. Fordringsrätter kan
också utges av t.ex. staten och bostadsfinansieringsinstituten.
Det finns
aktiebolag.

alltså en emittent som anskaffar kapital genom att ge ut sådana finansiella
instrument. En annan gemensam nämnare är att det för varje tid finns ett
av
emittenten bestämt antal aktier eller ett bestämt totalt nominellt belopp för
vilket skuldebrev utfärdats ute på marknaden. Det är bara emittenten
som
kan påverka mängden av instrument. Det är dock möjligt för en större
enskild aktieägare att t.ex. utfärda optioner på sitt eget aktieinnehav. Detta
påverkar dock inte bolagets finansiella ställning eller aktieägarnas ställning
gentemot bolaget. Sådana optioner är enligt vår definition inte att anse som
fondpapper men väl som finansiella instrument.
Mot definitionen av fondpapper kan den kritiken riktas att det inte alltid
är så att rättigheten finns manifesterad i ett fysiskt dokument vilket uttrycket fondpapper ger intryck av. Vi har dock inte funnit att begreppet
fondpapper bör bytas ut av den anledningen. Även papperslösa delägarrätter eller fordringsrätter eller mellanformer därav är alltså att anse som
fondpapper.
Gränsen mellan fondpapper och andra rättigheter med vilka handel förekommer på värdepappersmarknaden bör genom den föreslagna definitionen av fondpapper bli klar. Sådana rättigheter tillskapas alltså av andra än
dem som traditionellt är att anse som emittenter på värdepappersmarknaden. Det rör sig här om standardiserade optioner och standardiserade
terminer av den typ som i dag förekommer vid OM. Andra sådana finansiella instrument är s.k. repor, swappar osv.
Finansiella instrument utgör således en samlingsbeteckning för alla instrument som det förekommer handel med på värdepappersmarknaden.
Fondpapper utgör en mindre klart avgränsad grupp av finansiella instrument. Detta framgår av den av oss föreslagna definitionen. Enligt definitionen anges att de finansiella instrument som avses, bortsett från fondpapper,
består av rättigheter och förpliktelser. Detta kan illustreras av en standardi-
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avseende aktier. Den som förvärvat en sådan option har en
skyldig att köpa de underliggande aktierna. För utfärdaren
rätt men är
innebär optionen en förpliktelse att på anfordran sälja de underliggande
aktierna.
Med annan rättighet avses att rättigheten inte avser sådan delägarrätt

serad köpoption

eller fordringsrätt som anges i definitionen av fondpapper. Rättigheten skall
alltså rikta sig mot någon annan än en emittent. Därmed inte sagt att om en
emittent agerar på t.ex. marknaden för standardiserade optioner så skulle
dessa vara att anse som fondpapper. Agerar emittenten i andra finansiella
instrument så gör han inte det i denna egenskap.
Definitionen av option och termin syftar till att fånga in alla typer av
dvs. definitionerna avser att täcka alla typer
oberoende
optioner
och
terminer
av vilken den underliggande tillgången
av
alltså utgöras av fondpapper eller
tillgången
kan
är. Den underliggande
råvaror
eller andra tillgångar eller
andra finansiella instrument, valutor,
olika typer av index. Oavsett vilken den underliggande tillgången är fullgörs
sådana finansiella instrument,

vanligtvis genom någon form av kontantavförekommer börshandel med optioner avseende
terminer. Den underliggande tillgången för en sådan option avser ett terminskontrakt vars underliggande tillgång i sin tur utgörs av t.ex. en obliga-

options- eller terminsavtalen
räkning.

Internationellt

tion. Genom att i definitionerna av option och termin ange att den underliggande tillgången förutom fondpapper m.m. även kan avse andra finansiella instrument omfattas nu beskrivna typer av kombinationsinstrument
av
lagen.
Ytterligare en grupp derivat som omfattas av definitionen är de s.k.
syntetiska optionerna och syntetiska terminerna. Vanligtvis är det underliggande värdet ett specifikt fondpapper eller annat finansiellt instrument
och det är då detta finansiella instrument som skall levereras vid lösen. I
vissa fall vill man dock ge möjlighet att välja vad man vill leverera ur en
grupp av fondpapper eller andra finansiella instrument. Detta förekommer
framför allt när det finns en grupp finansiella instrument med lika men inte
identiska egenskaper och det därför är i det närmaste likgiltigt vilket finansiellt instrument ur gruppen som levereras. Förfarandet med flera leveransbara finansiella instrument är snarare regel än undantag på t.ex. de flesta
ränteterminsmarknaderna
runt om i världen. När flera finansiella instrument är leveransbara uppstår problem att definiera vad det underliggande
värdet för optionen eller terminen är. Detta värde måste definieras för att
möjliggöra kontantavräkning
eller värdejustering vid leverans av olika finansiella instrument. Definitionen kan ske på två sätt. Det första alternativet innebär att man utser ett av de finansiella instrument som ingår i
leveransgruppen till att vara det underliggande värdet. Det andra alternativet innebär att man konstruerar ett underliggande värde som inte exakt
överensstämmer med något av de existerande finansiella instrumenten men
vars egenskaper t.ex. utgör ett medelvärde av egenskaperna för de leveransbara finansiella instrumenten. Ett på detta sätt konstruerat finansiellt inett
strument sägs vara syntetiskt och optioner och terminer baserade
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sådant finansiellt instrument kallas syntetiska optioner och syntetiska terminer.
Det specifika med en option är att den ger förvärvaren innehavaren
en
rätt, men
en skyldighet att påfordra att avtalet fullföljs. Utnyttjar inte
innehavaren sin rätt inom löptiden upphör avtalet att gälla. Begär däremot
innehavaren att avtalet skall fullföljas har den som utfärdat optionen inget
val. Han blir då förpliktad enligt avtalets innehåll.
En option kan antingen vara en köpoption eller en säljoption.
börden härav kan beskrivas på följande sätt.

Inne-

Den som utfärdar säljer en köpoption förbinder sig att på anfordran
sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den som innehar köper
en köpoption äger rätt men är inte skyldig att
köpa den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den som utfärdar säljer
en säljoption förbinder sig att på anfordran
köpa den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den som innehar köper
en säljoption äger rätt men är inte skyldig att
sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.
Premien är det belopp en innehavare måste betala till utfärdaren.
Ett avtal om köp av en tillgång på termin innebär att parterna vid
avtalstillfället gör upp om priset och om vid vilken framtida tidpunkt avtalet
skall fullföljas. Sådana terminskontrakt kan innehålla bestämmelser om att
båda parter kan begära leverans av den underliggande tillgången. Det kan
också vara så att det endast är förbehållet den ena parten att bestämma om
leverans skall ske eller ej. Definitionen omfattar båda dessa avtalstyper.
Tillstånd
3 § Börs- eller clearingverksamhet får endast drivas av Stockholms
fondbörs eller av annan som erhållit tillstånd därtill av regeringen.
Tillstånd enligt första stycket får meddelas svenskt aktiebolag och
svensk ekonomisk förening.
För en börs eller en clearingorganisation som erhållit tillstånd enligt
första stycket gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag eller ekonomiska föreningar i allmänhet, om inte annat följer av denna lag.
l paragrafens första stycke klargörs att börs- eller clearingverksamhet får
bedrivas av Stockholms fondbörs och av annan som erhållit tillstånd av
regeringen se avsnitt 6.4.4. Stockholms fondbörs ges således i lag rätt att
driva börsverksamhet förutom med fondpapper även med andra finansiella
instrument, t.ex. optioner eller terminer. Som framgår av vårt förslag till lag
om handel med fondpapper och andra finansiella instrument skall all handel
med bl.a. standardiserade optioner vara organiserad med en clearingorganisation. I förevarande paragraf görs klart att fondbörsen får starta clearingverksamhet i egen regi. För det fall fondbörsen väljer att inte själv ordna
clearing står det fondbörsen fritt att träffa ett samarbetsavtal med en clearingorganisation som erhållit tillstånd för clearingverksamhet.
För andra än Stockholms fondbörs krävs således ett särskilt tillstånd att få
driva börs- eller clearingverksamhet. Sådant tillstånd får endast meddelas
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svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening se avsnitt 6.5.1.
I paragrafens tredje stycke erinras om att aktiebolagslagen eller lagen om
ekonomiska föreningar gäller för börser och clearingorganisationer
som
erhållit tillstånd enligt lagen. Motsvarande bestämmelse finns i 9 § lagen
1988:606 om finansbolag, 4§ aktiefondslagen 1974:931 och 8 § fondkommissionslagen

1979:748.

4 § Tillstånd för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att driva
börs- eller clearingverksamhet får meddelas endast om
bolagsordningen eller stadgarna
strider mot denna lag eller
annan författning,
företaget
är olämpligt att driva sådan verksamhet,
verksamheten kan antas bli till nytta för det allmänna samt
4. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
För tillstånd krävs utöver vad som sägs i första stycket att det på goda
grunder kan antas att bolaget eller föreningen i sin verksamhet kommer
att upprätthålla grundläggande förutsättningar för börs- och clearingverksamhet, nämligen:
neutraliteti det att börs- eller clearingmedlemmar behandlas lika såväl
i handeln som i andra hänseenden,
fritt tillträde i det att var och en som uppfyller uppställda krav får bli
börsmedlem eller clearingmedlem,
god genomlysning i det att börs- eller clearingmedlemmar ges en
snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten bereds tillfälle att ta del av information om marknadsläget samt
låga avgtfteri det att kostnaderna hålls nere och avgiften inte ger mer
än en skälig avkastning på eget kapital.
för att tillstånd skall få meddelas för
eller ekonomiska föreningar att driva börs- eller clearingverk-

l paragrafen föreskrivs vissa villkor
aktiebolag
samhet.

Första stycket l har sin förebild i 6 § fondkommissionslagen och 5 § lagen
om finansbolag. Det är angeläget att bolagsordningen resp. stadgarna
granskas i tillståndsärendet. Vårt förslag innehåller vissa tvingande bestämmelser som skall beaktas vid granskningen. Det gäller exempelvis
föremålet för verksamheten, aktiekapitalets resp. insatsernas storlek, ägaroch röstetalsbegränsning och firmabeteckning.
Första stycket 2 innehåller samma krav som för närvarande gäller för
t.ex. fondkommissionsbolag och finansbolag. Den lämplighetsprövning som
skall göras spänner över ett vitt fält. De organisatoriska förhållanden under
vilka verksamheten skall bedrivas måste uppmärksammas.

Den personliga

lämpligheten hos den verkställande ledningen och ägarna bör prövas. Som
villkor för tillstånd krävs enligt andra stycket att verksamheten kan antas bli
bedriven på ett sätt som överensstämmer med de etiska normer som bör
gälla för börs- och clearingverksamhet. Den lämplighetsprövning som skall
göras enligt första stycket 2 kommer alltså att få avgörande betydelse för
bedömningen av om förutsättningarna i andra stycket kan antas bli uppfyllda. Lämplighetsprövningen
Första stycket 3 innehåller

har behandlats i avsnitt 6.4.1.
ett krav

nytta.

Det skall alltså kunna
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påvisas att det finns ett positivt behov av den tilltänkta verksamheten. Som
närmare framgår av avsnitt 6.2.6 bör behovsprövningen ske utifrån det
förhållandet att Stockholms fondbörs finns. Frågan blir alltså om det finns
behov av börs- eller clearingverksamhet vid sidan av den verksamhet som
drivs av fondbörsen. Är det så att fondbörsen inte alls eller endast i begränsad omfattning kunnat samla handeln till sig, bör behov av den tilltänkta verksamheten kunna anses föreligga. Behovsprövningen har också
behandlats i avsnitt 6.4.2.
Första stycket 4 innebär att regeringen måste vid prövning av tillståndsärenden förvissa sig om att övriga förutsättningar i lagen är uppfyllda.
I andra stycket anges de allmängiltiga förutsättningar under vilka börseller clearingverksamhet måste bedrivas för att allmänhetens förtroende för
verksamheten skall kunna upprätthållas. Dessa har behandlats i avsnitt
6.2.4.
En börs eller en clearingorganisation skall i sin verksamhet iaktta neutralitet visavi dem som är anslutna till börsen eller clearingorganisationen
neutralitetsfrågor
har behandlats i avsnitt 6.2.4.2. Sådan anslutning får
göras av den som enligt fondkommissionslagen erhållit tillstånd till fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse.
Neutraliteten i handeln kan i
och för sig innefatta hela kedjan av affärshändelser som inträffar från
slutkund till slutkund där fondkommissionären och börsen utgör mellanled.
Den relation som avses i paragrafen omfattar dock enbart fondkommissionären och marknadsgaranten å ena sidan och börsen resp. clearingorganisationen å den andra. Innebörden härav är att börsen resp. clearingorganisationen skall vid de kontakter som förekommer med de anslutna aktörerna
följa uppställda regler för handel och information om handeln och på det
sättet behandla dessa aktörer lika. De anslutna aktörerna skall kunna
disponera över likartad teknisk utrustning för handel eller clearing och
information och ingen av dem skall gynnas eller missgynnas vad gäller
möjligheterna

att få tillträde till handeln eller clearingen eller ta del av
från börsen eller clearingorganiationen.
Den fondkommissionär eller marknadsgarant som inte följer uppställda regler eller handelsbruk och sedvänja skall behandlas på samma sätt oavsett vem det är. De
anslutna aktörerna skall alltså också behandlas lika i sanktionsärenden, i
informationen

fråga om skyldighet att ställa säkerhet m.m. Börsen och clearingorganisationen skall alltså agera utan påverkan av t.ex. ägar- eller vinstintressen.
Fritt tillträde, dvs. lika möjlighet för dem som uppfyller vissa krav att
ansluta sig till en börs eller en clearingorganisation, och lika möjlighet för
dem som blivit anslutna att bedriva handel vid och få information från
börsen. Det bör framhållas att om handeln på börsen utförs på ett börsgolv
det fysiska utrymmet kan vara begränsat, varför det inte är säkert att alla
som i och för sig skulle kunna vara behöriga kan anslutas till börsen. Det
kan också finnas tekniska hinder som medför en begränsning frågan om
fritt tillträde har i övrigt behandlats i avsnitt 6.2.4.3. Som framgår av 13 §
ställs i lag två krav för anslutning upp dels kan endast de aktiebolag som
enligt fondkommissionslagen erhållit tillstånd att driva fondkommissions-
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eller marknadsgarantrörelse

komma i fråga, dels skall bolaget i övrigt vara
lämpligt för anslutning. Prövningen sker av styrelsen för börsen eller clearingorganisationen. Utöver det formella kravet på fondkommissions- eller
marknadsgaranttillstånd
skall alltså styrelsen göra en diskretionär prövning

av sökandens lämplighet. Det är viktigt att denna prövning grundar sig på
en objektiv bedömning. Är det så att anslutningsmöjligheterna är begränsade på grund av fysiska eller tekniska hinder bör regler som rör begränsningssituationen vara neutralt utformade.
God genomlysning innefattar att börs- och clearingmedlemmar samtidigt
kan ta del av den information om handeln som sprids av börsen och
clearingorganisationen samt att informationen är korrekt och omedelbar.
lnformationsfrågan har behandlats i avsnitt 6.2.4.4. Även allmänheten skall
beredas tillfälle att ta del av information om marknadsläget via media eller
på annat lämpligt sätt. God genomlysning kräver också att börsen och
clearingorganisationen skall verka för att regler om inrapportering av affärer efterlevs och att brott mot reglerna påtalas. l 32 § finns en regel om
rapportering av avslut intagen.
Den sista förutsättningen avser att markera vikten av låga avgifter i börsoch clearingverksamheten. Frågan om låga avgifter har behandlats i avsnitt
6.2.4.6. Kostnaderna måste hållas nere så att inte avgifternas storlek inverkar
viljan att anlita de tjänster som börsen eller clearingorganisationen tillhandahåller. Skulle detta inträffa leder det till en försämrad genomlysning av handeln, vilket är till nackdel för marknaden i stort.
5 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget eller föreningen har
registrerats. Har sådan ansökan gjorts av ett aktiebolag inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 §
första stycket aktiebolagslagen 1975:1385 föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet. Har sådan ansökan i stället gjorts av en ekonomisk
förening inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen
fattats, räknas den i 2 kap. 3§ första stycket lagen 1987:667 om
ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.
Bestämmelsen innebär att möjlighet öppnas för regeringen att meddela
tillstånd innan bolaget eller föreningen har registrerats.
6 § Tillstånd enligt 3 § för ett aktiebolag får ges endast om aktiekapitalet uppgår till minst tio miljoner kronor om fråga är om börsverksamhet och till minst tjugofem miljoner kronor om fråga är om clearingverksamhet.
Tillstånd enligt 3§ för en ekonomisk förening får ges endast om
summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser uppgår till minst
tio miljoner kronor om fråga är om börsverksamhet och till minst
tjugofem miljoner kronor om fråga är om clearingverksamhet.
Drivs börs- och clearingverksamhet inom samma bolag eller förening
skall aktiekapitalet eller gjorda insatser uppgå till minst trettiofem miljoner kronor.
som bedriver börs- eller clearingverksamhet skall ha hög status. För börser anser
att nivån för det minsta
Aktiebolag

och ekonomiska

föreingar
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aktiekapitalet resp. insatserna i vart fall bör ligga
föreslår skall gälla för bl.a. fondkommissionsbolag,
Kapitalbehovet har behandlats i avsnitt 6.5.3.

samma nivå som vi
nämligen 10 milj. kr.

För clearingorganisationer
på
som upprätthåller
en garantifunktion
marknaden bör motsvarande kapital uppgå till minst 25 milj. kr. Drivs börsoch clearingverksamhet i samma bolag eller förening bör av likformighetsskäl angivna kapital uppgå till minst 35 milj. kr.
7 § I en börs eller en clearingorganisation, som drivs som aktiebolag,
får en aktieägare inneha aktier motsvarande högst tjugo procent av
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Dessutom
skall fördelningen av ägandet även i övrigt framstå som lämplig.
I en börs eller en clearingorganisation
som drivs som ekonomisk
förening får en medlem inneha högst så många andelar som svarar mot
tjugo procent av det totala andelstalet eller röstetalet för samtliga andelar i föreningen. Dessutom skall fördelningen av ägandet även i övrigt
framstå som lämplig.
Om särskilda skäl föreligger får regeringen eller, sedan tillstånd givits,
efter regeringens bemyndigande bankinspektionen medge att en aktieägare innehar en större andel eller ett större röstetal än som sägs i första
stycket eller att en medlem innehar fler andelar eller fler röster än som
sägs i andra stycket.
I paragrafen ges bestämmelser om begränsning av såväl ägandet som röstetalet, prövning av ägarkonstellationens lämplighet och möjlighet till dispens
från begränsningsreglerna. Motivet till bestämmelsen, som behandlats i
avsnitt 6.5.2, är att förhindra att en börs eller en clearingorganisation
kommer att domineras av en eller ett fåtal ägare eller en intressesfär. Taket
för såväl ägande som röstetal har satts vid 20 procent. Det är dock enligt
paragrafen inte tillräckligt att konstatera om dessa gränser uppnåtts. Det
krävs dessutom en mer samlad bedömning av om ägarkonstellationen också
framstår som lämplig i övrigt. Tillhör flera av initiativtagarna samma intressesfär bör bedömningen i normalfallet vara att tillstånd inte meddelas.
Som framgår av tredje stycket får regeringen dock avvika från tjugoprocentskravet om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan föreligga om
avvikelsen från tjugoprocentskravet är obetydlig eller om den som önskar
en högre andel inte själv är aktiv på marknaden och inte heller har en
ekonomisk intressegemenskap med sådan som är aktiv på marknaden.
I samband med att frågan om tillstånd är föremål för bedömning prövas
förutsättningarna enligt paragrafen av regeringen. Sedan tillstånd givits blir
det bankinspektionen som i sin tillsynsroll får övervaka att reglerna inte
åsidosätts. Av tredje stycket framgår att regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, bankinspektionen även efter det att tillstånd givits får medge undantag från tjugoprocentskravet
om särskilda skäl föreligger. Vid
prövning av en sådan dispens måste också en bedömning av lämpligheten av
den totala ägarkonstellationen göras. Det förekommer internationellt att
börsen är ett helägt dotterbolag till ett holdingbolag eller att clearingorganisationen är ett helägt dotterbolag till en börs. En sådan konstruktion bör
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kunna godtas och undantag enligt tredje stycket bör därmed kunna medges
om ägarförhållandena i holdingbolaget eller börsen är sådana som anges i
första eller andra stycket.
8 § Regeringen godkänner börsens och clearingorganisationens bolagsordning eller stadgar i samband med att tillstånd meddelas enligt 3
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
skall godkänna beslut om ändring i bolagsordningen eller stadgarna.
Ändringen får
registreras innan godkännande lämnats.
Paragrafen har sin förebild i banklagstiftningen, fondkommissionslagen och
lagen om finansbolag. Enligt första stycket ankommer det på regeringen att
i samband med tillståndsprövningen godkänna bolagsordningen resp. stadgarna. Enligt andra stycket kan regeringen bemyndiga bankinspektionen att
pröva ändringar i dessa handlingar. Beslut om ändring får inte registreras
förrän godkännande skett. Detta innebär att stämmans beslut måste fattas
med uttryckligt

förbehåll för regeringens eller inspektionens godkännande.

9§ Styrelsen för en börs eller en clearingorganisation skall ha minst
fem ledamöter. Styrelsen skall förvalta företagets angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.
Styrelsen väljs av bolags- eller föreningsstämman eller på annat sätt
som sägs i aktiebolagslagen 1975:1385 eller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Regeringen får dock utse högst två ledamöter i
styrelsen offentliga styrelseledamöter
med uppgift att särskilt verka
för att samhällets intressen beaktas i verksamheten.
Paragrafen har sin förebild i 7 kap. 1 § första och andra styckena bankaktiebolagslagen. Den har behandlats i avsnitt 6.6.1. Liksom reglerna om ägaroch röstetalsbegränsningar jfr 7 § motiveras förevarande bestämmelse
också av önskemålet att skapa goda förutsättningar för att börser och
clearingorganisationer
i sin verksamhet agerar på ett neutralt och självständigt sätt.
I första stycket sägs att antalet styrelseledamöter skall vara minst fem.
Något maximalantal anges inte. Detta får i stället bestämmas i bolagsordningen eller stadgarna och kan därmed anpassas efter börsens eller clearingorganisationens särskilda förhållanden.
Enligt andra stycket skall styrelsen väljas av bolags- eller föreningsstämman. styrelseledamöter kan också utses i annan ordning enligt de
regler som gäller i aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar.
Vidare får regeringen utse högst två styrelseledamöter. Dessa s.k. offentliga
ledamöter skall ha till uppgift att särskilt verka för att samhällets intressen
beaktas i verksamheten.
För offentliga styrelseledamöter gäller samma regler i fråga om uppdragets längd, sekretess, ansvar och lojalitet som för de av stämman valda
ledamöterna. Detta följer av att aktiebolagslagen resp. lagen om ekonomiska föreningar gäller subsidiärt i de frågor som inte är särskilt reglerade i den
föreslagna lagen.
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10 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Val av
styrelsens ordförande förrättas
sätt som sägs i 8 kap. 8 § aktiebolagslagen 1975:1385 eller 6 kap. 8 § lagen 1987:667 om ekonomiska
föreningar. Den som är anställd av börsen eller clearingorganisationen
får inte vara ordförande.
Valet av ordförande skall utan dröjsmål underställas regeringen för
godkännande. Regeringen skall godkänna valet, om den valde kan
förväntas verka för att såväl börsens eller clearingorganisationens som
samhällets intressen beaktas i verksamheten. Om valet inte godkänns,
skall regeringen i stället utse en annan ledamot av styrelsen till ordförande.
Regeringens godkännande enligt andra stycket gäller tills vidare. Vid
omval av en ordförande som har godkänts av regeringen krävs inte ny
underställning. Regeringen får återkalla sitt godkännande, om ordföranden inte längre uppfyller de villkor för godkännande som anges i
andra stycket. Om regeringen utsett ordföranden får uppdraget återkallas när som helst.
Om ett godkännande har återkallats skall nyval förrättas enligt första
stycket. Detsamma gäller om ett uppdrag upphört av annan orsak.
Intill dess att valet av ordförande har prövats av regeringen, skall den
enligt första stycket utsedde ledamoten vara ordförande.
Paragrafen har sin förebild i 7 kap. 11 § bankaktiebolagslagen, vilken har
8 och 9 §§
behandlats i avsnitt 6.6.2. Bestämmelsen motiveras liksom
utifrån vår strävan att skapa goda förutsättningar för att börsen och cleai sin verksamhet agerar på ett neutralt sätt. Allvaret i
denna strävan, vilket anges i andra stycket, markeras särskilt av att styrelsens val av ordförande skall godkännas av regeringen. Valet av ordförande
skall omedelbart underställas regeringens prövning. Under den tid som
ringorganisationen

ärendet handläggs av regeringen skall den valde fungera som ordförande.
Godkännande skall lämnas om den valde kan förväntas verka för att såväl
börsens resp. clearingorganisationens som samhällets intressen beaktas i
verksamheten. Godkänns inte den valde av regeringen skall regeringen i
stället utse en annan styrelseledamot till ordförande. Detta innebär att
regeringen i en sådan situation även kan utse en offentlig styrelseledamot
som ordförande.
I samband med att systemet med offentliga styrelserepresentanteri affärsbankernas styrelser infördes uttalade departementschefen prop. 1970:141
s. 13 att beslut om tillsättande av offentlig ledamot bör fattas först efter det
att ifrågavarande bank under hand beretts tillfälle att framföra sina synpunkter i fråga om personvalet. Ett sådant förfarande skulle enligt departementschefens mening bidra till att skapa förutsättningar för det förtroendefulla och konstruktiva samarbete mellan den offentliga styrelseledamoten
och bankstyrelsen i övrigt som förslaget syftade till. Någon reglering av
ansågs inte nödvändig utan detta kunde ske formlöst.
När så reglerna om att regeringen skulle godkänna valet av styrelseordförande i affärsbankerna infördes uttalade departementschefen prop. 1984
85:35 s. 9 att valet av ordförande på motsvarande sätt skulle komma att

samrådsförfarandet

föregås av kontakter mellan banken och regeringen så att valet normalt inte
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senare skulle komma att underkännas av regeringen. Om detta ändå skulle
inträffa borde regeringens strävan vara att till ordförande utse någon som de
övriga styrelseledamöterna
kunde ha förtroende för. Vidare förmodade
departementschefen att enighet om valet praktiskt taget alltid skulle kunna
uppnås, eftersom alla parter är betjänta av att banken har en ordförande
som har allas förtroende. Departementschefen förespråkade således ett
samrådsförfarande och uttalade att detta inte borde lagregleras utan ske
formlöst.
Inte heller
föreslår något formaliserat samrådsförfarande när det gäller
val av ordförande i styrelserna för börser eller clearingorganisationer men
förutsätter att ett sådant samråd kommer till stånd.
Av tredje stycket framgår att regeringens godkännande skall gälla tills
vidare och att något nytt godkännande inte behövs vid omval av en tidigare
godkänd ordförande.

Om regeringen utser ordförande gäller uppdraget tills
det återkallas, dock längst under den tid ordföranden är ledamot i styrelsen.
En av regeringen utsedd ordförande kan inte entledigas av styrelsen. Återkallelse av godkännande får ske om ordföranden inte längre kan förväntas
verka för att såväl börsens eller clearingorganisationens
som samhällets
intressen beaktas i verksamheten. Återkallas godkännandet eller upphör
uppdraget

av annan orsak skall, enligt fjärde stycket, nyval ske. Sådant
nyval skall underställas regeringen för godkännande.
ll § Aktiebolag och ekonomisk förening som erhållit tillstånd att driva
verksamhet enligt denna lag skall i sin firma använda ordet börs eller
clearing eller avledning därav eller utländsk form av ordet börs. Med
undantag av Stockholms fondbörs får annan inte i sin firma eller i övrigt
vid beteckning av verksamhet på värdepappersmarknaden använda något av angivna uttryck.
I paragrafen stadgas ensamrätt för börsen och clearingorganisationen att i
använda orden börs eller clearing eller avledning därav eller
utländsk form av sådant 0rd. Förbudet i andra meningen gäller inte Stockholms fondbörs. Förbudet för andra att använda något av angivna uttryck är
begränsat till verksamhet på värdepappersmarknaden. Det är alltså tillåtet
att vid beteckning av annan verksamhet, t.ex. inom nöjes- och restaurangsin firma

branschen, begagna dessa beteckningar.
straffbelagd.

överträdelse

av bestämmelsen är

Stockholms fondbörs organisation och förvaltning
I 12-18 §§ föreslås regler för Stockholms fondbörs organisation och förvaltning. Bestämmelserna har med vissa ändringar överförts från lagen om
Stockholms fondbörs och motsvarar där 4-10 §§. I förordningen om Stockholms fondbörs finns mer detaljerade bestämmelser för fondbörsen. Motsvarigheten till vissa av dessa bestämmelser återfinns i vårt förslag i 3644 §§ och föreslås bli tillämpliga på börsverksamhet över huvud taget. Vi
förutsätter att börsstyrelsen, liksom för närvarande, svarar för regler som
har karaktär av ordningsföreskrifter.
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12 § För Stockholms fondbörs skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och förvaltar fondbörsens angelägenheter. Den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen handhas av en börschef.
Paragrafens första mening överensstämmer med nuvarande 4 § lagen om
Stockholms fondbörs. Andra meningen motsvarar 6 § första stycket första
meningen samma lag och har flyttats av redaktionella skäl.
13 § Börsstyrelsen skall bestå av nio ledamöter. Börschefen skall vara
ledamot av styrelsen. Fyra ledamöter, däribland ordföranden och vice
ordföranden, utses av regeringen. Genom val utses en ledamot av
Svenska handelskammarförbundet och Sveriges industriförbund gemensamt, två ledamöter av medlemmarna av fondbörsen samt en ledamot
av en organisation som tillvaratar de enskilda aktiesparamas intressen.
Regeringen utser den eller de organisationer som skall välja sistnämnda
sådan organisation vid den tidpunkt då val skall ske
ledamot. Finnes
utses ledamoten av regeringen.
För ledamöterna skall finnas tre suppleanter. Som suppleant för börschefen fungerar hans ställföreträdare. I övrigt utses en suppleant av
regeringen och genom val en suppleant av de tre intressegrupper som
anges i första stycket. Har ledamot utsetts på sätt som sägs i första
stycket sista meningen deltar ledamoten vid valet av suppleant i stället
för organisation som tillvaratar aktiespararnas intressen. Som suppleant
för ledamot utsedd av regeringen inträder den som regeringen utsett och
som suppleant för ledamot utsedd av övriga intressegrupper inträder
den som dessa gemensamt utsett.
Sker
val enligt första eller andra stycket utser regeringen ledamot
eller suppleant som skulle ha utsetts genom sådant val.
Börsstyrelsens ledamöter och suppleanter för dem utses för tre kalenderår. Avgår någon i förtid, utses efterträdare för återstående tid. Vad
börschefen eller hans ställföreträdare.
nu sagts gäller
Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter.
I paragrafen, som till sin uppbyggnad motsvarar 5 § lagen om Stockholms
anges börsstyrelsens sammansättning. Frågan har behandlats i
avsnitt 6.6.3. Awikelserna avser antalet ledamöter och suppleanter, det. sätt
som de utses på och att börschefen skall vara ledamot av styrelsen. Antalet
fondbörs,

ledamöter föreslås vara nio. Börschefen utses av styrelsen. Av övriga ledamöter utses fyra av regeringen däribland ordföranden och vice ordföranden, en ledamot av emittenterna, två av de till fondbörsen anslutna medlemmarna samt en ledamot av aktiespararna.
Antalet suppleanter föreslås vara tre. Börschefens ställföreträdare skall
vara suppleant för börschefen. En suppleant utses av regeringen och en
genom val av de tre intressegrupperna. Den förstnämnde suppleanten inträder för någon av dem som regeringen utsett och den sistnämnde inträder
för någon av dem som utsetts av de tre intressegrupperna.
Det ankommer
börsmedlemmarna, Svenska handelskammarförbundet, Sveriges industriförbund och Sveriges aktiesparares riksförbund eller
annan lämplig organisation som representerar aktiespararna att själva betill. Vilken eller vilka
stämma hur valet av ledamöter och suppleant skall
organisationer som bör anses representera aktiespararna kan variera från

.
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tid till annan. Det bör därför inte i lag pekas ut någon särskild organisation.
l stället bör det ankomma på regeringen att ange vilken eller vilka organisationer som skall förrätta valet av ledamot och delta i valet av suppleant.
Finns det ingen lämplig organisation bör regeringen utse en ledamot som
den aktiesparande allmänhetens intressen. Utses aktiespararnas
ledamot på sistnämnt sätt bör denne delta vid valet av suppleant i stället för
tillvaratar

en organisation som tillvaratar aktiespararnas intressen.
Styckena tre-fem överensstämmer med gällande rätt. I fjärde stycket har
dock gjorts ett tillägg som klargör att mandatperioden tre år endast omfattar
andra styrelseledamöter och suppleanter än börschefen eller hans ställföreträdare.
14 § Börsstyrelsen tillsätter och entledigar börschefen samt utser och
entledigar ställföreträdare för honom.
Beslut om tillsättande och entledigande av börschef samt ställföreträdare för honom skall ha biträtts av minst sex ledamöter
ordföranden och börschefen att ge15 § Börsstyrelsen kan uppdra
mensamt, var för sig eller i förening med en eller flera av styrelsens
ledamöter avgöra ärende eller grupp av ärenden, som är av sådan vikt
styrelsen, samt fatta beslut i fråga som
att prövningen bör ankomma
tål uppskov.
16 § Börsstyrelsen är beslutför med ordförande och minst fyra andra
ledamöter.
Beslut fattas med enkel röstövervikt, om
annat följer av 14 eller
35
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
17 § Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen
skall tillämpas i fråga om ledamöterna av börsstyrelsen.

1986:223

18 § För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens
och börschefens förvaltning skall finnas två revisorer. Bankinspektionen
utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna
av fondbörsen den andre. Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår.
För varje revisor skall utses en suppleant. Vad som sägs i första
stycket om revisor skall gälla även suppleant för honom.
Paragraferna överensstämmer, med de ändringar som följer av ändrad paragrafindelning och ändrat antal ledamöter i börsstyrelsen, med 6-10 §§ lagen
den sakliga ändom Stockholms fondbörs. I 14 § första stycket föreslår
ringen att börsstyrelsen måste utse i stället för kan utse en ställföreträdare. Skälet härtill är att ställföreträdaren är börschefens suppleant i börsstyrelsen. För beslut om tillsättande eller entledigande av ställföreträdare
föreslår
ett krav på kvalificerad majoritet.
Börs- och clearingmedlem samt börs- och clearingombud
19 § Till börs- eller clearingmedlem får om annat inte följer av andra
stycket antas endast den som enligt fondkommissionslagen 1990:000
har tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse
och i övrigt är lämplig som börs- eller clearingmedlem.
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Efter regeringens eller enligt regeringens bemyndigande bankinspektionens godkännande får till börs- eller clearingmedlem antas utländskt
företag som enligt lagen i det land där styrelsen har sitt säte äger rätt att
i det landet ansluta sig till en börs eller en clearingorganisation och som i
övrigt är lämpligt som börs- eller clearingmedlem.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen för börsen eller clearingorganisationen.
Paragrafens första stycke har sin förebild i 11 § lagen om Stockholms
fondbörs. Den har behandlats i avsnitt 6.8. För att bli medlem av fondbörsen eller ansluta sig till annan börs eller clearingorganisation krävs enligt
bestämmelsen att man erhållit tillstånd att driva fondkommissions- eller
marknadsgarantrörelse. Därutöver bör sökanden även i övrigt vara lämplig
som börs- eller clearingmedlem. Prövningen av medlemskap sker av styrelMed utsen för fondbörsen eller annan börs eller clearingorganisation.
trycket styrelsen

för börsen i tredje stycket avses alltså både styrelsen för
Stockholms fondbörs och styrelsen för någon annan börs.
Som framhållits under 2 § är det av vikt att den lämplighetsprövning som
styrelsen skall göra blir opartisk och objektiv. Detta är av vikt för att kraven
på neutralitet och fritt tillträde skall kunna upprätthållas.
Paragrafens andra stycke behandlar utländska företags rätt till anslutning
till en börs eller en clearingorganisation.
Fråga är alltså om sådana utländska företag som
etablerat sig i Sverige utan som agerar från utlandet.
Även här bör av styrelsen göras en formell och en diskretionär prövning.
Av de formella kraven gäller för det första att regeringens eller bankinspektionens godkännande föreligger. Ett sådant godkännande bör ges om
sökandens hemland har godtagbara regler för auktorisation och tillsyn.
Vidare bör godkännande endast komma i fråga beträffande länder där
regelsystem och tillsyn bedöms vara tillfredsställande och under förutsättning att det finns ett effektivt samarbete mellan bankinspektionen
och
tillsynsmyndigheten

i sökandens hemland. Ett sådant godkännande bör
kunna lämnas generellt för ett land. Vad styrelsen för börsen eller clearing-

organisationen därefter behöver kontrollera är att sökanden har den erforderliga auktorisationen och i övrigt kan anses lämplig. Därvid kan det
vara av vikt att styrelsen kontrollerar med börsen i sökandens hemland hur
sökanden skött sig där och att även i övrigt ett fortlöpande informationsutbyte sker mellan börsen i Sverige och i sökandens hemland.
20 § Ett aktiebolag eller ett bankinstitut som enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 erhållit tillstånd att driva fondkommissions- eller
marknadsgarantrörelse får ansluta sig till en utländsk officiell börs eller
en utländsk officiell clearingorganisation efter godkännande av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen.
Paragrafen behandlar fondkommissionärers och marknadsgaranters rätt att
ansluta sig till utländska börser eller utländska clearingorganisationer.
Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 14.4.1.2. Fråga är alltså om banker och
aktiebolag som från svensk botten handlar på utländska börser eller ut-
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nyttjar

tjänster. Själva anslutningsfören utländsk clearingorganisations
farandet kommer att ske enligt reglerna i det land där börsen eller clearingorganisationen finns. Syftet med bestämmelsen är att hindra att svenska
företag handlar på börser eller anlitar clearingorganisationer i länder som
inte har en godtagbar tillsyn och övervakning av värdepappersmarknaden.
Regeringens eller bankinspektionens godkännande bör kunna lämnas
under samma premisser som angivits under 19
Ett godkännande bör
sålunda kunna lämnas generellt för ett visst land. Av paragrafen följer att
andra företag än fondkommissionärer eller marknadsgaranter inte bör få
vara anslutna till utländska börser eller utländska clearingorganisationer.
Som framgår av 31 § fondkommissionslagen föreslår
som ett komplement till förevarande bestämmelse en möjlighet för bankinspektionen att
förbjuda en bank eller ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen att göra affärer i fondpapper eller andra finansiella instrument för egen eller annans räkning. Förbud kan komma i fråga om det
land där affären sker inte har en tillfredsställande tillsyn och ett godtagbart
regelsystem för värdepappersmarknaden.
svarande bestämmelse i bankrörelselagen
enligt 3 § fondkommissionslagen.

Vi föreslår införandet av en motför banker som erhållit tillstånd

21 § Återkallas börs- eller clearingmedlems tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse upphör medlemskapet.
Återkallas börs- eller clearingmedlems rätt till anslutning
som avses i
20 § andra stycket upphör medlemskapet.
Paragrafen har sin förebild i l2§ lagen om Stockholms fondbörs. Bestämmelsen innebär att medlemskapet vid Stockholms fondbörs eller anslutningen till en annan börs eller clearingorganisation automatiskt upphör
om bankinspektionen återkallar medlemmens tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse.
Paragrafens andra stycke har tillkommit för att få symmetri i de bestämmelser som gäller för svenska och utländska företag.
22 § Som ombud för börsmedlem börsombud
eller clearingmedlem
clearingombud
får godkännas endast den som är fast anställd hos
medlemmen eller hos ett värdepappersförmedlarbolag
och i övrigt är
lämplig för uppdraget.
Börsens eller clearingorganisationens
styrelse bestämmer antalet
börsombud eller clearingombud för varje medlem.
Ansökan om godkännande skall göras av börs- eller clearingmedlemmen och prövas av styrelsen för börsen eller clearingorganisationen.
Paragrafens förebild finns i 14 § lagen om Stockholms fondbörs. Som framgått av 19§ kan endast juridisk person bli börs- eller clearingmedlem.
Medlemmen måste därför gentemot börsen eller clearingorganisationen
företrädas av ett särskilt ombud. I paragrafen anges till att börja med att
endast den som är fast anställd hos medlemmen och i övrigt är lämplig för
uppdraget får uppträda som sådant ombud.
Handel via s.k. brokers har blivit ett alltmer accepterat inslag på värde-
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pappersmarknaden och
anser att lagstiftningen bör anpassas till denna
utveckling. Enligt vårt förslag till ny fondkommissionslag kommer brokerverksamhet att få bedrivas först efter tillstånd av bankinspektionen och
verksamheten skall stå under inspektionens tillsyn. Sådan verksamhet har
benämnt värdepappersförmedlarrörelse.
Vi föreslår med beaktande av vad
vilket
förhållande
nyhet
i
till vad som i dag gäller enligt
är
som sagts,
en
lagen om Stockholms fondbörs, att anställda vid ett värdepappersförmedlarbolag skall få agera som börs- eller clearingombud. Det bör dock framhållas att ett sådant ombud endast får göra affärer för medlemmens räkning.
Till

en ansökan enligt tredje stycket bör därför medlemmen bifoga en
fullmakt för den hos värdepappersförmedlarbolaget
anställde personen.
Upphör ombudets anställning hos värdepappersförmedlarbolaget
eller återkallas fullmakten får vederbörande
längre vara börs- eller clearingombud. Detta framgår av 23
23 § Upphör en börs- eller clearingmedlems medlemskap förfaller samtidigt godkännande för medlemmens ombud. Upphör ett ombuds anställning hos den medlem som har ansökt om hans godkännande, förfaller detta godkännande. Är ombudet anställt hos ett värdepappersförmedlarbolag och upphör anställningen där eller återkallar börs- eller
clearingmedlemmen hans fullmakt att företräda medlemmen som börseller clearingombud förfaller hans godkännande som ombud.
En börs- eller clearingmedlem skall omedelbart anmäla till börsen
eller clearingorganisationen när ett börs- eller clearingombuds anställning har upphört eller när ett förut anmält förhållande annars har
ändrats. Samma anmälningsskyldighet gäller för ett värdepappersförmedlarbolag som har någon anställd som uppträder som börs- eller
clearingombud.

Paragrafens första stycke har sin förebild i 15 § lagen om Stockholms
fondbörs och i 9 § tredje stycket förordningen om Stockholms fondbörs. Av
första stycket följer att en konsekvens av att medlemskapet upphör blir att
godkännandet för ett ombud förfaller. Detta inträffar också om ombudets
anställning hos medlemmen upphör. Godkännandet för ett ombud som är
anställt hos ett värdepappersförmedlarbolag
förfaller om anställningen där
upphör eller om fullmakten återkallas.
Enligt andra stycket måste medlemmen omedelbart anmäla när ett ombuds anställning upphör eller när ett förut anmält förhållande annars har
ändrats. Sak samma gäller för ett värdepappersförmedlarbolag
som har
någon anställd som uppträder som börs- eller clearingombud. Motivet till
bestämmelsen är att säkerställa att börsen eller clearingorganisationen från
får den information om
medlemmen eller värdepappersförmedlarbolaget
ombudet som är erforderlig för att bedöma om ombudet bör få fortsätta att
agera som ombud för medlemmen. Upphör anställningen förfaller godkännandet och vederbörande kan inte längre företräda medlemmen. Även
andra förhållanden kan vara av intresse för börsen eller clearingorganisationen att känna till. Så kan vara fallet om ombudet får andra arbetsuppgifter
hos medlemmen eller hos värdepappersförmedlarbolaget

som gör att det är

l
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lämpligare att godkännandet för ombudet återtas och medlemmen ansöker
om godkännande för någon annan. Ett annat förhållande som börsen eller
clearingorganisationen snabbt måste
kännedom om är om medlemmen
återkallar

fullmakten för en anställd hos ett värdepappersförmedlarbolag
företräder
medlemmen som börs- eller clearingombud.
som
I 8 § och 9 § första och andra styckena förordningen om Stockholms
fondbörs finns ytterligare några bestämmelser som rör ärenden om börsmedlemmar och börsombud. I 8 § föreskrivs att sökanden skall i sådana
ärenden lämna de upplysningar som börsstyrelsen begär för ärendets prövning och i 9 § första och andra styckena föreskrivs att ett godkännande av
börsombud gäller för ett kalenderår i sänder samt att ansökan om godkännande av börsombud skall göras årligen före utgången av november. Vi
har inte ansett det föreligga något behov av att behålla dessa bestämmelser i
förordningen. Börsmedlems och börsombuds upplysningsskyldighet gentemot styrelsen för börsen eller clearingorganisationen finns intagen i 25
Något skäl att begränsa ett godkännande av ett ombud till ett år kan inte
anses föreligga. Den börs eller clearingorganisation som finner behov av en
sådan regel kan ta in ett sådant förbehåll i samband med att godkännande
lämnas. Från lagstiftarens synpunkt är det tillräckligt att medlemmen är
skyldig att rapportera ändringar i förut anmält förhållande som har betydelse för frågan om ombudets lämplighet att företräda medlemmen vid
börsen eller clearingorganisationen.
meddela
24 § Styrelsen för en börs eller en clearingorganisation får
beslut utan att sökanden eller annan som berörs av beslutet har beretts
tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än
honom själv, om beslutet avser:
avslag på ansökan om medlemskap,
upphörande av medlemskap utan ansökan,
tillfällig avstängning av medlem,
avslag på ansökan om godkännande som ombud,
återkallelse av godkännande som ombud,
tillfällig avstängning av ombud.
.
Styrelsen får dock meddela beslut utan att åtgärd enligt första stycket
har vidtagits, om åtgärden är uppenbart obehövlig eller om beslutet
kan uppskjutas.
Paragrafen har sin förebild i 17 § lagen om Stockholms fondbörs. I ärenden
som rör medlemskap och ombud skall den som berörs av beslutet beredas
tillfälle att yttra sig över det som tillförts ärendet av annan än honom själv.
Den som berörs av beslutet skall alltså få del av utredningsmaterialet i
ärendet.
Med annan som berörs av beslutet avses i vissa situationer medlemmen
eller ombudet. Gäller ett beslut t.ex. ett ombud bör också den medlem som
anses vara berörd av beslutet och alltså berättigad till
underrättelse enligt huvudregeln.
Som närmare framgår av avsnitt 11.2.1 skall ärenden om sanktioner mot

ombudet företräder

medlem och ombud handläggas av disciplinnämnden.

Enligt 74 § får dock i
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brådskande fall styrelsen för en börs eller en clearingorganisation
fatta
beslut i ärenden som rör upphörande av medlemskap eller tillfällig avstängning av medlem eller återkallande av godkännande av ombud eller
tillfällig avstängning av ombud. Innan styrelsen för en börs eller en clearingorganisation fattar sådana brådskande beslut eller beslut som rör avslag
ansökan om medlemskap eller om godkännande av ombud skall alltså
kommunikation ske enligt huvudregeln. Enligt andra stycket får dock undantag från kommunikationsprincipen
göras för det fall åtgärden bedöms
vara uppenbart obehövlig eller beslutet inte tål uppskov.
Enligt den nuvarande 17 § första stycket 5 skall kommunikationsprincipen gälla också i ärenden som rör skriftlig erinran mot börsmedlem eller
börsombud. Eftersom beslut om skriftlig erinran enligt våra förslag inte kan
fattas av styrelsen för en börs eller en clearingorganisation utan ankommer
på disciplinnämnden har bestämmelsen utgått.
Det är styrelsen för fondbörsen eller för annan börs eller clearingorganisation som efter ansökan av medlemmen beslutar om godkännande
ombud och bestämmer antalet ombud för varje medlem.

av

25 § Börs- eller clearingmedlem eller börs- eller clearingombud skall
lämna styrelsen för börsen eller clearingorganisationen de upplysningar
som styrelsen anser behövliga för att den skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag eller annan författning.
Paragrafens förebild

finns i 23 § lagen om Stockholms fondbörs och 8§
Stockholms
fondbörs. Bestämmelsen har utvidgats till att
om
omfatta även andra börser än Stockholms fondbörs och till clearingorganisationer.
förordningen

Börsens verksamhet
26 § Handel och information om marknadsläget vid en börs får
avse
andra fondpapper än sådana som är inregistrerade vid börsen.
Handel och information om marknadsläget vid en börs som avser
andra finansiella instrument än fondpapper får förekomma först efter
beslut av styrelsen för börsen.
Paragrafens första stycke har sin förebild
Som framgått av definitionerna

i 18§ lagen om Stockholms
är fondpapper ett finansiellt
instrument som utges av en emittent och som därmed kan bli föremål för
inregistrering vid en börs. 1 första stycket slås fast att beslut om inregistrering i princip är en förutsättning för att handel och information om
fondbörs.

marknadsläget skall
förekomma vid Stockholms fondbörs eller annan
börs. Detta gäller såväl svenska som utländska fondpapper. Innan handel
och information av marknadsläget kommer till stånd med ett utländskt
fondpapper bör börsen se till att informationsgivningen från det företag som
givit ut fondpapperet i princip är densamma som gäller för svenska företag
vars fondpapper är inregistrerade. Börsen bör därför kräva att även dessa
företag skriver

under ett kontrakt med ett till inregistreringskontraktet
motsvarande innehåll. I detta sammanhang bör även anmärkas att enligt
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övergångsbestämmelserna

handel och information om marknadsläget får
vid fondbörsen även beträffande fondpapper som inte blivit
inregistrerade. Det gäller aktier som är upptagna på OTC- och O-listorna.
I andra stycket stadgas att handel och information om marknadsläget vad
avser andra finansiella instrument får ske vid en börs efter det att styrelsen
för börsen fattat beslut om detta. De instrument som här i första hand avses
är standardiserade optioner och terminer. Som framgått av avsnitt 8.3.3 bör
förekomma

utvecklingen

av nya instrument styras så att den inte står i strid med den
grundsyn som 2 §värdepappersmarknadslagen
ger uttryck för, nämligen att
handel med fondpapper skall ske med allmänhetens förtroende och så att
enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. Den bestämmelsen
återfinns i vårt förslag i 3 § förslaget till lag om handel med fondpapper och
andra finansiella

instrument och gäller generellt för hela värdepappersmarknaden. Det åligger alla yrkesmässigt verksamma aktörer på värdepappersmarknaden att verka för att det inte introduceras nya finansiella instrument på marknaden som inte motsvarar detta grundläggande krav. I
samband med att ett nytt finansiellt instrument introduceras på en börs kan
man räkna med att handeln i detta instrument kommer att få stor spridning
och att enskilda konsumenter kommer att engagera sig i handeln. Det är
därför särskilt viktigt att det blir styrelsen för börsen som fattar beslut om
förekomma vid börsen. Styrelsen bör emellertid
att instrumentet skall
innan så sker samråda med bankinspektionen. Som framgått av avsnitt 8.3.3
förordar

vi inte att samrådet föreskrivs

i lag, utan det bör kunna ske

formlöst.
27 § Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av styrelsen för
börsen efter skriftlig ansökan av utgivaren, om inte annat följer av 39
Beslutet skall meddelas snarast och senast sex månader efter det att
ansökningen inkom till börsen eller, om ansökningen kompletteras,
senast sex månader efter det att kompletteringen inkom till börsen.
Meddelas inte beslut inom angiven tid skall det anses som om ansökningen lämnats utan bifall.
Paragrafens första mening motsvarar 19 § första stycket lagen om Stockoch 10§ förordningen om Stockholms fondbörs. Enligt

holms fondbörs

huvudregeln skall beslut om inregistrering av fondpapper fattas av styrelsen
för börsen efter skriftlig ansökan av utgivaren.
Undantag från huvudregeln, dvs. inregistrering utan ansökan, kan ske i
två fall. För det första får så ske om aktierna i ett bolag först inregistrerats
sker en ökning av aktiekapitalet.
I ett sådant fall får
styrelsen för börsen besluta om inregistrering av de aktier som svarar mot

och det därefter

ökningen utan ansökan. För det andra får aktier om särskilda skäl föreligger
inregistreras vid en börs utan ansökan även i andra fall. Detta får ske under
förutsättning av att utgivaren eller den som trätt i hans ställe beretts tillfälle
att yttra sig.
Paragrafens andra mening saknar motsvarighet i gällande lag eller förordning. Bestämmelsen har tillkommit för att harmonisera reglerna om
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inregistrering med vad som gäller inom EG. Enligt bestämmelsen måste
styrelsen avgöra en fråga om inregistrering senast inom sex månader från
det att en komplett ansökan inkom till börsen. Meddelas inget beslut inom
den tiden skall det anses som om ansökan lämnats utan bifall. Sökanden
kan då väcka klandertalan vid Stockholms tingsrätt eller lämna in en ny
ansökan till börsen.
28 § Vid prövning av fråga om inregistrering av fondpapper skall hänsyn tas till utgivarens eller, om annan har trätt i hans ställe, dennes
ekonomiska ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som
avses och andra omständigheter av betydelse för en ändamålsenlig
börshandel. För inregistrering skall vidare krävas en skriftlig utfästelse
av utgivaren eller den som har trätt i hans ställe att fortlöpande hålla
börsen informerad om verksamheten och att offentliggöra upplysningar
om verksamheten.
Ansökan om inregistrering får
avslås utan att sökanden har beretts
tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än
honom själv, om
åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet
kan uppskjutas.
Paragrafen, som överensstämmer i stort med 19 § andra och tredje styckena
lagen om Stockholms fondbörs, anger de allmänna riktlinjer som skall gälla
för inregistrering av fondpapper vid Stockholms fondbörs eller annan börs.
Vid prövning av frågan om inregistrering skall hänsyn tas till företagets
ekonomiska ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt. Företaget skall alltså uppfylla ställda
krav på soliditet, likviditet och lönsamhet. Fondpapperet skall vara spritt på
ett stort antal händer, så att man med fog kan räkna med att det kan bli
fråga om en regelbunden handel med fondpapperet. De mer detaljerade
kraven anges i 36-44 §§. Motsvarande detaljerade föreskrifter återfinns i
dag i förordningen om Stockholms fondbörs.
Enligt första stycket andra meningen skall utgivaren också utfästa sig att
börsen och att offentliggöra upplysningar om verksamheten.
Skyldigheten att informera börsen gäller i dag enligt inregistreringskontraktet. Vi föreslår att det i lag anges att den skyldigheten skall finnas med i
den skriftliga utfästelsen. Utgivarens informationsskyldighet
finns i dag vid
informera

Stockholms fondbörs manifesterad i inregistreringskontraktet
och såvitt
gäller OTC- och O-listebolag i modellavtalet resp. förbindelsen. Vi anser att
detta system, nämligen att detaljbestämmelser om utgivares informationsskyldighet styrs av självreglering och
i lag eller förordning, bör behållas.
Detta innebär att om det etableras en börs för fondpapper vid sidan av
Stockholms fondbörs så skall den utfästelse om att lämna information som
följer av paragrafen innehålla detaljerade bestämmelser om vad som utlöser
ett krav på information och när och hur informationen skall lämnas. Ledning kan därvid hämtas ur det inregistreringskontrakt
som finns vid fondbörsen. För det fall att utgivarens informationsskyldighet
inte når upp till
ställda krav föreslås i 29 § en möjlighet för regeringen eller bankinspektioinnehåll.
nen att ensidigt fastställa informationsskyldighetens
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Att emittenterna dessutom skall lämna upplysningar till börsstyrelsen
framgår av 34
Av andra stycket följer att ansökan om inregistrering av fondpapper vid
en börs inte får avslås förrän sökanden fått ta del av utredningsmaterialet.
Kommunikationen med sökanden behöver dock inte ske om detta är uppenbart obehövligt eller beslutet
kan uppskjutas.
29 § Om särskilda skäl föreligger får regeringen eller efter regeringens
bemyndigande bankinspektionen
meddela föreskrifter om skyldighet
för utgivare av fondpapper eller den som trätt i hans ställe att lämna
information om verksamheten.
Paragrafen saknar förebild i den nuvarande lagstiftningen. Bestämmelsen
ger regeringen eller bankinspektionen en rätt att i undantagsfall meddela
innehåll. Ett sådant undantagsföreskrifter om informationsskyldighetens
innehåll inte ställer
fall kan inträffa om framtida inregistreringskontrakts
eller om det
tillräckligt stora krav på utgivarens informationsskyldighet
visar sig att de krav som ställs vid en viss börs är lägre än vad som t.ex. gäller
inom EG.
30 § Handel vid en börs får ske endast genom börsombud.
Paragrafen överensstämmer med 20 § lagen om Stockholms fondbörs. Med
uttrycket en börs avses såväl Stockholms fondbörs som annan börs.
31 § Marknadsläget för ett fondpapper eller ett annat finansiellt instrument framgår av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer på eller som rapporteras till börsen. Information om marknadsläget och omsättningsuppgifter offentliggörs omedelbart.
Paragrafen har sin förebild i 21 § lagen om Stockholms fondbörs. Med
hänsyn till den förändring av definitionen på börsverksamhet som framgår
av 2 § har begreppet notering av kurs bytts ut mot begreppet marknadsläget. I paragrafen har också gjorts klart att marknadsläget för t.ex. ett
fondpapper av visst slag inte behöver grundas på köp- och säljanbud samt
avslut vid börsen utan också kan grundas på information om avslut som
skett utanför börsen.

32 § En börsmedlem skall i den ordning och omfattning som styrelsen
för börsen bestämmer omedelbart till börsen anmäla alla avslut som
medlemmen vid eller utanför börsen har gjort för egen eller någon
annans räkning i fondpapper och andra finansiella instrument som är
föremål för handel på börsen.
Styrelsen för börsen bestämmer hur sådana anmälningar skall offentliggöras. Därvid får utelämnas anmälningar som skulle vara missvisande
eller utan väsentlig betydelse för en bedömning av marknadsläget.
Första och andra styckena gäller också avslut som gjorts av ett fondkommissions- eller marknadsgarantbolag som inte är börsmedlem eller
av annat aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd att driva
rörelse enligt fondkommissionslagen 1990:000.
Av anmälan som anges i första stycket skall framgå om avslutet rör
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sådan försäljning eller sådant förvärv som anges i 2 § 5 lagen 1990:000
om handel med fondpapper och andra finansiella instrument.
Paragrafens första och andra stycken överensstämmer med 25 § förstatredje styckena förordningen om Stockholms fondbörs.
Börsmedlem skall således till börsen anmäla de avslut i fondpapper och
andra finansiella instrument som medlemmen gjort för egen eller annans
räkning under förutsättning att dessa är föremål för handel vid börsen.
Detta skall ske i den ordning och omfattning som styrelsen för börsen
beslutar. För att inskärpa vikten av snabbhet i rapporteringen har i första
stycket tillagts att rapporteringen skall ske omedelbart. Det ankommer
styrelsen för börsen att ange hur lång tid som i praktiken högst får förflyta
mellan avslut och rapportering.
I tredje stycket har tillagts att anmälningsskyldigheten
förutom fondsom inte är medlemmar även omfattar marknadsgaranter,
fondpappersförvaltare och andra som driver tillståndspliktig rörelse enligt
kommissionärer

fondkommissionslagen.

Härigenom bör större delen av handeln komma att
rapporteras till börsen, vilket skapar förutsättningar för en förbättrad genomlysning.

Fjärde stycket är nytt och har tillkommit med anledning av att blankningsförbudet i fondkommissionslagen föreslås bli upphävt. Bestämmelsen i
fjärde stycket för med sig att marknaden får kännedom om den utestående
volymen av blankade fondpapper,
dömningen av marknadsläget.

vilket

kan vara av betydelse för be-

33 § Styrelsen för en börs skall följa kursbildningen vid börsen och se
till att handeln sker under förhållanden som överensstämmer med denna lag och annan författning samt med god affärssed.
Paragrafen överensstämmer i princip med 22 § lagen om Stockholms fondbörs. Innehållet har dock ändrats så att bestämmelsen omfattar både Stockholms fondbörs och annan börs.
34 § Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid börsen, eller annan som har trätt i utgivarens ställe skall lämna styrelsen för
börsen de upplysningar som styrelsen anser behövliga för att den skall
kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och annan författning.
Paragrafen överensstämmer i princip med 23 § lagen om Stockholms fondbörs. Innehållet i paragrafen har förändrats så att den omfattar både Stockholms fondbörs och andra börser.
35 § Styrelsen för en börs får besluta om avregistrering av fondpapper,
eller annan liknande omständighet föranom marknadsförhållandena
leder det och det
är olämpligt från allmän synpunkt. Börsstyrelsen
kan även i sådant fall förelägga utgivaren av ett fondpapper eller den
som trätt i hans ställe att vidta viss åtgärd. Därvid får börsstyrelsen i
beslutet ange att åtgärden skall vidtas vid påföljd av att avregistrering
annars kan komma att ske. Beslut om avregistrering eller föreläggande
skall omedelbart offentliggöras.
Beslut om avregistrering av fondpapper utan ansökan av utgivaren
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eller av den som har trätt i hans ställe och om föreläggande skall ha
biträtts av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.
Avregistrering enligt andra stycket eller föreläggande får
beslutas
utan att utgivaren eller den som har trätt i hans ställe har beretts tillfälle
att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än honom
själv, om
åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet
kan
uppskjutas.
Om avregistrering och föreläggande i disciplinärende meddelas föreskrifter i 75
Paragrafen har sin förebild i 24§ lagen om Stockholms fondbörs. I sak
innebär de förändringar som gjorts i paragrafen att bestämmelsen är tilllämplig förutom
Stockholms fondbörs även på annan börs. Av avsnitt
1l.2.l framgår att sanktionsärenden inte skall handläggas av styrelsen för
börsen. Det skall i stället göras av disciplinnämnden. Paragrafen reglerar
således endast de situationer när avregistrering sker i administrativ ordning.
Skiljelinjen mellan sanktionsärenden och administrativa ärenden behandlas
i avsnitt 11.2.l.1. I följd härav har styrelsens möjlighet att i ett avregistreringsärende välja att i stället för avregistrering meddela utgivaren eller
den som trätt i hans ställe en varning utmönstrats. Varning kan endast
förekomma i ett sanktionsärende och varning kan därför inte meddelas av
styrelsen utan bara av disciplinnämnden.
l andra stycket anges att beslut om avregistrering måste ha biträtts av
minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter. Det skall alltså finnas en
kvalificierad majoritet för ett sådant avgörande.
Enligt tredje stycket måste som huvudregel kommunikationsprincipen
iakttas. Avsteg kan dock göras om kommunikation är uppenbart obehövlig
eller beslutet
kan uppskjutas.

Närmare föreskrifter

om inregistrering

av fondpapper

I paragraferna 36-44 ges detaljerade föreskrifter om vem som är behörig att
göra en ansökan om inregistrering av fondpapper och vilka krav som skall
ställas för att en ansökan skall kunna bifallas. Bestämmelserna är till övervägande del hämtade från förordningen om Stockholms fondbörs. Grundtanken är den att emittenten och styrelsen för börserna skall av lagen kunna
utläsa vilka huvudregler som gäller för att inregistrering skall få ske. Detta
är särskilt viktigt med hänsyn till att även rent privaträttsliga organisationer
kommer att vara underkastade lagen. Styrelsen för en börs ges dock möjlighet att i flera avseenden göra undantag från uppställda huvudregler. Undantag får genomgående endast ske om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl
bör anses föreligga om det finns tillräckliga garantier för att det uppkommer
en tillfredsställande handel i fondpapperet och om det ligger både i emittentens och investerarnas intresse att ett undantag sker. När det gäller det
närmare innehållet i emittenternas information till börsen och allmänheten
har detta överlämnats till självreglering. Med avseende på balansen mellan
lagreglering

och självreglering

innefattar

föreslagna bestämmelser

ingen
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principiell skillnad i förhållande till vad som gäller i dag. Inregistreringsförfarandet har behandlats i avsnitt 7.4.
36§ Annan utgivare av fondpapper än staten skall i samband med
ansökan om inregistrering offentliggöra en särskild redogörelse för sina
förhållanden introduktionsprospekt.
Om särskilda skäl föreligger och
förhållandena inte är sådana som sägs i andra stycket får styrelsen för
börsen medge undantag från denna skyldighet. Introduktionsprospektet
skall innehålla de uppgifter som skall anges i ett emissionsprospekt
enligt 4 kap. 20-22 och 24 §§ aktiebolagslagen 1975:1385,
om inte
annat följer av andra stycket eller styrelsen för börsen bestämmer annat.
Sker en emission av fondpapper eller ämnar en aktieägare sälja fondpapper under former som innebär att emissionsprospekt skall upprättas
enligt aktiebolagslagen 1975:1385, försäkringsrörelselagen 1982:713
eller bankaktiebolagslagen 1987:618 i samband med en ansökan om
inregistrering skall introduktionsprospektet
dessutom innehålla en presentation av underlaget för kursens bestämmande samt uppgift om efter
vilka principer fördelningen av fondpapperen sker.
Ett introduktionsprospekt
samt däri ingående revisionsberättelse får
inte offentliggöras förrän de blivit godkända av styrelsen för den börs
där inregistrering söks.
Sker emission eller utförsäljning av fondpapper enligt andra stycket
får styrelsen för börsen godkänna introduktionsprospektet
endast om
underlaget för kursens bestämmande är sådant att investerarna kan göra
en tillfredsställande bedömning av erbjudandet och om de principer som
gäller för fördelningen av fondpapperen överensstämmer med god sed
på värdepappersmarknaden.
Om godkännande av emissionsprospekt i visst fall meddelas föreskrifter i 45
Paragrafens förebild finns i 13 § förordningen om Stockholms fondbörs. I
första stycket anges att utgivare av fondpapper skall i samband med ansökan om inregistrering av fondpapper offentliggöra en särskild redogörelse
om sina förhållanden. Den redogörelsen kallas för ett introduktionsprospekt. I dag gäller regeln om introduktionsprospekt
endast aktier. Med
förebild i vad som gäller inom EG har bestämmelsen utvidgats till att avse
alla typer av fondpapper. Bestämmelsen omfattar alla utgivare utom staten.
Inregistrering av t.ex. obligationer utgivna av staten behöver således inte
föregås av ett introduktionsprospekt.
Undantaget gäller naturligen inte
statligt ägda aktiebolag. Utgivaren är då aktiebolaget och inte staten.
Introduktionsprospekt
behöver bara lämnas om styrelsen för börsen finner skäl till det. Undantag från skyldigheten att lämna introduktionsprospekt bör kunna göras om ansökan om inregistrering avser t.ex. fondaktier
som tilldelas dem som redan äger aktier i bolaget och dessa sistnämnda
aktier redan är inregistrerade vid börsen. Ett annat undantagsfall kan vara
när ansökan om inregistrering avser aktier som hänför sig till teckningsoptioner, om bolagets aktier redan är inregistrerade vid börsen.
Introduktionsprospektet
skall innehålla de uppgifter som skall finnas i ett
emissionsprospekt enligt 4 kap. 20-22 och 24 §§ aktiebolagslagen. I korthet
skall prospektet bl.a. innehålla balansräkningar för de tre senaste åren,
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koncernresultat, upplysningar av betydelse för en bedömning av bolagets
verksamhetsresultat, uppgift om bolagets styrelseledamöter, revisorer och
ledande befattningshavare samt redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets aktier. Uppgifterna skall granskas av bolagets
revisorer och deras berättelse över granskningen skall intas i prospektet.
Styrelsen för börsen äger dock rätt att medge partiell befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter och kan också kräva ytterligare uppgifter.
Utöver dessa uppgifter skall, enligt paragrafens andra stycke, om emission sker i samband med en ansökan om inregistrering, introduktionsprospektet innehålla uppgift om underlaget för emissionskursens bestämmande
och efter vilka principer fördelningen av fondpapper skall ske. Dessa
uppgifter skall också finnas med när en större aktieägare gör en utförsäljning
av
aktier eller andra fondpapper i samband med ansökan om börsregistrering.
En förutsättning härför är att utförsäljningen sker under sådana former att
bolaget är skyldigt att enligt 4 kap. 18
5 kap. 16§ eller 7 kap. 3§
aktiebolagslagen, eller 4 kap. 20 § eller 5 kap. 2 § försäkringsrörelselagen,
eller 4 kap. 19 § eller 5 kap. 18 § bankaktiebolagslagen upprätta ett emissionsprospekt. Frågan om börsintroduktion har behandlats i avsnitten 7.4.2
och 13.6.5.
Enligt tredje stycket får introduktionsprospektet
med däri ingående revisionsberättelse inte offentliggöras förrän styrelsen för börsen godkänt prospektet och revisionsberättelsen. Regeln är en anpassning till vad som gäller
inom EG. Att beslut om inregistrering inte får fattas förrän introduktionsprospektet godkänts framgår av 43
Gången blir alltså den, att introduktionsprospektet först skall godkännas och offentliggöras och därefter får
beslut om inregistrering ske. Mellan dessa händelser skall förflyta en viss tid
för att investerarna skall hinna ta del av prospektets innehåll och förvärva
de fondpapper som erbjudandet avser innan handeln med fondpapperet
startar på börsen. Det får ankomma
styrelsen för börsen att bestämma
hur lång den tiden bör vara.
I fjärde stycket ges dessutom en hjälpregel för den prövning av prospektets innehåll som skall göras. Om ansökan om inregistrering sker i
samband med en emission eller en utförsäljning av aktier eller andra fondpapper så får styrelsen godkänna prospektet endast om underlaget för
emissions- eller såljkursens bestämmande är så utförligt att det ger investerarna en välgrundad uppfattning om erbjudandet och om principerna
för fördelningen överensstämmer med god sed på värdepappersmarknaden.
37 § Ansökan om inregistrering av aktier görs av styrelsen för det bolag
vars aktier inregistreringen avser.
I fråga om aktier i svenska aktiebolag skall till ansökan fogas:
bolagsordningen,
bevis att aktiekapitalet till fullo har betalats in,
uppgifter om aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridning
bland allmänheten samt en redogörelse för ägarförhållandena i fråga om
bolagets aktier,
uppgifter om antalet fria aktier, om bolaget utfärdat sådana aktier,
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årsredovisningar och revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren, emissionsprospekt som har givits ut under denna tid samt
delårsrapporter som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
Andra stycket 4 gäller inte i fråga om aktier i bolag som inte är
avstämningsbolag som avses i 3 kap. 8 § aktiebolagslagen 1975:1385.
Ett sådant bolag skall lämna uppgifter om aktienummer och aktiernas
fördelning på aktiebrev, nummer eller årtal för närmast förfallande
kupong och, om bolaget har utfärdat fria aktier, särskild uppgift om
numren på dessa.
Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana
handlingar som avses i andra stycket 5 kan företes endast för färre än tre
räkenskapsår.
I paragrafen, som har sin förebild i 11 § förordningen om Stockholms
fondbörs, anges vem som är behörig att ansöka om inregistrering och vilka
uppgifter som ansökan skall innehålla. I förhållande till vad som gäller i dag
har kravet på fem års historik reducerats till tre år. Ändringen är föranledd
av de regler som gäller inom EG samtidigt som det ligger helt i linje med vår
strävan att genom att sänka de formella kraven för inregistrering av fondpapper på en börs få in handeln med fler fondpapper på de officiella
börserna och därmed öka genomlysningen i handeln. I första stycket 4 och
andra stycket har skett vissa redaktionella ändringar för att markera att
avstämningsbolag är huvudregel och andra bolag är att betrakta som undantag. Enligt sista stycket får inregistrering ske även om sökanden inte drivit
verksamhet i tre år, om det finns särskilda skäl.
Särskilda skäl för frångående av treårskravet bör anses föreligga om det
ligger såväl i bolagets som investerarnas intresse att inregistrering sker och
bolaget kan prestera tillräckligt fyllig information om verksamheten, så att
investerarna kan bilda sig en tillräckligt
miska ställning och framtidsutsikter.

god uppfattning om bolagets ekono-

38 § För inregistrering av aktier i utländska bolag gäller vad som föreskrivs för aktier i svenska bolag. Bestämmelserna i 37 § gäller dock
endast i tillämpliga delar.
Paragrafen överensstämmer med 12 § förordningen

om Stockholms fond-

börs.
Enligt en bestämmelse i EG:s första börsdirektiv får aktier i företag
utanför EG inregistreras vid en börs inom EG endast om aktierna antingen
är inregistrerade vid börs i hemlandet eller vid en börs i det land där
majoriteten av aktierna handlas. Vi har inte funnit skäl att sätta upp några
motsvarande hinder för inregistrering av utländska företags aktier i Sverige.
Huvudsaken är att bolaget i princip har samma informationsskyldighet
som
gäller för svenska bolag och att det utenligt inregistreringskontraktet
ländska bolaget även i övrigt uppfyller kraven för inregistrering.
39 § Har aktierna i ett bolag inregistrerats vid en börs och ökas därefter
aktiekapitalet, får styrelsen för börsen utan ansökan besluta om inregistrering av de aktier som svarar mot ökningen.
Om det finns särskilda skäl, får aktier inregistreras vid en börs utan
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ansökan även i andra fall än som anges i första stycket. Sådana beslut får
meddelas innan den som har givit ut aktierna eller den som har trätt i
hans ställe har beretts tillfälle att yttra sig.
I paragrafen, som har sin förebild i 14 och 15 §§ förordningen om Stockholms fondbörs, anges de fall då inregistrering av aktier kan ske utan
ansökan.
40 § Sådana emissionsbevis som grundas på innehav av inregistrerade
aktier anses som inregistrerade, om styrelsen för börsen inte bestämmer
annat. Detsamma gäller sådana interimsbevis enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen 1975:1385 som utfärdas i samband med konvertering enligt 5
kap. samma lag.
Paragrafen överensstämmer
börs.

med 16 § förordningen

om Stockholms fond-

41 § Ansökan om inregistrering av andelar i en aktiefond görs av styrelsen för det fondbolag som förvaltar aktiefonden.
Till ansökan skall fogas:
tillstånd av bankinspektionen att utöva aktiefondsverksamheten,
fondbestämmelserna,
uppgifter om fondandelarnas ungefärliga marknadsvärde och
spridning bland allmänheten,
4. kvartalsredogörelser, årsrapporter och revisionsberättelser för de
två senaste räkenskapsåren.
I fråga om aktiefond, för vilken inte förs register över fondandelarna,
skall utöver vad som sägs i andra stycket 1-4 till ansökan även fogas
uppgifter om fondandelarnas fördelning på fondandelsbevis vid tiden
för ansökningen och om nummer eller årtal för närmast förfallande
kupong för fondandelsbevis med utdelningskuponger.
Om det finns särskilda skäl, får inregistrering ske även om sådana
handlingar som avses i andra stycket 4 kan företes för endast ett räkenskapsår.
Paragrafen överensstämmer med 17 § förordningen om Stockholms fondbörs med den ändringen i andra stycket att punkterna 4 och 6 har slopats. I
punkt 6 stadgades att till ansökan skulle fogas en utfästelse av fondbolaget
att
av börsstyrelsen fastställt formulär offentliggöra upplysningar om
verksamheten samt att medverka till att börsstyrelsen kunde fullgöra sina
uppgifter enligt lagen om Stockholms fondbörs och annan författning. Bestämmelsen framstår mot bakgrund av innehållet i 28
29 § och 34 § som
obehövlig. Det kan här anmärkas att enligt EG:s första börsdirektiv får en
medlemsstat besluta att inregistrering av andelar i aktiefonder inte behöver
ske i överensstämmelse med reglerna i direktivet. Någon anpassning av de
svenska reglerna till EG:s direktiv är därför inte erforderlig i detta sammanhang. Reellt innebär det i förevarande paragraf att kravet på två års historiska uppgifter inte förlängs till tre år. Den förutvarande bestämmelsen i
andra stycket punkt 4 har flyttats till tredje stycket som utformats så att
registrering av fondandelar framstår som huvudregel och
ett undantag.

registrering som
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42 § Ansökan om inregistrering av obligationer görs av den som har
givit ut obligationerna eller den som har trätt i utgivarens ställe. Sådan
ansökan kan även göras av en börsmedlem.
Till ansökan skall fogas:
emissionsprospekt som har givits ut med anledning av lånet,
uppgift om totalbeloppet av de obligationer som ansökan gäller,
uppgift om obligationernas spridning på marknaden.
Om en ansökan avser obligationer som har givits ut av ett bolag vars
aktier inte är inregistrerade vid börsen, skall till ansökan fogas bolagsordningen och, om styrelsen för börsen inte finner särskilda omständigheter föranleda annat, årsredovisningar och revisionsberättelser för de
två senaste räkenskapsåren, sådana prospekt om emission av aktier och
obligationer som bolaget har givit ut under denna tid samt delårsrapporter som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar även för
andra fondpapper än som anges i första stycket eller i 37-41 §§ om dessa
är avsedda för allmän omsättning.
stycken överensstämmer med 18 § första-tredje
om Stockholms fondbörs med den ändringen i andra
bytts ut mot styrelsen för börsen för
stycket att begreppet börsstyrelse
att markera att det kan vara fråga om någon annan börs än Stockholms
fondbörs. I EG:s första börsdirektiv finns inte några minimikrav vad gäller
Paragrafens första-tredje

styckena förordningen

historiska data för ett företag som ger ut obligationer. Huvudregeln om två
års historiska uppgifter har därför behållits.
I stället för en uppräkning av ett antal fordringsrätter har i andra stycket
endast angivits att paragrafen gäller i tillämpliga delar även andra fondpapper än obligationslån och sådana fondpapper som anges i 37-41 §§. Vad
som avses är alltså förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner och vinstandelsbevis.

1:
i
li:

43 § Inregistrering vid en börs får med undantag av vad som sägs i 44 §
ske av:
aktier i bolag vars samtliga aktier har ett marknadsvärde understigande 10 miljoner kronor eller, om marknadsvärdet av aktierna inte
kan uppskattas, vars balansomslutning för det senaste räkenskapsåret
understiger 10 miljoner kronor,
aktier tillhörande emission som inte har blivit helt inbetald,
andelar i aktiefond, om aktiefondens värde är under 4 miljoner
kronor,
obligationer eller andra fordringsrätter om det nominella beloppet
av det lån eller den del av lånet som inregistreringen avser understiger
10 miljoner kronor,
obligationer eller andra fordringsrätter,
om de som är ansvariga
för det lån fondpapperen avser inte har fullgjort sina förpliktelser i fråga
om fondpapperen,
konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning, optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev
teckningsoption
eller vinstandelsbevis som har givits ut av aktiebolag,
vars aktier inte är registrerade vid börsen,
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fondpapper vilkas utgivare eller den som trätt i hans ställe har
inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation,
fondpapper för vilka introduktionsprospekt
utfärdats men
godkänts av styrelsen för börsen,
aktier som är spridda till allmänheten i mindre omfattning än som
motsvarar 25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier
av samma slag.
Om de fondpapper som avses i första stycket
3 och 4 lyder på
utländskt myntslag, skall valutan omräknas till svenska kronor enligt
växelkursen vid den tid då frågan om inregistrering avgörs.
l paragrafen. som ställts upp efter förebild i 19 § förordningen om Stockanges de fall som innebär att hinder mot inregistrering
föreligger. Paragrafen har genomgått en del ändringar och tillägg för att
åstadkomma en harmonisering med vad som gäller inom EG.
holms fondbörs,

l första stycket 1 anges att inregistrering av aktier får ske endast om
aktiernas marknadsvärde uppgår till minst 10 milj. kr. eller, om marknadsvärdet inte kan uppskattas, bolagets balansomslutning för det senaste räkenskapsåret uppgått till samma belopp. Av 44 § framgår att aktierna ändå
får inregistreras om särskilda skäl föreligger. Kravet på ett marknadsvärde
på minst 10 milj. kr. är nytt. Enligt nuvarande regler gäller att bolagets
aktiekapital måste uppgå till minst 2 milj. kr. och det egna kapitalet till
minst 4 milj. kr. Skälet till att dessa krav föreslås utgå och ersättas med den
angivna regeln är att inom EG den regeln gäller att aktiernas marknadsvärde måste uppgå till minst l miljon ECU ca 7,5 milj. kr. eller, om
marknadsvärdet
kan uppskattas, så måste bolagets balansomslutning för
det senaste räkenskapsåret uppgå till minst 1 miljon ECU. Undantag får
dock medges från regeln.
Första stycket 2-7 överensstämmer med nuvarande regler med den skillnaden att ordalydelsen i p. 4 och 5 ändrats så att den överensstämmer med
vår nya definition av begreppet fondpapper. I förhållande till gällande
bestämmelser föreslår vi en ändring i p. 6 som innebär att även teckningsoptioner

skall

inregistreras under förutsättning att bolagets aktier är
Av
4 i övergångsbestämmelserna framgår vidare att inregistrering av de instrument som anges i p. 6 får göras om utgivarbolagets
aktier är noterade på OTC- eller O-listan. Denna fråga har behandlats i
avsnitt 7.4.2.3.
inregistrerade.

I första stycket 8 anges att inregistrering inte får ske om introduktionsprospektet inte blivit godkänt av styrelsen för börsen. Bestämmelsen harmoniserar med vad som gäller inom EG.
I första stycket 9 ställs krav på viss spridning av aktierna. Minst 25 °o av
det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag skall vara
spridda till allmänheten. Från denna regel får enligt 44 § undantag göras.
Regeln överensstämmer med vad som gäller inom EG. Regeln konkretiseDär anges att en
rar vad som sägs i den allmänna bestämmelsen i 28
omständighet av betydelse för inregistrering är marknadsförhållandena för
det fondpapper som avses och andra omständigheter av betydelse för en

Specialmotivering

325

326 i Snpecialmotivfering

I

i

SOU 1989:72

ändamålsenlig handel. Enligt nuvarande praxis krävs för A:1-listans del en
spridning till minst 1 000 aktieägare med minst en börspost. Motsvarande
siffra för A:2-listan är 400 aktieägare. Generellt gäller också att högst 90 °o
av aktierna får innehas av en ägare eller grupp av ägare. Såvitt gäller
sistnämnda krav innebär förslaget att högst 75 °o av aktierna får innehas av
en ägare eller grupp av ägare. Som nämnts öppnas dock i 44 § en möjlighet
att ändå inregistrera aktierna. Om inregistrering av ett visst slags aktier
skett och det därefter söks inregistrering av ytterligare aktier av samma slag,
skall spridningskravet relateras till det totala antalet aktier och inte enbart
till de ytterligare aktier som ansökningen avser.
Andra stycket överensstämmer med nuvarande bestämmelser.
44 § Om särskilda skäl föreligger får inregistrering av fondpapper ske
vid en börs oaktat de krav som framgår av 43 § första stycket 1 eller 9
inte uppfyllts.
Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser som gör det möjligt för
styrelsen för börsen att inregistrera aktier som
uppfyller kraven på
marknadsvärde eller spridning enligt 43 § första stycket 1 eller
Undantagen harmoniserar med vad som gäller inom EG. För att få avvika från de
krav som anges i 43§ första stycket 1 eller 9 bör kravet vara att en
tillfredsställande handel med aktier ändå kan komma till stånd.
Godkännande av emissionsprospekt i visst fall
45 § Ämnar en aktieägare sälja fondpapper som är inregistrerade vid en
börs under former som innebär att emissionsprospekt skall upprättas
enligt aktiebolagslagen 1975:1385, försäkringsrörelselagen 1982:713
eller bankaktiebolagslagen 1987:618 skall styrelsen för den börs där
fondpapperen är inregistrerade godkänna prospektet.
Godkännande som avses i första stycket får lämnas endast om emissionsprospektet innehåller ett underlag för kursens bestämmande och
detta är sådant att investerarna kan göra en tillfredsställande bedömning
av erbjudandet och om det i prospektet anges de principer som skall
gälla för fördelningen av fondpapperen och dessa principer överensstämmer med god sed på värdepappersmarknaden.
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innehåller föreskrifter om godkännande av
emissionsprospekt då fråga är om en aktieägares utförsäljning av redan
inregistrerade aktier eller andra fondpapper. Godkännande lämnas av styrelsen för den börs där fondpapperen finns inregistrerade. Styrelsens prövning av prospektet skall ske efter samma premisser som gäller för godkännande av introduktionsprospekt
enligt 36
Regeln har behandlats i
avsnitten 7.4.2 och 13.6.5.

Grundfond
46 § Av Stockholms fondbörs kapital skall en miljon kronor avsättas till
en grundfond.
Fonden får användas endast för att täcka förlust som har uppkommit i
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kan täckas av andra medel.
fondbörsens verksamhet och som
Nedgår fonden under en miljon kronor, skall börsstyrelsen vidta
åtgärder som syftar till att den snarast åter uppgår till föreskrivet belopp.
Paragrafen har utan ändring överförts från 28 § lagen om Stockholms fondbörs.
Clearingorganisationens

verksamhet

47 § En clearingorganisation skall:
fortlöpande registrera de transaktioner som är föremål för clearingverksamhet,
2. fortlöpande i handeln med optioner och terminer beräkna storleken av de säkerheter som kunderna är skyldiga att ställa enligt 5 eller
8 § lagen 1990:000 om handel med fondpapper och andra finansiella
instrument och underrätta kunderna om deras skyldigheter samt kontrollera att säkerheter ställs i föreskriven utsträckning,
ange hur antalet utestående kontrakt öppna balansen och omsättningen beräknas,
fortlöpande offentliggöra uppgifter om öppna balansen och om
omsättningen,
fortlöpande övervaka att verksamheten bedrivs under förhållanden som överensstämmer med denna lag, lagen 1990:000 om handel
med fondpapper och andra finansiella instrument, och med god affärssed.
Paragrafen innehåller bestämmelser i fem punkter om vad en clearingorga1 rör registrering av alla transaktioner som är föremål
nisation skall göra.
för clearingverksamhet. Hur kontosystemet skall vara utformat har inte
angivits i lagen. Av lagen följer dock att det måste vara upplagt på ett sådant
kan fullgöra beräkning och kontroller av
sätt att clearingorganisationen
säkerheter på kundnivå.
2 anges att det åligger clearingorganisationen
att fortlöpande inI
formera om och beräkna det belopp som en part skall ställa som säkerhet i
handeln och att kontrollera att så sker. Säkerhetens storlek slås fast i 5 eller
8 § lagen om handel med fondpapper och andra finansiella instrument.
En clearingorganisation skall enligt punkterna 3 och 4 ange hur antalet
utestående kontrakt öppna balansen och omsättningen beräknas och fortlöpande offentliggöra uppgifter om öppna balansen och omsättningen.
om öppna balansen och om omsättningen har betydelse för att
kunna göra en riktig bedömning av marknadsläget. Beräkningen av öppna
balansen och omsättningen kan dock göras
olika sätt. Det åligger därför
enligt paragrafen clearingorganisationen att redovisa hur beräkningen går
Uppgifter

till.
I p. 5 anges vad en clearingorganisation skall göra i övrigt. Den skall
övervaka att clearingverksamheten bedrivs under förhållanden som överensstämmer med den nu föreslagna lagen, med den av oss också föreslagna
lagen om handel med fondpapper och andra finansiella instrument samt
med god affärssed. Här fastslås således att det är clearingorganisationen
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som skall sköta den dagliga tillsynen och kontrollen av clearingverksamheten och se till att den sker på ett tillfredsställande sätt.
48 § Clearingverksamhet
genom clearingombud.

vid en clearingorganisation

får ske endast

Paragrafen motsvarar vad som i 30 § sägs om börsombud. Clearingverksamhet vid en clearingorganisation får inte ske annat än genom särskilda av
styrelsen för clearingorganisationen auktoriserade ombud. Clearingombud
måste vara fast anställt hos en clearingmedlem eller hos ett värdepappersförmedlarbolag. Till clearingmedlem kan endast antas aktiebolag eller bankinstitut som har tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse enligt fondkommissionslagen jfr 19 och 22 §§.
3

1

i

49 § Styrelsen för en clearingorganisation skall se till att clearingorganisationens ställning i handeln som köpare och säljare eller liknande
avtalspart är balanserad. Uppstår obalans skall styrelsen omedelbart
vidta åtgärder för att återställa jämvikten.
Enligt paragrafen åligger det styrelsen för en clearingorganisation att tillse
att organisationens ställning i handeln alltid är balanserad. Innebörden
härav är att clearingorganisationens risk skall vara neutraliserad genom att
en av clearingorganisationen innehavd option alltid måste balanseras mot
en likadan utfärdad option och en köpt termin skall balanseras av en
likadan termin som sålts. Uppstår obalans så innebär det att clearingorganisationen själv har en nettoposition. Detta skall normalt inte förekomma,
men om det gör det måste organisationen omedelbart vidta åtgärder för att
återställa balansen.
50 § En clearingorganisation skall till kundernas skydd ha ett eget
kapital som motsvarar lägst fem procent av det sammanlagda behovet av
säkerhet för samtliga kunder under en dag beräknat genomsnittligt för
den senast förflutna sexmånadersperioden.
Är det egna kapitalet lägre än vad som sägs i första stycket skall
clearingorganisationens styrelse snarast och senast inom ett år vidta
åtgärder så att det egna kapitalet åter motsvarar det belopp som anges i
första stycket.
Driver Stockholms fondbörs clearingverksamhet enligt denna lag,
skall fondbörsen avsätta medel i egna fonder eller disponera över garantier till belopp som motsvarar vad som sägs i första stycket. Uppgår inte
egna fonder eller erhållna garantier till angivet belopp skáll börsstyrelsen snarast och senast inom ett år vidta åtgärder så att egna fonder eller
erhållna garantier åter motsvarar det belopp som anges i första stycket.
I paragrafen

i

V

anges det krav på kapitaltäckning som skall gälla för en
clearingorganisation. Frågan har behandlats i avsnitt 6.5.3.2. Kapitaltäckningskravet syftar till att skydda kunderna från förluster i en situation där
det visar sig att uppställda säkerhetskrav varit för lågt ställda. Skyldigheten
för en kund att ställa säkerhet finns reglerad i vårt förslag till lag om handel
med fondpapper och andra finansiella instrument. Med eget kapital avses
vad som anges i 11 kap. 7 § aktiebolagslagen eller 9 kap. 7 § lagen om
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ekonomiska föreningar.
I första stycket anges hur beräkningen av kapitaltäckningskravet skall
till. Det egna kapitalet skall ställas i relation till det genomsnittliga dagliga
sammanlagda behovet av säkerhet för samtliga kunder. Enligt vårt förslag
till lag om handel med fondpapper och andra finansiella instrument finns en
möjlighet för clearingorganisationen att medge en bank befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet. Vid beräkningen av kapitalkravet på clearingorganisationen skall dock samtliga kunders behov av säkerhet läggas ihop.
Även nollriskbankers säkerhetsbehov skall således inräknas. Det är det
genomsnittliga

dagliga säkerhetsbehovet som är avgörande och detta genomsnitt skall räknas ut över den närmast bakomliggande sexmånadersperioden. Kapitalkravet kan därmed räknas ut dag för dag och bankinspektionen kan därför när som helst göra en kontroll av att kapitaltäckning finns.

Av andra stycket följer att en clearingorganisation som inte uppfyller
kravet snarast och senast inom ett år skall höja sitt egna kapital så att det
minst uppgår till föreskriven nivå. Eftersom kravet relateras till en relativt
lång tidsperiod torde det inte bli aktuellt att behöva vidta sådana åtgärder
förrän säkerhetsbehovet stabiliserats på en högre nivå än vad som tidigare
gällt. Styrelsen bör så snart brist uppdagas påbörja erforderliga åtgärder för
att anskaffa nytt kapital och detta måste vara fullföljt senast inom ett år
därefter.
I tredje stycket anges det kapitaltäckningskrav som bör gälla för Stockholms fondbörs om fondbörsen driver clearingverksamhet. I stället för eget
kapital skall fondbörsen disponera över egna fonder eller över garantier
som motsvarar det belopp som anges i första stycket. Uppstår brist är
börsstyrelsen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att bota bristen och
senast inom ett år måste kravet på kapitaltäckning vara uppfyllt.
Börsstopp
51 § Om särskilda skäl föreligger får styrelsen för en börs besluta att
handel och information om marknadsläget vid börsen skall avbrytas i
fråga om fondpapper eller annat finansiellt instrument av visst slag
börsstopp.
Sådant beslut får
gälla längre än som oundgängligen
behövs.
Underlåter styrelsen för en börs att avbryta handeln och informationen om marknadsläget trots att särskilda skäl därtill föreligger får bankinspektionen meddela beslut som avses i första stycket. Har handeln
och informationen om marknadsläget avbrutits genom sådant beslut
ankommer det på styrelsen för börsen att efter samråd med bankinspektionen besluta om återupptagande av handeln och information om
marknadsläget.
Styrelsen skall omedelbart offentliggöra ett beslut om börsstopp eller
om återupptagande av handel och information om marknadsläget. Om
sådant beslut skall styrelsen samtidigt underrätta bankinspektionen och
dem som har tillstånd att driva rörelse enligt fondkommissionslagen.
Första stycket motsvarar 25 § lagen om Stockholms fondbörs. Våra överväganden vad gäller börsstopp har behandlats i avsnitt 6.11. Bestämmelsen i
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l
har ändrats så, att den är tillämplig förutom på Stockholms fondbörs även
annan börs och att börsstopp kan beslutas även i fråga om andra finansiella instrument än fondpapper. Som en följd av den ändrade definitionen
av börsverksamhet har vidare begreppet notering
tion om marknadsläget.

ersatts med informa-

Motivet

till bestämmelsen är att trygga att kursbildningen sker under
jfr prop. 197576:175 s. 21. Särskilda skäl att stoppa
handeln med en aktie kan vara att investerarna inte på lika villkor eller i
tillräcklig omfattning har tillgång till upplysningar om bolaget. I derivatriktiga förutsättningar

marknaden kan det föreligga skäl att stoppa handeln i indexinstrument om
det index som är föremål för handel inte kan fastställas fortlöpande. Det
kan bero på att kursinformationen
avseende flera aktier som ingår i ett
aktieindex saknas eller är felaktig.
Om beslut om börsstopp meddelas är det av vikt att all handel med
fondpapper eller andra finansiella instrument avstannar. I
26 § fondkommissionslagen föreslås därför ett förbud för fondkommissions-

ifrågavarande

bolag och andra bolag som erhållit andra tillstånd enligt fondkommissionslagen att avtala eller medverka vid avtal om köp eller försäljning av börsstoppat instrument. Enligt 49 § fondkommissionslagen föreslås denna bestämmelse gälla även för bankinstitut
enligt nämnda lag.

som driver tillståndspliktig

rörelse

Det år viktigt att olika börser inte av konkurrensskäl underlåter att
stoppa handeln trots att skäl därtill föreligger. I andra stycket har därför
införts en bestämmelse som ger bankinspektionen en möjlighet att i undantagsfall besluta om börsstopp. Sedan inspektionen fattat sådant beslut ankommer

det på styrelsen för börsen att efter samråd med inspektionen
besluta om återupptagande av handel och information om marknadsläget.
Tredje stycket motsvarar 25 § andra stycket i lagen om Stockholms fondbörs. Det ankommer alltså
styrelsen för börsen att omedelbart offentliggöra ett beslut om börsstopp och om återupptagande av handel och
information om marknadsläget. Denna skyldighet gäller också om det är
bankinspektionen som fattat beslut om börsstopp. Bankinspektionen, fondkommissionärer och andra som har tillstånd att driva verksamhet enligt
fondkommissionslagen skall ha en särskild underättelse i de fall som berörs i
paragrafen.
52 § Om handeln och informationen om marknadsläget vid en börs
avbrutits genom beslut av börsens styrelse eller av bankinspektionen i
fråga om fondpapper eller annat finansiellt instrument av visst slag och
detta instrument utgör den underliggande tillgången för optioner eller
terminer som är föremål för börsverksamhet vid samma eller annan
börs, skall även handeln med och informationen om marknadsläget för
dessa optioner eller terminer omedelbart avbrytas.
Har handel och information om marknadsläget med optioner och
terminer avbrutits vid en börs, på grund av förhållande som anges i
första stycket, får handeln och informationen om marknadsläget återupptas först när börshandeln i det underliggande fondpapperet eller
finansiella instrumentet återupptagits.
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Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen medge undantag
från andra stycket. Sådant medgivande kan begränsas till viss tid och
förenas med villkor.
I fråga om beslut enligt första-tredje styckena skall styrelsen för
börsen tillämpa 51 § tredje stycket.
Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lagstiftning. Bestämmelsen har
behandlats i avsnitt 6.11. Bestämmelsen föreslås för att åstadkomma ett
samordnat förfarande i både marknaden för det underliggande instrumentet
och derivatmarknaden.
Om inte en samordning sker i dessa båda marknader får ett beslut om börsstopp i det underliggande instrumentet inte
avsedd effekt.
Av paragrafen följer att handeln och informationen med en viss option
måste stoppas om handeln och informationen i det underliggande finansiella instrumentet börsstoppats. Börsstopp skall även ske om

eller termin

börsverksamheten

med optioner

och terminer

börs än den där börsverksamheten
strumentet sker.

förekommer

med det underliggande

på en annan
finansiella in-

I andra stycket anges som huvudregel att börsverksamhet med ifrågavarande optioner eller terminer inte får påbörjas förrän börsverksamheten
med det underliggande finansiella instrumentet

återupptagits.

I tredje stycket har öppnats en möjlighet att om särskilda skäl föreligger
göra undantag från bestämmelsen i andra stycket. Initiativet till att ett
sådant undantag görs bör tas av styrelsen för börsen. Av paragrafen framgår
att ett sådant beslut skall fattas av bankinspektionen.
Särskilda skäl att medge undantag från huvudregeln bör endast komma i
fråga om det kan antas att börsstoppet inte kommer att vara helt kortvarigt
eller om slutdagen för optionerna eller terminerna infaller under börsstoppet. Syftet med att medge dispens från huvudregeln skall endast vara att
bereda parterna tillfälle att avveckla eller neutralisera sina positioner för att
de på det sättet skall kunna förhindra att onödiga förluster uppstår. Därvid
kan det vara tillräckligt att dispensen avser en viss options- eller terminsserie och att dispensen tidsbegränsas. I paragrafen har därför föreskrivits att
bankinspektionen får förena en dispens med villkor och begränsa den till
viss tid.
Vad gäller beslut om att handeln och informationen om marknadsläget
avbryts och återupptas skall enligt paragrafens fjärde stycke tillämpas samma förfarande vad gäller offentliggörande och underrättelse som sägs i 51 §
tredje stycket.
Börsstängning
53 § Under utomordentliga förhållanden får regeringen besluta att all
handel och information om marknadsläget vid en börs skall avbrytas. Är
fara i dröjsmål får sådant beslut meddelas av styrelsen för en börs efter
medgivande av bankinspektionen. Styrelsens beslut får avse högst en
vecka.
I fråga om beslut enligt första stycket skall styrelsen för börsen
tillämpa 51 § tredje stycket.
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Paragrafen motsvarar 21 § lagen om Stockholms fondbörs. Bestämmelsen
har uformats så att den gäller även annan börs än Stockholms fondbörs och
den har också anpassats till definitionen av börsverksamhet genom att
begreppet notering
ersatts med information
om marknadsläget. Vidare
föreslår
att brådskande beslut om börsstängning får fattas av styrelsen för
börsen först efter medgivande av bankinspektionen. Frågan om börsstängning har behandlats i avsnitt 6.12.
Börsstängning kan bara komma i fråga under utomordentliga förhållanden. Detta kan bli aktuellt vid krig, krigsfara eller andra onormala förhållanden. En händelse som den som inträffade under oktober 1987 på
då kurserna under en dag föll med mer än 8 procent är
naturligtvis att betrakta som ett onormalt förhållande. I princip bör emellertid börsen hållas öppen även när fråga är om mycket häftiga kursrörelser.
Om marknaden inte fortlöpande får finna sitt rätta läge, kan resultatet när
aktiemarknaden

börsen öppnar igen bli värre än om den hela tiden hållits öppen. Det bör
dock inte anses som uteslutet att med stöd av paragrafen förordna om
börsstängning vid en alldeles extrem kursutveckling.
En börs kan komma att vara stängd även av andra orsaker, t.ex. då
elavbrott inträffar eller andra tekniska hinder uppstår. Någon särskild bestämmelse om detta har
inte ansett erforderlig. Likaväl som börsen kan
besluta om sina öppettider kan den besluta att stoppa verksamheten av
nämnda skäl utan att det behövs något lagstöd.
Offentliggörande
och underrättelse av beslut skall enligt paragrafens
andra stycke ske

sätt som sägs i 51 § tredje stycket.

Tystnadsplikt
z
,
j

54 § Den som är eller har varit styrelseledamot, styrelsesuppleant eller
befattningshavare vid en börs eller en clearingorganisation får
obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget eller i tjänsten har
fått veta om annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.
Paragrafen motsvarar 36 § lagen om Stockholms fondbörs. Den innehåller
en bestämmelse om tystnadsplikt för den som är eller har varit styrelseledamot, styrelsesuppleant eller befattningshavare vid Stockholms fondbörs eller annan börs eller clearingorganisation om vad han under uppdraget eller i tjänsten fått veta om annans affärs- eller personliga förhållanden. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.13.
Den som bryter mot bestämmelsen kan dömas för brott mot tystnadsplikt
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
Förbud mot handel i vissa fall
S5 § Befattningshavare vid en börs eller en clearingorganisation får inte
för egen räkning genom köp, byte eller därmed jämförligt fång förvärva
fondpapper eller förvärva eller sälja andra finansiella instrument annat
än för långsiktig förmögenhetsförvaltning.
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Paragrafen innehåller ett förbud för befattningshavare vid Stockholms fondbörs eller annan börs eller clearingorganisation att för egen räkning placera
i fondpapper eller andra finansiella instrument annat än för långsiktig
förmögenhetsförvaltning.
Förbudet mot korttidsaffärer är generellt och således inte relaterat enbart till de fondpapper eller finansiella instrument som
förekommer på den egna arbetsplatsen. Bestämmelsen motsvarar i princip
42 § fondkommissionslagen och har behandlats i avsnitt 6.14.
56 § Den som avses i 55 § skall till börsen eller clearingorganisationen
ofördröjligen anmäla innehav av fondpapper och andra finansiella instrument och ändring i innehavet. Börsen och clearingorganisationen
skall föra förteckning över anmälningarna och hålla den tillgänglig för
bankinspektionen.
Anmälningsskyldighet
enligt första stycket omfattar fondpapper och
andra finansiella instrument som ägs av:
den anmälningsskyldige,
make eller sambo till den anmälningsskyldige,
omyndigt barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
juridisk person över vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldige eller någon
som avses i 2 eller 3 eller flera av dem tillsammans har en
ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet om
den juridiska personen är ett aktiebolag eller av andelarna om den
juridiska personen är av annat slag, eller
ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer
av avkastningen, eller
röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier om den juridiska personen är ett aktiebolag eller av röstetalet
hos det högsta beslutande organet om den juridiska personen är av
annat slag.
Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma innehav av ett
finansiellt instrument eller för ändring i innehavet, behöver anmälan
endast göras av en av dem.
Anmälningsskyldigheten
har i paragrafen samma uppläggning som
föreslår i 51 § fondkommissionslagen och 12 § lagen om insynshandel på värdepappersmarknaden.
I specialmotiveringen till sistnämnda bestämmelse
kommenteras anmälningsskyldigheten.
57 § Styrelsen för en börs eller en clearingorganisation eller börschefen
hos Stockholms fondbörs eller verkställande direktören hos en annan
börs eller en clearingorganisation skall skyndsamt skriftligen erinra den
som avses i 56§ första stycket om hans anmälningsskyldighet enligt
denna lag.
Paragrafen motsvarar vad som i dag gäller enligt 15 § fjärde stycket lagen
om värdepappersmarknaden och 41 § fondkommissionslagen.
Tillsyn
58 § Börser och clearingorganisationer
spektionen.

står under tillsyn

av bankin-
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59 § Bankinspektionen skall övervaka att verksamheten vid börser och
clearingorganisationer
utövas i enlighet med denna lag och lagen
1990:000 om handel med fondpapper och andra finansiella instrument
samt med de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Inspektionen skall vidare verka för att verksamheten vid börser och
clearingorganisationer sker på ett tillfredsställande sätt och med uppmärksamhet följa verksamheten i den mån det behövs för kännedom om
förhållanden som är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.
60 § Styrelsen för en börs eller en clearingorganisation skall hålla protokoll och övriga handlingar tillgängliga för bankinspektionen. Styrelsen skall även i övrigt lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär. Styrelsen är också skyldig att lämna inspektionen de
upplysningar som den begär om förhållanden som avses i 7
När bankinspektionen anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det skall undersökning av en börs eller en clearingorganisation äga rum.
61 § Har styrelsen för en börs eller en clearingorganisation fattat beslut
som strider mot denna lag eller lagen 1990:000 om handel med fondpapper och andra finansiella instrument eller mot föreskrift som har
meddelats med stöd av någondera av dessa lagar, får bankinspektionen
förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse, om det kan ske. Inspektionen kan även förelägga styrelsen för en börs eller en clearingorganisation att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller lagen om handel
med fondpapper och andra finansiella instrument eller föreskrift som
meddelats med stöd av någondera av dessa lagar.
Meddelar bankinspektionen förbud eller föreläggande enligt första
stycket får inspektionen utsätta vite.
62 § Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen kalla till sammanträde med styrelsen för en börs eller en clearingorganisation. Vid
sådana styrelsesammanträden får företrädare för inspektionen närvara
och deltaga i överläggningarna.
Paragraferna motsvarar 3 § och 29-32 §§ lagen om Stockholms fondbörs.
Bestämmelserna föreslås bli tillämpliga förutom på Stockholms fondbörs
andra börser och clearingorganisationer.
även
Hänvisningen till vårt
förslag till lag om handel med fondpapper och andra finansiella instrument
är ny. Bestämmelsen i 59 § första stycket sista meningen är också ny och har
tillkommit för att underlätta bankinspektionens möjligheter till kontroll av
Även bestämmelsen i
de ägar- och röstetalsbegränsningar som anges i 7
59 § andra stycket saknar motsvarighet i den nuvarande lagen om Stockholms fondbörs. Där sägs att när bankinspektionen anser det behövligt eller
regeringen beslutar om det, skall undersökning av en börs eller en clearingorganisation äga rum. En motsvarande möjlighet finns i den nuvarande 28 §
andra stycket fondkommissionslagen.
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63 § Bankinspektionen skall förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av en annan börs än Stockholms fondbörs eller en
clearingorganisation.
Inspektionen kan när som helst återkalla sådant
förordnande och i stället utse ny revisor.
Börsen eller clearingorganisationen skall till revisor som förordnats
enligt första stycket utge ersättning med belopp som bankinspektionen
bestämmer.
Bestämmelser om revisorer vid Stockholms fondbörs finns i 18
I paragrafen föreslås att bankinspektionen skall utse en revisor i andra börser än
Stockholms fondbörs och i clearingorganisationer.
Något krav på att revisorn skall vara auktoriserad ställs inte upp. Avgörandet för om en auktoriserad revisor skall utses eller
bör ankomma på inspektionen. Motsvarigheter till bestämmelsen finns i 7 kap. 3 § första och tredje styckena bankrörelselagen, 32 § första och tredje styckena fondkommissionslagen och 13 §
lagen l980:2

om finansbolag.
I andra stycket anges liksom vad gäller för banker, fondkommissionsbolag och finansbolag att börsen och clearingorganisationen
skall betala
revisorn det belopp som bankinspektionen

bestämmer.

Avgift för tillsyn
64 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
enligt denna lag skall börser och clearingorganisationer
årligen betala
bidrag enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
Paragrafen motsvarar 34 § lagen om Stockholms fondbörs. Bestämmelsen
har utformats så att den omfattar förutom Stockholms fondbörs även andra
börser och clearingorganisationer.
Bidrag till rättegångskostnader
65 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen får meddela föreskrifter om att börser och clearingorganisationer
skall avsätta medel i sin verksamhet för att lämna bidrag till rättegångskostnader i mål om ersättning för skada som enskild person lidit
värdepappersmarknaden.
Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 11.1.3.
Avgifter vid börser och clearingorganisationer
66 § För att täcka kostnaden för Stockholms fondbörs verksamhet får
uttas avgifter av börsmedlemmarna och dem vilkas fondpapper har
inregistrerats vid fondbörsen samt andra som använder sig av fondbörsens tjänster i enlighet med de närmare föreskrifter som börsstyrelsen meddelar.
Enligt nuvarande ordning gäller att kostnaden för fondbörsens finansiering
får tas ut i form av avgifter av börsmedlemmar och emittenter enligt de
föreskrifter som regeringen meddelar. Vi föreslår i paragrafen en nyordning
detta område. Enligt vårt förslag bör det tillkomma börsstyrelsen att
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bestämma om vilka avgifter som får uttas av börsmedlemmar och emittenter
samt andra som tar fondbörsens tjänster i anspråk. Sistnämnda led syftar
Även andra
t.ex. på dem till vilka fondbörsen säljer marknadsinformation.
tjänster kan dock bli aktuella i framtiden. Så kan bli fallet om fondbörsen
beslutar att driva clearingverksamhet. Frågan om fondbörsens finansiering
har behandlats i avsnitt 6.7.4.
67 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen får meddela föreskrifter om de avgifter som en annan börs än
Stockholms fondbörs eller en clearingorganisation får uppbära för de
tjänster som den tillhandahåller enligt denna lag.
Paragrafen ger regeringen eller bankinspektionen möjlighet att om så anses
ange de avgifter som en börs eller en clearingorganisation får ta
ut av kunderna. Bestämmelsen gäller inte Stockholms fondbörs. Den har
erforderligt

behandlats i avsnitt 6.7.3.
Återkallelse

av tillstånd m.m.

68 § Regeringen får återkalla tillståndet för en börs eller en clearingorganisation om
den i sin verksamhet i väsentligt hänseende brutit mot denna lag
eller lagen 1990:000 om handel med fondpapper och andra finansiella
instrument eller mot föreskrift som meddelats med stöd av någondera
av dessa lagar eller
det annars föreligger förhållanden som motverkar en sund utveckling av börs- eller clearingverksamheten eller
de för tillstånd stadgade förutsättningarna inte längre är för handen.
I beslut om återkallelse skall regeringen ange vid vilken tidpunkt
verksamheten senast skall upphöra.
Föreligger förhållanden som sägs i första stycket, får regeringen i
stället för att återkalla tillståndet meddela börsen eller clearingorganisationen skriftlig erinran, om det kan antas att börsen eller clearingorganisationen låter sig rättas därav. Skriftlig erinran får förenas med föreskrift om rättelse.
Paragrafen reglerar återkallelse av tillståndet för en börs eller en clearingorganisation. Bestämmelsen är inte tillämplig på Stockholms fondbörs, vilket
framgår av att det i paragrafen talas om återkallelse av tillstånd.
För att tillståndet skall återkallas krävs att börsen eller clearingorganisationen i något väsentligt hänseende brutit mot bestämmelser i denna lag
eller lagen om handel med fondpapper och andra finansiella instrument
eller föreskrift som meddelats med stöd av nämnda lagar eller det annars
föreligger förhållanden som motverkar en sund utveckling av verksamheten
eller om de för tillstånd stadgade förutsättningarna inte längre är för handen. Avsikten är inte att en enstaka överträdelse skall leda till att tillståndet
dras in. Det är först när det framgår att börsen eller clearingorganisationen
vägrar att låta sig tillrättaföras som återkallelse bör tillgripas. Underlåter en
börs att besluta om börsstopp trots att förutsättningarna

härför är för
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handen eller underlåter en clearingorganisation att kontrollera att säkerhet
ställs eller underlåter en börs eller clearingorganisation att föra sanktionsärenden till disciplinnämnden eller bryter de mot de grundläggande förutsättningarna för börs- eller clearingverksamhet
- nämligen neutralitet, fritt
tillträde m.m.
kan
det
bli
aktuellt
återkalla
tillståndet. Återkallas
att
tillståndet måste dock börsen eller clearingorganisationen
viss tid på sig
att avveckla verksamheten. I beslutet om återkallelse måste därför anges
när verksamheten senast skall upphöra. Detta framgår av andra stycket.
Avvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete med bankinspektionen.
Enligt tredje stycket får regeringen i stället för att återkalla tillståndet
meddela börsen eller clearingorganisationen en skriftlig erinran. Detta får
ske endast om skäl för återkallelse i och för sig föreligger
men regeringen
bedömer att börsen eller clearingorganisationen kommer att låta sig rättas
av en skriftlig erinran. Finner regeringen vid sin prövning att de överträdelser som börsen eller clearingorganisationen gjort sig skyldig till inte är
av så allvarlig art att återkallelse kan komma i fråga, kan inte heller skriftlig
erinran meddelas. I ett sådant fall kan det i stället finnas skäl att tillämpa
69
När bankinspektionen i sin tillsynsfunktion eller på annat sätt bedömer
att skäl för återkallelse av tillstånd föreligger ankommer det på inspektionen att anmäla förhållandet till regeringen. Något formaliserat förfarande
för en sådan anmälan föreskrivs inte.
69 § Föreligger annat missförhållande än som sägs i 68 § får regeringen
eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i särskilt beslut
göra anmärkning om det.
Paragrafen reglerar den sanktionsmöjlighet som ges om skäl för återkallelse
inte föreligger. I sådant fall får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen göra anmärkning om förhållandet. Normalt
bör det vara bankinspektionen som meddelar denna sanktion. Som nämnts
under 68 § kan dock regeringen i ett fall som initierats
som ett återkallelseärende finna att tillräcklig grund för återkallelse inte föreligger och
därför i stället göra anmärkning om förhållandena.
Om det förekommer upprepade beslut om anmärkning mot
en börs eller
clearingorganisation där de bakomliggande händelserna sedda för sig inte
framstår som särskilt allvarliga, kan det ändå vara ett tecken på
en allmän
olämplighet hos ledningen för börsen eller clearingorganisationen. Inträffar
en sådan mindre allvarlig händelse efter det att flera anmärkningar förekommit bör bankinspektionen initiera ärendet hos regeringen som ett återkallelseärende. Vid den prövning som då görs bör tidigare anmärkningsärenden vägas in vid bedömningen. Tillståndet kan då återkallas på den
grunden, att det föreligger förhållanden som motverkar en sund utveckling
av verksamheten.
70 § Bankinspektionen får vid vite förelägga den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet driver börs- eller clearingverksamhet utan tillstånd att
upphöra med verksamheten.

Specialmotivering

337

3038 Speéialmotivéring

A

A

A

SOU l989:72

Enligt 37 § lagen om Stockholms fondbörs skall den som i strid med börsmonopolet driver fondbörsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst
ett år. Vi anser att en sådan straffbestämmelse inte innebär någon effektiv
metod att förhindra förekomsten av olaga börs- eller clearingverksamhet.
Däremot anser
att en kraftfull ekonomisk sanktion bör kunna ha en
avhållande effekt. I paragrafen anges att bankinspektionen får förelägga
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet driver otillåten börs- eller clearingverksamhet vid vite att upphöra med verksamheten. Det ligger i sakens
natur att vitesbeloppet redan från början bör sättas högt.
Disciplinärenden
71 § För prövning av disciplinärenden på värdepappersmarknadens
område finns en disciplinnämnd. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen 1990:000 om disciplinnämnd för värdepappersmarknaden.
Styrelsen för en börs eller en clearingorganisation skall hos disciplinnämnden ansöka om nämndens prövning av alla vid börsen eller clearingorganisationen förekommande disciplinärenden.
I paragrafens första stycke upplyses om att det finns en särskild nämnd för
prövning av disciplinärenden på värdepappersmarknaden och att nämndens
verksamhet regleras i en särskild lag som har behandlats i avsnitt 11.2.
I andra stycket föreslås att börserna inkl. Stockholms fondbörs och clearingorganisationerna skall ha skyldighet att hänskjuta alla disciplinärenden
till nämndens prövning. Underlåtes detta utgör det en antydan om att
börsen eller clearingorganisationen inte är neutral gentemot börs- och clearingmedlemmarna. En sådan underlåtenhet kan alltså leda till att fråga om
återkallelse av tillståndet för en börs eller clearingorganisation uppkommer.
Sker sådan underlåtenhet av Stockholms fondbörs kan bankinspektionen
rikta kritik mot förhållandet.
I avsnitt 1l.2.1.1 behandlas gränsen mellan disciplinärenden och administrativa ärenden. Några problem att i det dagliga arbetet dra gränsen mellan
dessa typer av ärenden kan inte förutses.
72 § Om en börs- eller en clearingmedlem genom att bryta mot denna
lag eller lagen 1990:000 om handel med fondpapper och andra finansiella instrument eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av
någondera av dessa lagar eller
annat sätt visar sig olämplig som sådan
medlem, får disciplinnämnden besluta att medlemskapet skall upphöra.
Föreligger förhållanden som avses i första stycket men framstår ett
upphörande av medlemskapet som en alltför ingripande åtgärd och
bedöms en skriftlig erinran enligt fjärde stycket inte som en tillräcklig
åtgärd, får disciplinnämnden under en tidsbegränsad period avstänga
Sådan avstängmedlemmen från börsen eller clearingorganisationen.
ning får inte avse längre tid än en månad.
Har medlemskap upphört på grund av disciplinnämndens beslut enligt första stycket eller har medlemmen tillfälligt avstängts enligt andra
stycket, får medlemmen ändock vidta åtgärd i förhållande till börsen
eller clearingorganisationen för att fullgöra ingångna avtal eller för att
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skydda uppdragsgivare mot förlust.
Föreligger förhållande som avses i första stycket, får disciplinnämnden i stället för att fatta beslut enligt första eller andra stycket meddela
medlemmen skriftlig erinran, om det kan antas att denne låter sig rättas
därav.
Föreligger missförhållande av mindre allvarlig beskaffenhet i fråga
om medlemmen eller dennes verksamhet, får disciplinnämnden göra
anmärkning om det.
Paragrafen reglerar disciplinnämndens sanktionsmöjligheter mot börs- och
clearingmedlemmar.
De påföljder som står till buds är upphörande av
medlemskap, tillfällig avstängning, skriftlig erinran och anmärkning. Beslut
att medlemskapet skall upphöra får meddelas om medlemmen brutit mot
den nu föreslagna lagen. Så kan vara fallet om medlemmen låter sig företrädas vid börsen eller clearingorganisationen av annan än särskilt godkänt
börs- eller clearingombud eller medlemmen underlåter att rapportera avslut
till börsen på sätt som han är skyldig att göra eller i övrigt brister i sin
upplysningsskyldighet

mot börsen eller clearingorganisationen. Beslut om
av medlemskap kan också meddelas om medlemmen bryter
mot lagen om handel med fondpapper och andra finansiella instrument. Så
kan vara fallet om medlemmen gör avslut för egen del eller medverkar vid
avtal om köp eller försäljning av standardiserade optioner och underlåter
upphörande

att se till att avslutet blir föremål för clearing hos en clearingorganisation
eller utför eller medverkar vid blankning utan att använda bankinspektionens formulär. Ytterligare ett fall när medlemskapet kan bringas att upphöra är om medlemmen bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av
den nu föreslagna lagen eller den av oss också föreslagna lagen om handel
med fondpapper och andra finansiella instrument. Underlåter medlemmen
att följa av bankinspektionen meddelad föreskrift om tilläggssäkerhet enligt
5 § tredje stycket lagen om handel med fondpapper och andra finansiella
instrument kan det medföra att medlemskapet upphör. Den sista grunden
för att meddela ett beslut om att medlemskapet skall upphöra är att medlemmen på annat sätt visat sig olämplig som sådan medlem. Så kan vara
fallet om medlemmen vid flera tidigare tillfällen meddelats en anmärkning
av disciplinnämnden och medlemmen trots detta fortsätter att begå fel av
mindre allvarlig beskaffenhet. Sker detta utgör det en tydlig signal om att
medlemmens ledning är olämplig och att därför medlemskapet bör upphöra.
Ärende om upphörande av medlemskap hos disciplinnämnden initieras
av en börs inkl. Stockholms fondbörs eller av en clearingorganisation.
Beslut om medlemskapets upphörande kan bara avse medlemskapet hos
den börs eller clearingorganisation som anhängiggjort disciplinärendet. År
börsens eller clearingorganisationens motpart i disciplinärendet medlem vid
flera börser eller clearingorganisationer,
så kan disciplinnämndens beslut
endast avse medlemskapet hos den börs eller clearingorganisation som
framställt yrkande härom vid disciplinnämnden. Beslutar disciplinnämnden
att medlemskapet skall upphöra vid en börs torde det leda till att bankinspektionen griper in och prövar om det föreligger tillräckliga

skäl att enligt
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Av 21 § framgår
fondkommissionslagen återkalla verksamhetstillståndet.
att medlemskapet upphör vid alla börser och clearingorganisationer
om
verksamhetstillståndet

återkallas.
Enligt andra stycket får disciplinnämnden, i stället för att besluta om
upphörande av medlemskapet, besluta om tillfällig avstängning av medlemmen. En sådan sanktion får tillgripas om upphörande av medlemskapet
framstår som alltför ingripande samtidigt som en skriftlig erinran inte framstår som en tillräckligt kraftfull åtgärd. Tillfällig avstängning kan endast ske
från den börs eller clearingorganisation
som i vederbörlig ordning anavstängning
Tillfällig
hängiggjort disciplinärendet vid disciplinnämnden.
mindre
upprepade
skyldig
till
fråga
gjort
sig
kan komma i
när medlemmen
förseelser eller om han tidigare meddelats en skriftlig erinran eller anmärkning.
Enligt tredje stycket får medlemmen trots att medlemskapet upphört eller
medlemmen drabbats av tillfällig avstängning avsluta ingångna avtal och
vidta åtgärder för att skydda uppdragsgivare mot förluster. Regeln har en
där det sägs att
motsvarighet i 30 § tredje stycket fondkommissionslagen,
dock vidta de
så
får
bolaget
fondkommissionstillstånd
återkallats
ett
om
åtgärder som behövs för att fullgöra ingångna avtal eller för att skydda
uppdragsgivare mot förlust. Att medlemskapet upphört innebär inte att
fondkommissionären eller marknadsgaranten förlorat sin möjlighet att ingå
nya eller avsluta gamla avtal eller att vidta handlingar för att skydda
uppdragsgivare mot förlust. Vad han inte får göra är att vidta dessa åtgärder
vid eller gentemot den börs eller clearingorganisation som han blivit avstängd från. När disciplinnämndens beslut kommer, kan det ändå vara så att
det finns någon affär vid börsen som inte hunnit avslutas. Det kan också
vara så att medlemmen behöver tid på sig för att hjälpa sina uppdragsgivare
att via någon annan fondkommissionär cleara sina options- eller terminsavtal eller att fortlöpande ställa säkerhet gentemot clearingorganisationen.
Tredje stycket Öppnar alltså en möjlighet att minska de problem som torde
uppkomma i de fall beslut om medlemskapets upphörande eller tillfällig
avstängning tillgrips.
Enligt fjärde stycket får disciplinnämnden besluta att ge en börs- eller
en skriftlig erinran. Detta får endast ske om skäl för medlemskapets upphörande i och för sig föreligger, men det kan antas att
medlemmen låter sig rättas av en erinran.
Enligt femte stycket kan mindre allvarliga förseelser leda till en an-

clearingmedlem

märkning.
73 § Disciplinnämnden får återkalla ett godkännande av ett börs- eller
clearingombud eller besluta om tidsbegränsad avstängning eller meddela ombudet skriftlig erinran eller anmärkning i enlighet med vad som
gäller för börs- eller clearingmedlem enligt 72
Av paragrafen följer att disciplinnämnden har samma påföljdsmöjligheter
för börs- och clearingombud som för börs- och clearingmedlemmar. Initiativet till att ärendet kommer under disciplinnämndens prövning tas även i
detta fall av den börs eller clearingorganisation där ombudet är verksamt.
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Återkallelse

av godkännande och tidsbegränsad avstängning kan endast
eller clearingorganisation som anhängiggjort disciplinärendet
börs
den
avse
vid disciplinnämnden.
Misskötsamhet från ett ombuds sida kan bero på ombudet personligen
och behöver inte innebära att den fondkommissionär eller marknadsgarant
hos vilken ombudet är anställt inte är lämplig som börs- eller clearingmedlem. I ett sådant fall bör alltså sanktionen endast riktas mot ombudet.
74§ Kan disciplinnämndens beslut i fråga om upphörande av medlemskap eller tillfällig avstängning av medlem eller återkallande av
godkännande av ombud eller tillfällig avstängning av ombud inte avvaktas, får styrelsen för en börs eller en clearingorganisation fatta
sådant beslut. I sådant fall gäller bestämmelsen i 72 § tredje stycket.
Beslutet
Beslutet skall omedelbart underställas disciplinnämnden.
och handlingarna i ärendet skall tillställas nämnden.
Har beslut enligt första stycket inte underställts disciplinnämnden
senast dagen efter det att beslutet fattades är beslutet utan verkan.

i

i
1

Paragrafen ger styrelsen för en börs eller clearingorganisation rätt att i
brådskande fall fatta beslut om att medlemskapet skall upphöra eller att
godkännandet av ett ombud skall återkallas eller att en medlem eller ett
ombud tillfälligt skall avstängas från börsen eller clearingorganisationen.
Styrelsen får fatta sådana beslut när disciplinnämndens beslut inte kan
avvaktas. Denna möjlighet kan därför endast utnyttjas vid särskilt allvarliga
överträdelser. Exempel på sådana överträdelser är kursmanipulationer och
att följa reglerna om säkerhet i options- och terminshandeln.
Styrelsens beslut i ett sådant ärende är av interimistisk karaktär och det
måste därför omedelbart underställas disciplinnämndens prövning. Även i
ett sådant fall får medlemmen vidta åtgärd för att fullgöra ingångna avtal
eller för att skydda uppdragsgivare mot förlust.
Av andra stycket följer att styrelsens beslut blir utan verkan om underställning till disciplinnämnden inte skett senast dagen efter det att styrelse-

underlåtenhet
l
I

i

i
i

beslutet fattades. Att beslutet blir utan verkan innebär att medlemmen eller
ombudet är oförhindrad att agera på börsen eller clearingorganisationen på
samma sätt som gällde före beslutet.
får besluta om avregistrering av fondpapper,
75 § Disciplinnämnden
om utgivaren av fondpapperet eller den som trätt i hans ställe allvarligt
brustit i sina förpliktelser enligt lag eller avtal som gäller för inregistreringen och det
är olämpligt från allmän synpunkt. Disciplinnämnden kan i sådant fall i stället förelägga utgivaren eller den som trätt i
hans ställe att vidta viss åtgärd. Därvid får disciplinnämnden ange att
åtgärden skall vidtas vid påföljd av att avregistrering annars kan komma
att ske. Är en så pass ingripande åtgärd som avregistrering inte behövlig
får disciplinnämnden i stället tilldela utgivaren eller den som trätt i hans
ställe en varning.
Paragrafen är uppbyggd efter förebild av 24§ första stycket lagen om
Stockholms fondbörs. Möjligheten att som en sanktion avregistrera fondpapper från en börs faller under disciplinnämndens kompetensområde. I
stället för avregistrering kan nämnden förelägga utgivaren att vidta viss
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åtgärd vid påföljd av avregistrering. Framstår avregistrering
som en alltför
ingripande åtgärd får nämnden tilldela utgivaren en varning.
Avregistrering kan komma i fråga när emittenten brustit i sina förpliktelser enligt lag eller avtal som gäller för inregistreringen. Med sistnämnda
avregistreringsgrund avses inregistreringskontraktet.
Brott mot den informationsskyldighet som utgivaren påtagit sig enligt inregistreringskontraktet
kan alltså medföra beslut om avregistrering. Även underlåtenhet att betala
vite som utgivaren ålagts att betala enligt inregistreringskontraktet
kan
medföra avregistrering.
Av övergångsbestämmelserna till lagen framgår att den handel med
inregistrerade aktier som förekommer på Stockholms fondbörs och vilka
noteras på OTC- och O-listorna skall ligga under börsstyrelsens ansvar och
de bestämmelser som gäller för inregistrerade aktier skall i tillämpliga delar
gälla jämväl för aktierna på OTC- och O-listorna. Som närmare framgått
av
avsnitten 7.2.4 och 7.3 åläggs dessa bolag i princip samma informationsskyldighet som gäller för bolag med inregistrerade aktier. Den informationsskyldigheten finns fastlagd i modellavtalet och förbindelsen. Brott mot
dessa avtal skall kunna leda till att aktierna avförs från nämnda listor.
Beslut härom skall på talan av Stockholms fondbörs fattas av disciplinnämnden. Även möjligheterna till föreläggande och varning finns. Detta framgår
av övergångsbestämmelserna till lagen.
76 § Disciplinnämnden prövar fråga om uttagande av vite eller annan
påföljd som angivits i avtal mellan börsen eller clearingorganisationen, å
ena sidan, och utgivare av fondpapper eller börs- eller clearingmedlem,
å andra sidan.
Av paragrafen framgår att disciplinnämnden skall pröva fråga om utdömande av vite ifall vite utgör en sanktion enligt inregistreringskontrakt
eller
enligt de anslutningsavtal som förekommer mellan börser och clearingorganisationer å ena sidan och börs- och clearingmedlemmar å andra sidan.
Även andra sanktioner kan
anges i sådana avtal, och frågor om tillämpning
dem
så
i
fall
också
prövas
Anmärkas bör att
av
av disciplinnämnden.
avtalsmässiga sanktioner som finns i samarbetsavtal mellan en emittent och
en börsmedlem inte omfattas av disciplinnämndens kompetens. Sådana
avtal finns t.ex. på CTC-marknaden mellan utgivare av fondpapper och den
fondkommissionär som uppträder som market maker.
Hur man överklagar
77 § Bankinspektionens
beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart, om inte regeringen
förordnar annat.
78 § Den som inte godtar ett beslut av styrelsen för en börs eller en
clearingorganisation
får klandra beslutet genom att väcka talan mot
börsen eller clearingorganisationen
vid Stockholms tingsrätt inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades. Klandras inte beslutet inom
denna tid är rätten till talan förlorad.
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79 § Föreskrifter om hur disciplinnämndens beslut klandras finns i lagen 1990:000 om disciplinnämnd för värdepappersmarknaden.
l paragraferna 77-79 anges hur beslut av olika instanser överklagas. Bankinspektionens beslut överklagas till regeringen. Skälet till valet av denna
instansordning är börsernas och clearingorganisationernas samhällsekonomiska betydelse och det förhållandet att tillståndsgivning och beslut om
återkallelse av tillstånd lagts hos regeringen. Inspektionens beslut får verkställas omedelbart. Inhibition av beslutet får meddelas av regeringen.
Av 78§ följer att beslut som fattas av styrelsen för en börs eller en
clearingorganisation får angripas genom klandertalan vid Stockholms tingsoväsentliga rättsverkningar för uträtt. Styrelsens beslut kan medföra
givare av fondpapper, för börs- och clearingmedlemmar och för enskilda
placerare. Regeln har tillkommit för att stärka deras behov av rättssäkerhet.
Samtidigt innebär regeln att svensk lagstiftning harrnoniseras med vad som
gäller inom EG även på detta område.
I 79 § upplyses att bestämmelser som reglerar möjligheten att klandra
disciplinnämndens beslut finns i lagen 1990:000 om disciplinnämnd för
värdepappersmarknaden. Av 17 § nämnda lag framgår att nämndens beslut
kan angripas genom att klandertalan väcks vid Stockholms tingsrätt inom
tre veckor från den dag nämndens beslut meddelades.

Ansvar
80 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos en börs eller en clearingorganisation som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig
bokföring eller på annat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms till böter eller fängelse i högst ett år. I
till ansvar.
ringa fall döms
Paragrafen motsvarar 24 § lagen om finansbolag, 13 § lagen om kreditaktiebolag och 48 § fondkommissionslagen.
De krav som bör ställas på den redovisning som lämnas till inspektionen
bör vara att den är fullständig,

korrekt,

ändamålsenlig och jämförbar.

81 § Den som uppsåtligen bryter mot 11 § döms till böter eller fängelse
i högst sex månader.
Av paragrafen framgår att det är belagt med straffansvar att vid beteckning
av firma använda sig av orden börs eller clearing eller avledning därav eller
utländsk form av ordet börs. För straffbarhet krävs uppsåt.

Övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 då lagen 1979:749 om
Stockholms fondbörs skall upphöra att gälla.
Den som vid ikraftträdandet driver börs- eller clearingverksamhet
och som senast en månad därefter till regeringen inkommer med ansökan om tillstånd får fortsätta verksamheten under den tid ansökningen prövas.
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Förekommer vid Stockholms fondbörs vid lagens ikraftträdande
handel med
inregistrerade fondpapper vilka noteras på en
officiell
kurslista skall börsstyrelsen ha ansvar jämväl för denna handel på
samma sätt som gäller för inregistrerade fondpapper. Därvid skall bestämmelserna i 26 § första stycket, 29-35 §§, 51-53 §§, 66 § samt 7179 §§ gälla i tillämpliga delar.
Fondpapper som avses i 43 § första stycket 6 får inregistreras vid
Stockholms fondbörs om det utgivits av ett aktiebolag
vars aktier omfattas av bestämmelsen under
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1991 då lagen
om Stockholms
fondbörs skall upphöra att gälla.
Avsikten är att den nya lagen skall träda i tillämpning på ett sådant sätt
att den som vid lagens ikraftträdande driver börs- eller clearingverksamhet
skall kunna fortsätta med verksamheten till dess ansökan
om tillstånd blivit
slutligt prövad.
Enligt p. 2 av övergångsbestämmelserna föreskrivs därför att den
som
driver sådan verksamhet skall senast en månad efter ikraftträdandet inkomma med sin ansökan om tillstånd och verksamheten få-r då fortsätta till
dess ansökan blivit prövad.
Övergångsbestämmelserna i
p. 3 har närmare utvecklats i avsnitten 7.5
och 7.6. Regeln innebär att handeln med OTC- och O-listenoterade aktier
får fortgå i Stockholms fondbörs lokaler eller i SAX-systemet trots att dessa
inte är formellt inregistrerade vid fondbörsen. Efter lagens ikraftträdande
skall inte några nya bolag noteras på OTC- eller O-listorna utan dessa listor
skall successivt avvecklas. Hänvisningen till olika bestämmelser i lagen har
därför inte gjorts till de regler som avser inregistrering utan endast till
sådana som avser handel, information, avregistrering, börsstopp, börsstängning, avgifter till Stockholms fondbörs samt disciplinärenden.
Av p. 4 följer att konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner och vinstandelsbevis får i ett
visst fall undantagsvis inregistreras vid Stockholms fondbörs trots att det
utgivande bolagets aktier inte är inregistrerade vid fondbörsen. Så är fallet
om bolagets aktier är noterade på OTC- och O-listan.

16.2

Förslaget
och

andra

till

lag om

finansiella

handel

med

fondpapper

instrument

I förevarande lagförslag har
samlat bestämmelser som närmare reglerar
hur handel med fondpapper och andra finansiella instrument bör bedrivas.
Lagförslaget innehåller en allmänt hållen bestämmelse som beskriver den
grundsyn som redan i dag gäller för handeln med och förvaltningen av
fondpapper enligt 2 § värdepappersmarknadslagen.
I övrigt innehåller lagförslaget vissa särskilda bestämmelser som reglerar handeln med optioner
och terminer och blankning av fondpapper.
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Inledande bestämmelser
l § Denna lag innehåller bestämmelser om handel med och förvaltning
av fondpapper och andra finansiella instrument.
I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.
fondpapper och andra finansiella instrument.

Lagen reglerar handeln med

Definitioner
2 § I denna lag förstås med:
börsverksamhet, börs, clearingverksamhet, clearingorganisation,
fondpapper, finansiellt instrument, option och termin: vad som
anges i
2 § lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet,
standardiserad option: en option för vilken börsen, clearingorganisationen eller eljest någon annan än parterna bestämt vad som är
föremål för handel,
standardiserad termin: en termin för vilken börsen, clearingorganisationen eller eljest någon annan än parterna bestämt vad som är
föremål för handel,
fondkommissionsbolag och bankinstitut: vad som anges i 2 § fondkommissionslagen 1990:000,
blankning: försäljning av ett fondpapper som mottagits som lån
med skyldighet att förvärva och återlämna ett sådant fondpapper
som
sålts vid en framtida tidpunkt.
l punkterna 1 och 4 anges att vissa begrepp som används i förslaget till lag
om börs- och clearingverksamhet och förslaget till ny fondkommissionslag
har samma betydelse i förevarande lagförslag. Innebörden av dessa begrepp
har utvecklats i specialmotiveringen till dessa lagar.
I punkterna 2 och 3 definieras vad som avses med standardiserade optioner och standardiserade terminer. Standardisering innebär att villkoren för
optionerna eller terminerna görs enhetliga. Standardiseringen görs vanligen
av den börs eller clearingorganisation som administrerar handeln. För att
täcka in även sådana standardiserade options- eller terminsavtal där
avtalsvillkoren fastställs av annan anges i definitionen att standardiseringen
skall göras av någon annan än parterna. Exempel på standardiserade terminsavtal som uppstått utan inblandning av börser eller clearingorganisationer är den handel med standardiserade aktieterminskontrakt
som under år
1987 administrerades av Svenska Handelsbanken.
Såvitt gäller optioner avser standardiseringen vanligtvis den underliggande tillgången och mängden därav, lösenpriset samt avtalets giltighetstid
löptid.
Dessutom anges om det är fråga om en köp- eller säljoption. Det
enda parterna fritt kan avtala om är då storleken av premien.
När det gäller terminerna avser standardiseringen vanligtvis den underliggande tillgången och mängden därav samt kontraktets giltighetstid. Det
parterna fritt kan avtala om är priset och huruvida leverans skall ske eller ej.
Vårt förslag till definition av standardiserad option och standardiserad
termin har fått en generell utformning. Av definitionen framgår att det skall
eller eljest någon annan än parterna
vara börsen, clearingorganisationen
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som skall ange optionens eller terminens innehåll, dvs. ange hur de optioner
eller terminer som är föremål för handel skall se ut. Detta innebär dock inte
att samtliga avtalsvillkor måste vara bestämda av någon annan än parterna.
Förutom priset kan även något eller några ytterligare villkor fastställas av
båda parterna eller den ene av dem. Det område inom vilket avtalsfrihet
råder bestäms dock av någon annan än parterna.
l punkt 5 definieras vad som menas med blankning. Förebilden till
definitionen finns i den nuvarande bestämmelsen i 23 § andra stycket fondkommissionslagen. Blankning innebär försäljning av fondpapper som mottagits som lån med skyldighet att återlämna ett likadant fondpapper vid en
framtida tidpunkt. Denna form av blankning, som innebär att man förfogar
som man inte äger, kallar vi för äkta blankning.
är i dag förbjudna att för egen eller annans räkning
genomföra äkta blankning. Enligt vårt förslag skall denna form av blankning vara tillåten. Av 13 § framgår att om lån av fondpapper utförs av en
näringsidkare eller denne medverkar vid sådant lån måste vissa regler

över ett fondpapper
Fondkommissionärer

iakttas.
Den typ av blankning som innebär att någon säljer ett fondpapper som
benämnt oäkta
inte förfogar över har
denne vid försäljningstillfället
framgår
endast utföras
14
får,
Sådan
vilket
blankning
blankning.
av
sker
fondpapper
motsvarande
återköp
under förutsättning av att
av ett
bestämmelsen
i
och
det
Bestämmelsen
senast dagen efter försäljningen.
innefattade förbudet mot oäkta blankning gäller endast för näringsidkare.
Allmän bestämmelse
3 § Handel med och förvaltning av fondpapper och andra finansiella
instrument skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.
Paragrafen motsvarar 2 § värdepappersmarknadslagen med den förändringen att den har gjorts tillämplig även på andra finansiella instrument än
fondpapper.
Liksom hittills skall paragrafen utgöra grunden för den etikskapande roll
Den
som bankinspektionen förutsätts spela på värdepappersmarknaden.
utgör också en måttstock för utformningen av de finansiella instrument som
marknaden är att
får förekomma på marknaden. Det viktigaste kravet
den fungerar så att det ekonomiska systemets stabilitet inte äventyras.
Uppkommer en handel med finansiella instrument som är så konstruerade
att handeln äventyrar allmänhetens förtroende för marknaden, vilket bl.a.
kan vara fallet om handeln rubbar stabiliteten i det ekonomiska systemet,
eller om den otillbörligen
äventyrar enskildas kapitalinsatser, så får inspektionen med stöd av 16 § vid vite förelägga den som deltar i handeln att
upphöra därmed.
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Särskilda bestämmelser för handel med optioner och terminer
4 § Handel med standardiserade optioner eller terminer skall vara föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation.
l paragrafen föreskrivs att handel med standardiserade optioner eller terminer alltid skall vara organiserad så att avsluten blir föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation. Vad som avses med optioner och
terminer anges i 2 § i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet
och vad som avses med standardiserade sådana i 2 § 2 och 3 detta lagförslag.
Vårt förslag innebär att paragrafen gäller för alla typer
av standardiserade
optioner och terminer oavsett vilken den underliggande tillgången är eller
vilket index de baseras på. För handel med
standardiserade optioner eller
terminer föreslår
ingen motsvarande regel.
5 § Den som utfärdar en standardiserad option eller köper eller säljer
en standardiserad termin skall senast klockan 12 dagen efter det att
avslut skett ställa betryggande säkerhet för sitt åtagande och under
avtalets löptid vidmakthålla sådan säkerhet, om inte annat följer
av 7
Säkerheten skall anses betryggande, om det på goda grunder kan
antas att de standardiserade optioner eller terminer som säkerheten
avser att täcka kan avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas utöver ställd säkerhet.
Bankinspektionen
får, om särskilda skäl föreligger, meddela föreskrifter om att ytterligare säkerhet skall ställas utöver vad
som tidigare
krävts. Sådana föreskrifter skall iakttas omedelbart och gälla intill dess
inspektionen upphävt dem.
Paragrafens första stycke anger att betryggande säkerhet skall ställas
av
dem som utfärdar en standardiserad option eller som köper eller säljer
en
standardiserad termin om inte annat följer av 7
Säkerheten skall vara
betryggande under hela den tid som avtalet består. Säkerhet skall ställas
senast kl. 12 dagen efter det att avslut skett. sistnämnda precisering har
tillkommit av praktiska skäl. När en kund lämnar sitt köp- eller säljuppdrag
till en fondkommissionär vet man inte säkert hur stor säkerheten skall
vara.
Besked härom kommer från clearingorganisationen
först sedan avslutet
blivit föremål för clearingverksamhet. Vi har därför inte ansett det möjligt
att i lag föreskriva att säkerheten skall ställas redan när avslut sker. Det bör
dock framhållas att fondkommissionären redan när kunduppdraget erhålls
måste känna sig övertygad om att kunden har avsikt och möjligheter att
ställa den säkerhet som behövs. Vid utfärdande av optioner erhåller utfärdaren premien, vilken kan tas i anspråk som säkerhet. Vid terminsaffärer
utgår ingen likvid vid avslutet, varför fondkommissionären i dessa fall bör
vara särskilt försiktig.
Säkerhet skall i princip ställas av alla kunder. Som framgår
av 7 § har
dock clearingorganisationen möjlighet att medge undantag från kravet
säkerhet för banker. I övrigt får det inte förekomma

några s.k. nollrisk-

kunder.
Som framgår av 2 § 3 i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksam-
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het följer av definitionen bl.a. att clearingorganisationen inträder som part i
de options- eller terminsavtal som är föremål för clearingverksamhet. Bestämmelserna i 5 § gäller dock endast för den ursprunglige utfärdaren av en
för clearingoroption eller de ursprungliga parterna i ett terminsavtal och
ganisationen. Clearingorganisationens ställningi handeln skall som framgår
av 49 § i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet vara balanserad, dvs. clearingorganisationen skall ha en riskmässigt neutral position.
Vidare följer av 50 § i nämnda lagförslag att clearingorganisationen skall till
kundernas skydd ha kapitaltäckning av viss storlek. Clearingorganisatiopå
nens risk i handeln tas således om hand av regler som är särskilt inriktade
organisationens funktion i handeln.
Enligt paragrafen gäller kravet på säkerhet endast standardiserade optioner eller terminer. Som framgår av 9 § skall betryggande säkerhet ställas
också i handeln med icke standardiserade instrument om inte annat avtalats. Blir avslut beträffande sådana icke standardiserade instrument föremål för clearingverksamhet skall enligt 8 § samma regler gälla om krav på
säkerhet som för standardiserade instrument.
Med betryggande säkerhet menas enligt andra stycket att säkerheten vid
varje tid skall vara så stor att det med ianspråktagande av säkerheten går att
avveckla det eller de konton som säkerheten avser. För att detta skall vara
möjligt krävs att ett visst mått av översäkerhet måste finnas, eftersom det
dels går en tid innan bristen upptäcks, dels inte går att avveckla ett konto
omedelbart.
För att motverka risken för att kraven på säkerhet används som ett
konkurrensmedel föreskrivs i tredje stycket att bankinspektionen skall äga
rätt att ensidigt höja säkerhetskravet. Bestämmelsen torde komma att få
störst betydelse i tider med stora prisfluktuationer. Ett beslut om höjda krav
på säkerhet skall iakttas omedelbart och gälla intill dess inspektionen

upp-

hävt beslutet.
6 § Uppfyller en kund som skall ställa säkerhet inte kraven enligt 5 §
skall clearingorganisationen eller det bankinstitut eller det fondkommissionsbolag som förmedlat affären så snart ske kan låta avveckla eller på
annat sätt neutralisera eller minska risken i kundens options- eller
terminsaffärer, om särskilda skäl inte talar däremot.
Om synnerliga skäl föreligger får en clearingorganisation även i annat
fall än som sägs i första stycket låta avveckla eller på annat sätt neutralisera eller minska risken i en kunds options- eller terminsaffärer.
Paragrafen tar upp två situationer när ett kundkonto kan tvångsvis avvecklas eller neutraliseras. Det första fallet anges i första stycket och inträffar när betryggande säkerhet enligt 5 § inte finns. Det ankommer
clearingorganisationen eller den bank eller det fondkommissionsbolag som
förmedlat affären att vidta de åtgärder som behövs. Resultatet av åtgärderna skall vara att kundkontot avvecklats helt eller att det åter täcks av
betryggande säkerhet antingen genom att kontot delvis avvecklas eller att
risken i positionerna på kontot neutraliseras eller minskas. Sistnämnda
eller banken eller fondåtgärd kan innefatta att clearingorganisationen
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kommissionsbolaget

tillför kontot nya positioner, t.ex. genom köp eller
terminer.
av
Om särskilda skäl föreligger får clearingorganisationen eller banken eller
fondkommissionsbolaget
underlåta att vidta någon av nämnda åtgärder
säkerhetskravet
inte uppfylls. Särskilda skäl kan föreligga om
trots att
försäljning

skillnaden mellan det värde som säkerheten täcker och det säkerhetsbehov
som skall uppfyllas är litet och clearingorganisationen eller fondkommissionären har sådan kännedom om kunden eller har fått sådan särskild ingoda grunder kan utgå från att ytterligare säkerhet
att den
kommer att ställas inom en kortare tid.
Det andra fallet tas upp i andra stycket och inträffar när en kunds totala
säkerhetsbehov är så stort att en för kunden negativ kursförändring leder
formation

till en mycket stor förändring av säkerhetsbehovet i absoluta tal. Skulle
kunden inte klara att uppfylla säkerhetskravet leder det till att clearingorganisationen får bära risken. Bestämmelsen ger clearingorganisationen en
att innan den egna risken blir för hög tvångsvis ingripa mot en
kund trots att betryggande säkerhet finns. Det bör ligga både i clearingorganisationens och i handelns intresse att det görs klart var gränsen går. Detta
kan ske genom att clearingorganisationen informerar marknaden om vid
vilka nivåer tvångsåtgärder kan komma att tillgripas. Härigenom skapas
möjlighet

förutsättningar

för likabehandling av aktörerna samtidigt som clearingorganisationen - när någon kund närmar sig den kritiska nivån - kan påverka
kunden att frivilligt minska risken på kontot.
7 § Styrelsen för en clearingorganisation får i särskilt beslut medge ett
bankinstitut befrielse från det krav på säkerhet som anges i 5
om
sådan säkerhet kan anses obehövlig. Sådant medgivande skall tidsbegränsas och förenas med villkor.
Bankinspektionen skall omedelbart underrättas om beslut enligt första stycket.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
får meddela föreskrifter om villkoren för befrielse från krav
säkerhet
enligt första stycket.
l paragrafens första stycke ges clearingorganisationen en möjlighet att medge en bank befrielse från kravet att ställa säkerhet i handeln med standardiserade optioner eller terminer under förutsättning att detta kan anses obehövligt. Det är inte fråga om ett generellt undantag för banker, utan det
måste ske en prövning från fall till fall.
Av bestämmelsen följer att ett medgivande om befrielse skall tidsbegränsas och förenas med villkor. Härigenom tvingas clearingorganisationen
att alltid ange en limit som inte får överskridas. Överskrids den, bör det leda
till att medgivandet om befrielse återtas och att banken måste ställa säkerhet för hela sitt åtagande. Medgivandet skall också vara tidsbegränsat.
Detta innebär att banker med vissa intervaller måste göra en ny ansökan om
befrielse. Clearingorganisationen
ges därvid tillfälle att på nytt granska
bankens finansiella styrka och att ta hänsyn till inträffade händelser som är
av betydelse.
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Medgivande om befrielse från säkerhetskravet kan endast ges för bankens egna affärer. För de affärer som en bank förmedlar för annans räkning
skall säkerhet alltid ställas av de kunder som omfattas av 5
Det förtjänar att påpekas att clearingorganisationen
är skyldig att informera om säkerhetsbehovet trots att en bank blivit befriad från kravet att
ställa säkerhet. Härigenom får banken ett kvitto på hur risken i positionen
utvecklar sig och kan agera så att inte en eventuellt uppsatt limit överskrids.
För att motverka en ordning som innebär att en clearingorganisation
medger befrielse från säkerhetskravet trots att detta inte borde ske eller
anger en limit som är för hög i förhållande till bankens finansiella styrka,
har i andra stycket föreslagits en skyldighet för clearingorganisationen
att
omedelbart underrätta bankinspektionen om de beslut som rör befrielse
från säkerhetskravet. Härigenom skapas en kontroll som syftar till att
förhindra

en utveckling som leder till oacceptabla risker för clearingorganisationen eller för en bank. Enligt 60 § i vårt förslag till lag om börs- och
clearingverksamhet skall styrelsen för en clearingorganisation
hålla protokoll och andra handlingar tillgängliga för bankinspektionen och även i
övrigt lämna de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär. Den bestämmelsen ger
inspektionen tillräckliga befogenheter att kontrollera clearingorganisationens beslutsunderlag i ärenden om befrielse från säkerhetskravet och att
begära en motivering till beslutet om sådan saknas. Inspektionen kan också
om den finner att angiven limit är för hög sammankalla clearingorganisationens styrelse för att där klargöra inspektionens inställning och därigenom få
till stånd en frivillig ändring i clearingorganisationens policy i dessa frågor.
Inspektionen kan naturligtvis också vända sig till banken för att begära
upplysning om motivet till ansökningen om befrielse från säkerhetskravet
och för att
- med stöd av 7 kap. l § andra stycket bankrörelselagen fortlöpande hålla sig underrättad om de åtaganden banken gör i optionseller terminshandeln. Finner inspektionen att bankens åtaganden är alltför
höga kan inspektionen
frågan.

sammankalla

bankens styrelse för att där dryfta

I paragrafens tredje stycke ges regeringen eller bankinspektionen en
föreskriftsrätt vad gäller villkoren för befrielse från säkerhetskraven. Bestämmelsen är tänkt att användas i undantagsfall då clearingorganisationen
medgett befrielse från kravet
säkerhet trots att så
bort ske. Utfärdas
föreskrifter och bryter clearingorganisationen mot en sådan föreskrift utgör
detta en återkallelsegrund enligt 68§ i vårt förslag till lag om börs- och
clearingverksamhet.
8 § Blir avslut om optioner eller terminer som inte är standardiserade
föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation gäller bestämmelserna i 5-7 §§.
Paragrafen behandlar det fallet att ett avslut beträffande en option eller en
termin som inte är standardiserad blivit föremål för clearingverksamhet hos
Är så fallet gäller samma regler som enligt 5-7 §§
en clearingorganisation.
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gäller för standardiserade optioner eller terminer. Det betyder att i handeln
med icke standardiserade options- eller terminsavtal som blir föremål för
clearingverksamhet avtalsfrihet inte råder i fråga om ställande av säkerhet.
Alla utom banker som medgivits befrielse från säkerhetskravet måste således ställa betryggande säkerhet för sina åtaganden. När PMC:s verksamhet
startar kommer terminshandeln med icke standardiserade avtal att få en
sådan fast form. Den torde dock då komma att regleras med särskilda
bestämmelser som gäller för PMC.
9 § För avslut om optioner eller terminer som inte är standardiserade
gäller i annat fall än som sägs i 8 § bestämmelserna i 5 § första och andra
styckena endast om avtal
träffats att säkerhet inte skall ställas.
Paragrafen behandlar säkerhetskravet för optioner och terminer som inte är
standardiserade och där avsluten inte är föremål för clearingverksamhet.
Som huvudregel anges att säkerhet skall ställas enligt 5 § första och andra
styckena. Säkerheten skall alltså vara betryggande, dvs. den skall vid varje
tid motsvara vad det kostar att avveckla de optioner eller terminer som den
avser att täcka. Hur Säkerhetsfrågan skall administreras och hur stor den
skall vara är en avtalsfråga mellan parterna. Parterna kan dock avtala om att
säkerhet inte skall ställas. Något formkrav

för avtalet ställs inte upp. Sådan
måste dock träffas samtidigt som själva options- eller
terminsavtalet sluts. Det är tänkbart att parterna därvid träffar avtal om att
säkerhet inte skall ställas men innehavaren av en option eller köparen eller
säljaren av en termin förbehåller sig rätten att senare kräva säkerhet. Av
överenskommelse

paragrafen följer att överenskommelsen om att säkerhet inte skall ställas
gäller. Däremot har
inte funnit skäl föreligga att i lag anvisa hur en tvist
om ett senare krav på säkerhet från den ena parten skall lösas. l den
situation som beskrivits råder således avtalsfrihet.
Den typ av terminshandel med riksobligationer och statsskuldväxlar som
förekommer i dag på obligations- och penningmarknaden skulle komma att
falla in under paragrafens tillämpningsområde.
När den handeln kommer
att administreras av PMC blir 8§ tillämplig, dvs. samma regler som för
standardiserade avtal skall gälla, om
annat följer av den specialreglering
kommer
gälla
för
PMC.
att
som
10 § Har i fall som avses i 9 § avtal
träffats om att säkerhet inte skall
ställas, får innehavaren av en option eller köparen eller säljaren av en
termin säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om motparten inte
fullgör sin skyldighet enligt 5
Den som sagt upp avtalet enligt första stycket äger rätt att, oavsett
avtalets innehåll, påfordra att kontantavräkning sker mellan honom och
motparten som om slutdagen för avtalet inträffade den dag då uppsägning skedde.
Uppsägning skall anses ha skett klockan 12 dagen efter det att underrättelse om uppsägning avsänts i brev eller
annat ändamålsenligt sätt
under motpartens vanliga adress.
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Paragrafen behandlar den situationen att en affär avseende icke standardiserade optioner eller terminer genomförts i enlighet med vad som sägs i 9 §
utan att avtal träffats om att säkerhet inte skall ställas. Av paragrafens första
stycket följer att optionsinnehavaren eller köparen eller säljaren av en
termin är berättigad att säga upp avtalet om säkerhet inte ställs av motparten.
Sägs avtalet upp enligt första stycket äger den som gör uppsägningen
fordra att affären avslutas genom att en kontantavräkning sker. Kontantavräkningen skall därvid ske som om slutdagen för options- eller terminsavtalet inträffade den dag uppsägning skedde. Det blir alltså kursen på uppsägningsdagen som skall tjäna som utgångspunkt för avräkningen mellan
parterna.
I paragrafens tredje stycke föreslås en hjälpregel om när uppsägning skall
anses ha skett. Den som vill säga upp avtalet och som inte kan träffa en
frivillig uppgörelse med sin motpart kan bringa avtalet att upphöra genom
att skicka ett meddelande om uppsägning under motpartens vanliga adress.
Uppsägning skall då anses ha skett kl. 12 dagen efter det att meddelandet
avsänts. Det torde ankomma på avsändaren att visa när meddelandet avsänts.
Underliggande tillgång och index
ll § I syfte att motverka möjligheterna att skapa en värdestegring
standardiserade optioner eller terminer genom att på ett otillbörligt sätt
påverka värdet på fondpapper eller annat finansiellt instrument eller
index eller annat liknande värde, som optionerna eller terminerna baseras på, samt för att främja en tillförlitlig kurssättning på optioner eller
terminer, skall följande iakttas:
Standardiserade optioner eller terminer avseende aktie eller annan
delägarrätt i en juridisk person eller andel i aktiefond eller baserade på
index eller annat liknande värde avseende sådana fondpapper får bli
föremål för handel endast om fondpapperet är inregistrerat vid svensk
börs eller utländsk officiell börs och fondpapperets omsättning och
ägarspridning är tillfredsställande.
2. Standardiserade optioner eller terminer avseende obligation eller
annan fordringsrätt avsedd för allmän omsättning eller baserade
index eller annat liknande värde avseende sådana fondpapper får bli
föremål för handel endast om omfattningen av handeln i och storleken
lånet är tillfredsställande.
Standardiserade optioner eller terminer med annan underliggande
tillgång eller baserade på index eller annat liknande värde av annat slag
än som sägs i första stycket får bli föremål för handel endast om de
syften som anges i första stycket ändå kan tillgodoses.
Metoden för uträknande av sådant index eller annat liknande värde
som avses i första eller andra stycket skall vara utförligt redovisad.
I paragrafen ställs generella krav upp för hur standardiserade optioner eller
terminer skall vara konstruerade för att få bli föremål för handel. Av 16 §
följer att bankinspektionen vid vite får förelägga den som deltar i handel
med standardiserade optioner eller terminer som inte kan anses uppfylla de
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krav som ställs upp att upphöra därmed.
Av paragrafens första stycke framgår att syftet med bestämmelsen är att
motverka möjligheterna till prismanipulationer och att främja en tillförlitlig
kurssättning på standardiserade options- eller terminsavtal. Vad som måste
iakttas för att dessa syften skall anses bli tillgodosedda anges i första stycket
punkterna 1 och 2 för det fall den underliggande tillgången utgörs av
fondpapper eller fondpappersbaserade index och i andra stycket när fråga
är om annan underliggande tillgång eller annat index.
Utgörs den underliggande tillgången av aktier eller annan delägarrätt i en
juridisk person eller andel i aktiefond måste för det första dessa vara
registrerade på svensk eller utländsk officiell börs. Dessutom krävs att
fondpapperets omsättning och ägarspridning är tillfredsställande. Utgörs
den underliggande tillgången av obligationer eller andra fordringsrätter
avsedda för allmän omsättning är det tillräckligt om handeln i och storleken
på lånet är tillfredsställande. För att ett fondpappersbaserat index skall få
bli föremål för handel krävs att indexet är baserat på sådana fondpapper
som nyss sagts. Med annat

liknande värde avses s.k. syntetiska fondpapper.
Paragrafens andra stycke handlar om standardiserade optioner och tenniner som baserar sig på råvaror, valutor och andra finansiella instrument än
fondpapper samt index eller annat liknande värde som baserar sig på sådana
tillgångar. Sådana instrument får bli föremål för handel endast om de syften
som anges i första stycket kan tillgodoses. För att sådan handel skall få
förekomma krävs att det förekommer betydande handel och att det sker en
tillförlitlig kurssättning av den underliggande tillgången. Exempel på sådana tillgångar är internationellt gångbara valutor, råolja, kaffe m.m.
Paragrafens tredje stycke har tillkommit för att tillgodose behovet av
kontroll av att indexgivningen är riktig. Ett sådant behov av kontrollmöjlighet finns både hos den som deltar i handeln och hos bankinspektionen.
12 § Optioner eller terminer som inte är standardiserade får bli föremål
för börs- eller clearingverksamhet endast om de uppfyller de förutsättningar som anges i 11
Paragrafen är tillämplig på optioner och terminer som inte är standardiserade. För att risken för prismanipulationer
skall motverkas och förutsättningarna för en tillfredsställande kurssättning främjas föreslås i paragrafen
att sådana optioner eller terminer måste uppfylla samma konstruktions2

ri
rl
l
yi

villkor som enligt 11 § gäller för standardiserade instrument om de skall
upptagas för handel hos en börs eller avsluten skall bli föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation.
Blankning
13 § En näringsidkare får i sin näringsverksamhet träffa avtal om lån av
fondpapper av visst slag för blankning eller medverka vid sådant avtal
endast om bankinspektionen godkänt fondpapperet för blankning.
Om en näringsidkare i sin näringsverksamhet är part i avtal om lån av
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fondpapper för blankning skall avtalet slutas skriftligen i särskild för
ändamålet upprättad handling. Detta skall gälla också när en näringsidkare i sin näringsverksamhet medverkar vid lån av fondpapper för
annans räkning. Formulär för sådant avtal fastställs av bankinspektionen.
Som framgår av avsnitt 10.11.3.1 föreslår
att blankningsförbudet i 23 §
andra stycket fondkommissionslagen upphävs. I förevarande paragraf ges
bestämmelser om i vilka fondpapper som blankning får utföras och hur lån
till. Paragrafen behandlar äkta blankav fondpapper för blankning skall
ning. Äkta blankning, som definieras i 2 § andra stycket, kännetecknas av
att det gäller försäljning av fondpapper som man förfogar över men som
man inte äger. Paragrafen gäller endast för näringsidkare. Med näringsidkare avses den som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976: 125.
I paragrafens första stycke anges att näringsidkare i sin näringsverksamhet får låna fondpapper eller medverka vid lån av fondpapper endast om
bankinspektionen godkänt fondpapperet för blankning. Motivet till bestämmelsen är att erfarenheterna av blankning är små i Sverige och det
därför är lämpligt att till att börja med inrikta sig på ett mindre antal
fondpapper i vilka det är tillåtet att blanka för att på det sättet successivt
området. Allteftersom rutiner utvecklas och erskaffa sig erfarenheter
farenheter erhålls kan antalet blankningsbara fondpapper utvidgas. När det
gäller aktier bör inledningsvis blankning få ske endast i sådana aktier som är
inregistrerade på Stockholms fondbörs eller som förekommer på OTC- eller
O-listan och i vilka det förekommer en hög omsättning och som har stor
spridning. Som framgår av 32 § i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet är börsmedlemmar enligt fondkommissionslagen skyldiga att
anmäla avslut beträffande bl.a. sådana aktier till börsen och i anmälan ange
om avslutet rör försäljning eller återköp av blankade aktier.
till.
I paragrafens andra stycke anges hur lån av fondpapper skall
Avtalet skall slutas skriftligt och vara avfattat på ett av bankinspektionen
fastställt formulär. I den allmänna motiveringen har diskuterats vad en
låneöverenskommelse bör innehålla se avsnitt 10.11.3.3. Inget hindrar att
det utarbetas flera olika typer av formulär. En typ av formulär kan vara
inriktad på enstaka låneöverenskommelser, dvs. sådana som upprättas varje
gång en låneöverenskommelse träffas. En annan typ av formulär kan ta
sikte på den situationen, att det finns ett mer långsiktigt samarbete mellan
långivare och låntagare. I ett sådant fall kan det vara lämpligt med ett avtal
som reglerar alla lånetransaktioner utan att nya avtal behöver upprättas för
varje tillfälle. Det kan också tänkas att t.ex. bestämmelser om säkerhet i
samband med lån av fondpapper regleras olika i olika avtalsformulär beroende på mellan vilka avtalet skall gälla. Om en enskild kund lånar aktier
av en bank bör avtalet utformas så att kunden alltid skall ställa säkerhet
gentemot banken. I det motsatta fallet- att banken lånar av en kund - är
det inte självklart att banken skall behöva ställa annat än sitt goda namn
som säkerhet gentemot kunden. I vilka fall säkerhet måste ställas och i vilka
fall så inte behöver ske kan inte anges i lag eller i motiv. Det bör i stället
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ankomma på bankinspektionen att ta ställning i den frågan. Inledningsvis
innan erfarenheter kunnat erhållas bör det dock vara så att alla, även
banker, skall ställa säkerhet.
Avsikten är att det bör finnas ett antal avtalsformulär som är skräddarsydda för vissa typsituationer. Det är alltså inte meningen att inspektionen
skall tillhandahålla individuellt utformade formulär för alla tänkbara situationer. Grundkravet på formulärens innehåll är att långivaren alltid skall
vara garanterad att få tillbaka sådana fondpapper som han lånat ut.
En fondkommissionär som mottar ett säljuppdrag från en kund är inte
skyldig att undersöka om kunden lånat de fondpapper som uppdraget avser.
Inte ens om kunden råkar säga att han lånat de fondpapper han vill sälja
behöver fondkommissionären
undersöka om föreskrifterna i paragrafen
följts. Paragrafen skall iakttas av långivare och låntagare om någon av dem
är näringsidkare och av näringsidkare som förmedlar lånetransaktionen.
14 § En näringsidkare får i sin näringsverksamhet för egen räkning sälja
fondpapper avista som näringsidkaren inte innehar eller medverka vid
sådan försäljning för annans räkning endast om han eller hans uppdragsgivare förvärvar sådana fondpapper som sålts senast dagen efter försäljningen.
Paragrafen behandlar oäkta blankning. Med oäkta blankning avses att
någon säljer ett fondpapper avista som han inte förfogar över. Av paragrafen följer att sådan försäljning inte är tillåten om inte återköp av fondpapperet sker senast dagen efter försäljningen. Liksom gäller för äkta
blankning riktar sig även förevarande paragraf endast mot näringsidkare.
Tillsyn
15 § Bankinspektionen
denna lag.

övervakar efterlevnaden

av bestämmelserna i

Bankinspektionens tillsynsroll är enligt paragrafen att övervaka att lagens
bestämmelser följs. Inspektionen skall alltså se till att de som agerar på
värdepappersmarknaden följer den norm som anges i 3
att säkerheter
ställs i den utsträckning som anges i 5-9 §§, att de optioner eller terminer
som är föremål för handel uppfyller de krav som sägs i 11-12 §§ samt att
blankningsaffärer sker på det sätt som sägs i 13-14 §§. Det är naturligt att
inspektionens övervakning inriktas på att den verksamhet som börser, clearingorganisationer, banker, fondkommissionsbolag och andra som står under inspektionens tillsyn drivs i överensstämmelse med lagen. Någon kontinuerlig övervakning av att även andra följer lagen är inte praktiskt möjligt.
Ingripande mot andra torde därför komma i fråga endast om inspektionen
blir särskilt uppmärksammad om saken av allmänheten eller genom pressen
eller
annat sätt.
16 § Bankinspektionen får vid vite förelägga den som deltar i handeln
med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om handeln strider
Inspektionen får även vid vite förelägga den som deltar i
mot 3
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l
l
2

l

l

handeln med en option eller termin som inte uppfyller
ställts upp i 11 eller 12 § att upphöra därmed.

de krav som

I paragrafen anges de sanktionsmedel som bankinspektionen kan tillgripa
om det uppstår en handel med finansiella instrument som strider mot den
grundsats för handel som anges i 3 § eller mot de generella krav för hur
optioner eller terminer skall vara konstruerade för att det skall få förekomma handel med dem som anges i 11-12 §§.
17 § Bankinspektionen får vid vite förelägga en näringsidkare som deltar eller medverkar vid blankning av fondpapper utan att iaktta bestämmelserna i 13 § första stycket att upphöra därmed. Inspektionen får
även vid vite förelägga en näringsidkare som bryter mot bestämmelserna i 13 § andra stycket eller 14 § att upphöra därmed.
I paragrafen anges det sanktionsmedel bankinspektionen kan tillgripa om
en näringsidkare genomför blankningsaffärer eller lån av fondpapper för
egen del eller medverkar vid sådana affärer eller lån utan att iaktta bestämmelserna i 13 eller 14 Någon undersökningsplikt huruvida motparten
eller den kund som näringsidkaren är ombud för lånat de fondpapper han
säljer har inte ställts upp. Vitessanktionen är tänkt att tillgripas om näringsidkaren själv lånar eller lånar ut fondpapper eller medverkar vid sådan
lånetransaktion.
Kostnad för tillsyn
18 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens övervakning enligt
denna lag skall aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd att
driva rörelse enligt fondkommissionslagen 1990:000 samt Stockholms
fondbörs eller annan börs eller clearingorganisation som erhållit tillstånd enligt lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet årligen
betala bidrag enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
Som tidigare framhållits

under 15 § kommer bankinspektionens övervakning av att lagen följs att främst vara riktad mot börser, clearingorganisationer, banker, fondkommissionsbolag och andra som står under inspektionens tillsyn. Vi föreslår därför att dessa subjekt skall genom avgifter bekosta
inspektionens tillsynsverksamhet
na meddelas av regeringen.

enligt denna lag. Föreskrifter

om avgifter-

Hur man överklagar
19 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart.
Paragrafen anger att kammarrätten är Överinstans till bankinspektionen då
inspektionen fattar beslut enligt lagen. Valet av Överinstans motiveras närmare i specialmotiveringen till vårt förslag till ny fondkommissionslag.
Enligt vårt förslag får bankinspektionen inte döma ut vite. Detta innebär
att reglerna i viteslagen kommer att gälla. Frågan om utdömande av vite
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med den lagen prövas av länsrätten
myndighet som utfärdat vitesföreläggandet.

skall i enlighet

ansökan av den

20 § Föreskrifter om hur beslut av styrelsen för en börs eller en clearingorganisation klandras finns i 78§ lagen 1990:000 om börs- och
clearingverksamhet.
Paragrafen innehåller en hänvisning till 78 § i vårt förslag till lag om börsoch clearingverksamhet. Innebörden härav är att beslut som fattas av styrelsen för en börs eller en clearingorganisation kan överprövas genom att
klandertalan

väcks vid Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
Några Övergångsbestämmelser till lagen synes inte erforderliga.
Av allmänna rättsgrundsatser följer att 10 § inte kan bli tillämplig på avtal
som träffats före lagens ikraftträdande.

16.3

Förslaget till lag om
aktiebolag vilkas

för

informationsskyldighet
aktier

är

allmänt

spridda

Inledande bestämmelser
aktiebolag, om ett och samma slag av
l § Denna lag är tillämplig
aktier, optionsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller liknande, som utgivits
av bolaget eller någon annan i vars ställe bolaget trätt, innehas av minst
tvåhundra ägare.
Lagen är tillämplig även på annat aktiebolag som riktar inbjudan till
en vidare krets att förvärva aktier eller andra fondpapper som avses i
första stycket, om åtgärden kan väntas leda till sådan spridning av
fondpapperet att det kommer att innehas av minst tvåhundra ägare.
Lagen är dock inte tillämplig på aktiebolag, som har sina aktier eller
andra fondpapper som avses i första stycket inregistrerade eller noterade på Stockholms fondbörs eller på en börs som erhållit tillstånd enligt
lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet, om aktiebolaget i
inregistreringskontrakt
eller liknande har gjort åtaganden som minst
motsvarar vad som föreskrivs i denna lag.

Z
å

l

l
l

Bestämmelsen anger lagens tillämpningsområde. Lagen föreslås enligt första stycket vara tillämplig om något av de uppräknade fondpapperen vilka
utgivits av ett aktiebolag har fått en sådan spridning att de innehas av minst
200 ägare. Spridningen behöver således inte avse endast aktier utan lagen
blir även tillämplig om t.ex. ett aktiebolag endast givit ut konvertibla
skuldebrev till 200 anställda.
Lagen bör tillämpas även på aktiebolag vilkas aktier eller andra uppräknade fondpapper inte är allmänt spridda men där bolaget har för avsikt
att rikta ett erbjudande till en vidare krets, om åtgärden kan väntas leda till
att fondpapper som erbjudandet avser kommer att innehas av minst 200
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ägare. Detta framgår av andra stycket. Förslaget har särskild betydelse vad
avser bankinspektionens förhandsgranskning av emissionsprospektet enligt
3 § i lagen. Den omständigheten att ett aktiebolag någon gång i en obestämd framtid har för avsikt att vända sig till en vidare krets innebär inte att
lagen blir tillämplig. För att bestämmelserna enligt lagen skall omfatta ett
aktiebolag fordras att bolaget arbetat fram ett erbjudande som, efter
granskning av bankinspektionen, skall rikta sig till en vidare krets. Skulle
det sedan visa sig att erbjudandet inte ger det förväntade antalet ägare är
bolaget inte längre skyldigt att följa bestämmelserna i lagen. Under tiden
fram till att det konstaterats att erbjudandet misslyckats omfattas dock
bolaget av bestämmelserna. Ett bolag är således under denna period t.ex.
skyldigt att offentliggöra bokslutskommuniké
eller informera om viktiga
beslut eller händelser som i inte oväsentlig grad påverkar bilden av bolaget.
Av paragrafens tredje stycke framgår att aktiebolag som inregistrerat eller
har sina aktier noterade på en börs som erhållit tillstånd inte omfattas av
den särskilda informationslagen. Vi har som tidigare nämnts funnit att de
krav som följer med inregistrering eller notering på Stockholms fondbörs väl
tillgodoser de informationskrav som måste ställas på dessa bolag. Kraven är
för övrigt strängare än de krav som föreslås i denna lag. Eftersom det
teoretiskt är möjligt att fler börser kommer att finnas i framtiden, har
dock ansett att det av lagtexten bör framgå att börsnoterade aktiebolag är
undantagna från lagens tillämpningsområde endast om minst motsvarande
krav som uppställs i lagen finns intagna i inregistreringskontrakt
eller liknande.
2 § Bankinspektionen

övervakar efterlevnaden av bestämmelserna.

I paragrafen föreslås att bankinspektionen
bestämmelserna i lagen.

skall övervaka efterlevnaden av

Bestämmelser om information
3§ Aktiebolag som enligt 4 kap. 18
5 kap. 16 § eller 7 kap. 3 §
aktiebolagslagen 1975:1385 är skyldigt att upprätta emissionsprospekt
skall erhålla bankinspektionens godkännande av emissionsprospektet
innan inbjudan offentliggörs eller på annat sätt riktas till en vidare krets.
Detsamma gäller om emissionsprospektet ändras sedan det godkänts
av inspektionen.
Sker en emission eller ämnar en aktieägare sälja fondpapper under
former som innebär att emissionprospekt skall upprättas enligt aktiebolagslagen 1975:1385 i samband med ansökan om inregistrering vid
en börs enligt lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet, behöver godkännande av emissionsprospekt enligt första och andra stycket inte sökas hos bankinspektionen, om emissionsprospektet godkänns
av styrelsen för börsen.
I paragrafen föreslås förhandsgranskning

av emissionsprospekt. Bolag som
lagen
också
vårt
enligt
förslag till ändringar i aktieboär
av
lagslagen skyldiga att upprätta emissionsprospekt. Ett emissionsprospekt

omfattas
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bör förhandsgranskas av bankinspektionen innan t.ex. inbjudan att förvärva
aktier i bolaget offentliggörs eller
annat sätt riktas till en vidare krets.
Genom hänvisningen i paragrafen till aktiebolagslagens bestämmelser om
emissionsprospekt framgår vilka krav som måste uppfyllas för att bankinvid sin förhandsgranskning skall kunna godkänna prospektet
innan inbjudan kan riktas till en bredare allmänhet. Genom hänvisningen
till aktiebolagslagen framgår också vilka typer av emissioner eller utförsäljningar som förutsätter prospekt. För det fall kraven på prospektets

spektionen

innehåll inte uppfylls eller ett prospekt inte på begäran av bankinspektionen
kompletteras, har bankinspektionen möjlighet att förelägga bolaget vite
enligt 11§ i lagen. Enligt samma paragraf har även bankinspektionen
värdepappersförmedlare
och
möjlighet att förbjuda fondkommissionärer,
aktier.
handel
med
bolagets
medverka
vid
marknadsgaranter att
Bankinspektionens granskning av prospektet innebär ingen ekonomisk
analys av inbjudan utan endast en granskning av att prospektets innehåll är
sådant att en mottagare av inbjudan själv kan bedöma det på ett tillfredsställande sätt.
Sker ändringar i emissionsprospektet sedan det godkänts föreslås bolaget
bli skyldigt att låta bankinspektionen granska även ändringen innan det
ändrade prospektet offentliggörs eller på annat sätt riktas till en vidare
krets. Detta framgår av andra stycket.
Av 1 § andra stycket framgår att även aktiebolag vilkas aktier inte är
allmänt spridda men som har för avsikt att genom en inbjudan till en vidare
krets uppnå en sådan spridning av sina aktier eller de andra fondpapper som
enligt aktiebolagslagen omfattas av prospektskyldighet också är skyldiga att
låta bankinspektionen förhandsgranska prospektet.
Sker emissionen i samband med en ansökan om inregistrering vid en börs
behöver dock, enligt paragrafens tredje stycke, emissionsprospektet inte
godkännas av bankinspektionen om motsvarande godkännande kan lämnas
efter granskning av styrelsen för den börs där ansökan om inregistrering
gjorts. Styrelsen för börsen har då att tillse att som minst aktiebolagens krav
på emissionsprospektets innehåll uppfyllts. Uppfylls inte kraven kan en
inregistrering inte ske av bolagets aktier. Lämnas inte godkännande av
styrelsen för en börs måste emissionsprospektet granskas och godkännas av
bankinspektionen

innan erbjudandet

kan offentliggöras.

vilket denna lag är tillämplig skall, om revisions4 § Ett aktiebolag
berättelsen innehåller anmärkning eller upplysning som avses i 10 kap.
10§ tredje stycket aktiebolagslagen 1975:1385 eller om revisorerna
inte enhälligt tillstyrker fastställande av balansräkning och resultaträkning, styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust eller ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, snarast och senast en vecka före ordinarie bolagsstämma
offentliggöra revisionsberättelsen.
I paragrafen föreslås att ett bolag som omfattas av lagen skall vara skyldigt
att snarast och senast en vecka före ordinarie bolagsstämma offentliggöra
revisionsberättelsen. På vilket sätt ett offentliggörande skall ske torde få
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föreskrivas av bankinspektionen med stöd av bemyndigande enligt 8
För
det fall bestämmelsen inte efterlevs av ett bolag kan bankinspektionen
enligt 11 § förelägga vite eller förbjuda fondkommissionärer, värdepappersförmedlare

och marknadsgaranter

att medverka vid handel med bolagets

fondpapper.
5 § Ett aktiebolag på vilket denna lag är tillämplig skall sedan bolagets
styrelse fastställt årsbokslutet omedelbart offentliggöra en bokslutskommuniké som återger det väsentliga innehållet i årsbokslutet.
Bokslutskommunikén
skall åtminstone innehålla upplysningar om:
bolagets eller, när bolaget är moderbolag, koncernens resultat
efter finansiella intäkter och kostnader,
extraordinära intäkter och kostnader som är av betydelse för bedömningen av bolaget eller koncernen,
vinst per aktie före eller efter extraordinära poster, i förekommande fall efter full konvertering av utelöpande konvertibla skuldebrev eller
fullt utnyttjande av andra fondpapper med rätt till nyteckning
av aktier
bolaget, eller annan information som med hänsyn till förhållandena i
branschen eller dylikt kan anses utgöra ett bättre underlag för bedömning av aktiens värde,
4. förslag till vinstutdelning per aktie,
förslag till emission av aktier eller andra fondpapper.
Ändras årsbokslutet så att det i avsevärd mån avviker från tidigare
avgiven bokslutskommuniké skall bolaget offentliggöra en ny kommuniké omedelbart efter det att bolagets styrelse fastställt det ändrade bokslutet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också
om den
nya kommunikén.
För att förbättra informationen till en bredare allmänhet föreslår
i paragrafen att bolag som omfattas av lagen skall offentliggöra
bokslutskomen
muniké med det väsentliga innehållet i årsbokslutet.
I paragrafens andra stycke lämnas en uppräkning
av de uppgifter som
måste ingå i kommunikén. Det är önskvärt att även ytterligare uppgifter
som kan vara av betydelse för bedömningen av bolaget tas med i kommunikén. Ändras årsbokslutet så att det avsevärt avviker från vad tidigare
upptagits i bolagets bokslutskommuniké bör bolaget vara skyldigt att publicera en ny kommuniké som redogör för det nya innehållet.
Offentliggörande av bokslutskommunikén bör ske så fort
som möjligt och
föreslår därför att det skall ske omedelbart efter det att bolagets styrelse
fastställt årsbokslutet eller ändringarna i bokslutet. Sättet för offentliggörandet bör fastställas av bankinspektionen.
6 § Om ett aktiebolag på vilket denna lag är tillämplig fattar beslut eller
det annars inträffar en händelse, som i inte oväsentlig grad påverkar den
bild av bolaget eller, när bolaget är moderbolag, koncernen
som skapats
av föregående årsredovisning eller delårsrapport eller annat som offentliggjorts senare eller eljest värderingen av bolagets aktier, skall bolaget
så snart det kan ske offentliggöra upplysning
om förhållandet.
Utöver de omständigheter som skall offentliggöras enligt 4 och 5 §§ föreslås
i denna paragraf en allmän skyldighet för aktiebolag
som omfattas av lagen
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att offentliggöra för bolaget viktiga beslut eller händelser som kan påverka
den bild som skapats av bolaget genom tidigare information. Regeln har
närmast karaktären av en generalklausul avseende ett bolags skyldighet att
informera om sådant som kan påverka bedömningen av bolagets verksamhet eller ekonomiska ställning. Som nämnts i avsnitt 9.5.4 kan det vara
beslut eller händelser av mycket varierande art. Avgörande är om det som
inträffat i inte oväsentlig grad påverkar den bild av bolaget eller koncernen
som skapats av föregående årsredovisning eller delårsrapport eller annat
som förekommit därefter eller om det inträffade eljest påverkar värderingen
av bolagets aktier. Bedömningen av om det inträffade i inte oväsentlig grad
påverkat bilden av bolaget får göras från fall till fall. Utgångspunkten bör
vara att om tveksamhet råder ett offentliggörande bör ske. Bankinspektionen bör också vid behov kunna lämna råd i dessa frågor.
Liksom i övriga paragrafer där informationskrav föreskrivs har vi funnit
att upplysningar till marknaden bör offentliggöras så snart som möjligt. Ett
omedelbart offentliggörande bör alltid eftersträvas. Det kan dock förekomma situationer som kan kräva någon fördröjning varför vi valt att
föreslå att ett offentliggörande bör ske så snart det är möjligt.
7 § Ett aktiebolag på vilket denna lag är tillämplig skall inom två veckor
från det att informationsskyldighet
inträffat enligt 4-6 §§ lämna bankinspektionen motsvarande information tillsammans med upplysning om
hur informationen offentliggjorts.

x
i

För att bankinspektionen på ett så effektivt sätt som möjligt skall kunna
följa efterlevnaden av lagen föreslår vi att bolagen inom två veckors tid från
det att informationsskyldigheten
inträffat enligt 4-6 §§ skall lämna bankinspektionen motsvarande information jämte upplysning om hur informationen offentliggjorts. På så sätt får bankinspektionen en möjlighet att i efterhand kontrollera,

om information offentliggjorts på ett tillfredsställande
och
bedöma,
sätt,
om eventuellt ytterligare åtgärder måste vidtas av bolaget.

Bemyndigande
8 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
meddelar föreskrifter om offentliggörande av information enligt denna
lag.
Regeringen eller bankinspektionen ges i paragrafen rätt att meddela föreskrifter om hur bolagen skall fullgöra sin informationsskyldighet.
Vi förutsätter att denna fråga bäst regleras genom föreskrifter av bankinspektionen.
Huvudregeln bör vara att bolaget skall vända sig till massmedia med pressmeddelanden, vilka ges till TT och fackpressen. Det kan dock ibland vara
att föredra att mindre bolag fullgör sin informationsskyldighet
genom att i
första hand vända sig till den lokala pressen på orten där bolaget är verksamt. Den lokala pressen är oftast mycket intresserad av företagsnyheter
med lokal anknytning. Vidare har lokala företagsnyheter ett mindre nyhets-
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värde för rikspressens och fackpressens läsekrets. varför risken för utebliven
publicering i dessa tidningar av lämnade pressmeddelanden måste bedömas
som relativt stor. En publicering av information i fackpressen innebär också
en viss fördröjning, eftersom dessa tidskrifter inte utkommer dagligen. För
mindre bolag med lokal anknytning kan därför information genom den
lokala pressen vara ett lämpligt alternativ. Detta hindrar naturligtvis dock
inte att pressmeddelanden även lämnas till TI och fackpressen.
Vidare bör bolaget kunna bli skyldigt att annonsera om bankinspektionen
finner det erforderligt. Så kan t.ex. vara fallet när informationen är av
specifik karaktär och har betydelse för aktieägarna i bolaget, men man inte
kan förvänta sig att den har läsvärde för en bredare läsekrets. Vid annonsering som vid övrig publicering av nyheter måste fullgörandet av informationsskyldigheten anpassas till informationsbehovet och bolagets storlek. I vissa fall kan det bli fråga om annonsering i rikspressen, medan
mindre aktiebolag med i huvudsak lokal anknytning som regel endast bör
åläggas en skyldighet att annonsera i lokalpressen. En rikstäckande annonsering skulle medföra kostnader för bolaget som var större än det
informationsbehov som annonseringen skulle fylla. I många fall blir det
också fråga om informationsskyldighet
för relativt små aktiebolag där det
kan finnas anledning för bankinspektionen att meddela undantag från föreskrifterna eller modifiera dem på lämpligt sätt.
Undantag
9 § Bankinspektionen
tag från 3-6 §§.

äger om särskilda skäl föreligger medge undan-

I paragrafen föreslås bankinspektionen få rätt att meddela undantag från
vad som föreskrivs i 3-6 §§. Möjligheten att meddela undantag bör dock
inte användas annat än när särskilda skäl föreligger. Undantag kan t.ex.
komma i fråga om ett offentliggörande skulle skada bolaget och dess aktieägare. En uppgift kan också
utelämnas vid ett offentliggörande om
uppgiften är betydelselös för informationsmottagarna
men det kan vara av
vikt för bolaget att den utelämnas vid informationstillfället.
Tillsyn m.m.
10 § Ett aktiebolag på vilket denna lag är tillämplig skall lämna bankinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.
l paragrafen föreslås en allmän skyldighet för aktiebolagen att samarbeta
med bankinspektionen och lämna erforderliga upplysningar som bankinspektionen finner sig behöva för att fullgöra sin tillsyn enligt lagen. Bankinspektionen har enligt 11 § givits möjlighet att förena skyldigheten för aktiebolag att lämna upplysningar och uppgifter om sin verksamhet med vite.
Som närmare utvecklats i avsnitt 14.6 har
ansett det föreligga ett behov
av att låta utländska aktiebolag omfattas av samma informationsskyldighet
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som svenska aktiebolag. De föreslagna bestämmelserna om informationsskyldighet är även tillämpliga på utländska aktiebolag som är intresserade
av att placera aktier på den svenska marknaden utan sikte på börsnotering
och utan medverkan av fondkommissionär i Sverige. Någon inskränkning
till endast svenska aktiebolag har inte gjorts i lagförslaget. Även om utländska aktiebolag omfattas kan det vid praktisk tillämpning visa sig svårt
att använda bestämmelserna på utländska aktiebolag som saknar anknytning till Sverige, om det inte sker på frivillig basis eller genom särskilda
överenskommelser. Med hänsyn härtill har vi funnit att bankinspektionen
bör använda sig av en ordning motsvarande den som valts av Securities and
Exchange Commission
Bankinspektionen

i USA och som närmare redovisats i avsnitt 14.6.
bör således regelbundet publicera en förteckning över de

utländska bolag som vänt sig till den kapitalplacerande allmänheten i Sverige och underlåtit att uppfylla de informationskrav
som uppställs i den
föreslagna lagen. En sådan förteckning bör av marknadens aktörer uppfattas som en varningssignal och även ge aktiebolag och bankinstitut som
erhållit tillstånd att driva rörelse enligt den föreslagna fondkommissionslagen en fingervisning om att inte befatta sig med bolagets aktier så länge en
tillfredsställande informationsnivå inte uppnåtts. Genom en effektiv hantering av en sådan förteckning bör det praktiska resultatet motsvara ett förbud
för ett utländskt bolag att vända sig till den svenska värdepappersmarknaden för kapitalanskaffning,
om inte de grundläggande reglerna om information uppfyllts.
ll § Om ett aktiebolag inte fullgör sin skyldighet enligt 3-6 §§ eller
10 § får bankinspektionen förelägga vite.
Bankinspektionen får förbjuda aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 att medverka
vid handel med ett aktiebolags aktier eller andra fondpapper, om bolaget inte iakttar bestämmelserna i denna lag.
l paragrafen anges de sanktioner som bankinspektionen
fogande vid överträdelser mot lagen.

har till sitt för-

Möjligheten att använda vite bör i första hand komma till användning för
att komma till rätta med missförhållanden. I andra stycket ges bankinspektionen rätt att förbjuda fondkommissionärer,
värdepappersförmedlare och
marknadsgaranter att medverka vid handel om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i lagen. Sanktionen är att bedöma som kraftig och bör endast
komma till användning vid allvarliga överträdelser såsom vilseledande information

eller undanhållande av viktig information. Sanktionen bör även
kunna komma till användning vid upprepade överträdelser av bestämmelserna i lagen. l det fall ett offentliggörande inte skett inom rätt tid och det
endast är fråga om några dagar efter den föreskrivna tidens utgång eller
vissa uppgifter utelämnats av oaktsamhet bör det oftast vara till fyllest med
muntliga eller skriftliga påpekanden utan vite. Finns det dock anledning att
förmoda att ett på så sätt gjort påpekande inte efterföljs av bolaget bör ett
vitesföreläggande utfärdas av bankinspektionen för att understryka vikten
av att t.ex. utelämnad information

omgående lämnas till marknaden.
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Hur man överklagar
12 § Beslut som bankinspektionen i särskilt fall meddelat enligt denna
lag får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla
omedelbart.
Föreskrifter om överklagande av bankinspektionens föreskrifter med
stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.
Vi föreslår i denna paragraf att bankinspektionens
kammarrätten.

beslut får överklagas hos

Granskningsavgift
13 § Aktiebolag som enligt 3 § till bankinspektionen ingivit emissionsprospekt för godkännande skall erlägga avgift enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
I paragrafen ges regeringen rätt att meddela föreskrifter för att genom en
granskningsavgift täcka bankinspektionens kostnader vid tillämpning av 3 §
i lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.4

Förslaget

till

fondkommissionslag

värdepappersmarknaden
etablerats en rad nya
Under senare år har
företag som driver finansiell verksamhet av olika slag utan att de undergått
tillståndsprövning
och utan att de står under någon myndighets tillsyn.
Inom EG har utarbetats ett
är likartade internationellt.
se bilaga 3. I detta föreslås ett enhetligt auktorisationsförfarande för dem som yrkesmässigt utför finansiella tjänster.
I avsnitt 10.4 föreslår
att tillstånd skall krävas för vissa nya verksamlägger fram är av den omfattningen att det inte
hetsgrenar. De förslag
framstått som meningsfullt att göra ändringar i den nuvarande fondkommissionslagen. Vi föreslår därför att en ny fondkommissionslag införs.
Lagen indelas i femton avsnitt, nämligen inledande bestämmelser, definitioner, allmänna bestämmelser, tillstånd, verksamheten, tillsyn, skyldighet
bankinstitut,
att upprätta avräkningsnota, bestämmelsernas tillämplighet
tystnadsplikt,
vite,
förbud mot handel i vissa fall, avgift för tillsyn, courtage,
Övergångsbestämhur man överklagar och ansvar. Dessutom föreslås vissa
Förhållandena

direktivförslag

melser.
Inledande bestämmelser
Den gäller
l § Denna lag reglerar de verksamheter som anges i 2
heller
dock inte om sådan verksamhet drivs av Sveriges riksbank.
gäller denna lag förvaltning av fondpapper som är reglerad i annan lag.
För bankinstitut gäller lagen endast om detta är särskilt angivet.
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l paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Lagen reglerar de verksamheter som anges i 2
Sveriges riksbank är undantagen från lagens tillämpningsområde. Även sådan förvaltning av fondpapper som är reglerad i
annan lag undantas från tillämpningen. Fondbolagens förvaltning av fondpapper berörs inte av lagen, något som i och för sig saknar praktisk betydelse eftersom insynen och möjligheten till ingripanden i deras verksamhet tryggas genom särskild lagstiftning. Av annan förvaltning som är särskilt
reglerad i annan lag kan nämnas boutredningsmans förvaltning av fondpapper tillhörande dödsbo eller förvaltning som kommit till stånd på grund
av sådant godmansförordnande som avses i 18 kap. ärvdabalken. Ett ytterligare exempel är konkursförvaltares förvaltning av fondpapper som ingår i
konkursbo. Finansbolag som vid sidan av finansieringsverksamheten önskar
förvalta annans fondpapper bör omfattas av förevarande lag eftersom lagen
om finansbolag endast reglerar finansieringsverksamhet, dvs. näringsverksamhet som har till ändamål att lämna eller ställa garanti för kredit, förmedkredit till konsumenter eller medverka till finansiering genom att förvärva
fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande.
Slutligen anges i paragrafen att lagen gäller för bankinstitut endast om
detta är särskilt angivet. Ägs ett fondkommissionsbolag av en bank gäller
lagen i dess helhet för fondkommissionsbolaget.
Definitioner
2 § I denna lag förstås med
fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som avser handel med fondpapper och andra finansiella instrument för annans
räkning i eget namn,
marknadsgarantrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som avser handel med fondpapper och andra finansiella instrument för egen
räkning grundad på ett i ett avtal fastställt åtagande att upprätthålla en
marknad i ett eller flera instrument genom att för dessa instrument ange
köp- och säljpris och till dessa priser göra affärer,
emissionsförmedlarrörelse:
yrkesmässigt utövad verksamhet som
annat sätt medverka vid emission av
avser att lämna garanti eller
den allmänna marknaden eller vid försäljning av fondfondpapper
papper under sådana former att emissionsprospekt skall upprättas enligt
aktiebolagslagen 1975:1385, försäkringsrörelselagen 1982:713 eller
bankaktiebolagslagen 1987:618,
yrkesmässigt utövad verksamhet som
fondpappersförvaltarrörelse:
avser förvaring eller förvaltning av annans fondpapper och andra finansiella instrument,
placeringsrådgivarrörelse:
yrkesmässigt utövad verksamhet som
avser individuell rådgivning i fråga om investering i fondpapper och
andra finansiella instrument,
värdepappersförmedlarrörelse:
yrkesmässigt utövad verksamhet
som avser att förmedla kontakt mellan köpare och säljare av fondpapper och andra finansiella instrument eller i annat fall medverka vid
transaktioner avseende sådana instrument,
marknadsgarant, emissionsförmedlare, fondfondkommissionär,
pappersförvaltare,
placeringsrådgivare
och värdepappersförmedlare:
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den som har tillstånd att driva sådan rörelse som framgår av beteckningen,
fondkommissionsbolag,
marknadsgarantbolag.
emissionsförmedlarbolag, fondpappersförvaltarbolag,
placeringsrådgivarbolag och värdepappersförmedlarbolag:
aktiebolag som har tillstånd att driva sådan
rörelse som framgår av beteckningen,
bankinstitut:
bankaktiebolag, Sparbank eller central föreningsbank,
10. fondpapper, finansiellt instrument, börs, option och termin: vad
som anges i 2 § lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet,
11. blankning: vad som anges i 2 § 5 lagen 1990:000 om handel med
fondpapper och andra finansiella instrument.
Paragrafen innehåller definitioner av de verksamheter som lagen reglerar
och som enligt 3 § endast får drivas efter tillstånd av bankinspektionen.
Fondkommissionsrörelse
definieras i p. 1
samma sätt som enligt den
nuvarande definitionen med det tillägget att verksamheten kan avse även
andra finansiella instrument än fondpapper. Definitionerna i
2-6 är nya.
Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 10.4.
I p. 2 definieras vad som vanligen brukar benämnas market-makerhandel. Vi föreslår efter förebild i finsk lag att sådan verksamhet benämns
marknadsgarantrörelse. En mer allmän beskrivning av market-makerverksamhet finns i avsnitt 10.12.6.
Marknadsgarantåtagandet skall vara manifesterat i ett avtal. Sådana avtal
sluts med en emittent, vilket sker inom handeln med CTC-aktier, eller med
en börs se avsnitt 10.2.3. Åtagandet skall
ut
att marknadsgaranten
skall vara skyldig att upprätthålla en marknad. Därmed förstås att marknadsgaranten skall ange de köp- och säljpriser till vilka han är beredd att
göra avslut. Härigenom skapas förutsättningar för att en placerare alltid kan
byta ut sitt instrument mot kontanter eller köpa ett instrument. Ett åtagande att vara marknadsgarant kan vara utformat så att han är skyldig att utan
anfordran ange tvåvägspriser eller att sådan skyldighet endast inträder vid
anfordran. Definitionen omfattar båda dessa former av åtaganden. Egenhandel utan åtagande att vara marknadsgarant utgör inte tillståndspliktig
verksamhet se avsnitt 10.4.2.
I p. 3 definieras emissionsförmedlarrörelse. Medverkan vid emissioner är
i dag en av de verksamheter som bankaktiebolag får driva. Även fondkommissionsbolag får som sidoverksamhet medverka vid emissioner. En
sparbank eller en föreningsbank får medverka vid emission av aktier endast
efter tillstånd av bankinspektionen. Vårt förslag innebär att ingen får medverka vid emissioner utan att först ha erhållit särskilt tillstånd se avsnitt
10.4.5. Tillstånd krävs förutom för medverkan vid ny- och fondemission
även i andra situationer när emissionsprospekt måste upprättas enligt aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen eller bankaktiebolagslagen. Så är fallet
när en aktieägare i ett större aktiebolag, försäkringsaktiebolag
eller ett
bankaktiebolag offentliggör eller
annat sätt till en vidare krets riktar
inbjudan att förvärva aktier, teckningsrätter, skuldebrev, optionsbevis och
vinstandelsbevis jfr 4 kap. 18

5 kap. 16 § och 7 kap. 3 § aktiebolagslagen
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och 4 kap. 20 § och 5 kap. 2 § försäkringsrörelselagen samt 4 kap. 19 § och
5 kap. 18 § bankaktiebolagslagen.
Som framgår av vårt förslag till lag om
informationsskyldighet
för aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda föreslår
att emissionsprospekt skall upprättas även i vissa andra fall. Även för
medverkan vid sådana emissioner krävs tillstånd enligt paragrafen.
I p. 4 definieras fondpappersförvaltarrörelse.
Fondpappersförvaltning
kan innefatta att mot ersättning efter vissa riktlinjer förvalta någon annans
värdepappersportfölj
genom att göra omplaceringar antingen efter eget
bedömande eller efter uppdragsgivarens uttryckliga önskemål. Det kan
också vara frågan om notariatförvaltning,
dvs. bevakning av emissioner,
anmälan om registrering av innehav m.m. Båda dessa former omfattas av
definitionen se avsnitt 10.4.4 och 10.4.7.
Fondpappersförvaltning
förekommer i dag i stor utsträckning hos t.ex.
banker, fondkommissionsbolag och finansbolag. Det finns också fristående
fondpappersförvaltare
som alltså inte i anledning av särskild auktorisation
står under bankinspektionens tillsyn. I lagen om värdepappersmarknaden
finns dock några bestämmelser som tar sikte på sådana fristående fondpappersförvaltares verksamhet. Eftersom denna verksamhet enligt vårt förslag
skall vara föremål för tillståndsplikt finns inget behov av dessa bestämmelföreslår att dessa upphävs.
ser och
I p. 5 definieras placeringsrådgivarrörelse. Placeringsrådgivning utgör ett
led i bankers, fondkommissionsbolags och fristående fondpappersförvaltares verksamhet. För att verksamheten skall vara tillståndspliktig krävs liksom vad gäller för övriga verksamheter att den skall vara yrkesmässig. Det
måste också vara frågan om individuell rådgivning. Att i en tidningsartikel
ge information om ett bolag och ange att köp av bolagets aktier är en bra
investering är inte att anse som placeringsrådgivning i lagens mening.
I p. 6 definieras värdepappersförmedlare.
Till den gruppen hör s.k.
brokers, dvs. sådana som hjälper köpare och säljare att hitta varandra.
Värdepappersförmedlaren
tar i sin förmedlingsverksamhet inga egna positioner utan avsluten sker mellan parterna. Även förmedling av fondpapper
och andra finansiella instrument

utan samband med köp eller försäljning
inryms i definitionen. Det kan t.ex. vara frågan om förmedling av lån av
fondpapper se avsnitt 10.2.2 och 10.4.8.
I p. 7 och 8 anges hur de som driver de olika verksamheterna
betecknas.
P. 9 överensstämmer
sionslagen.

skall

med nuvarande 1 § första stycket 4 fondkommis-

I p. 10 och 11 anges att vissa begrepp som förekommer i denna lag har
samma betydelse som i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet
och till lag om handel med fondpapper och andra finansiella instrument.

i
l

Allmänna bestämmelser
3§ Rörelse som anges i 2§ 1-6 får drivas endast efter tillstånd av
bankinspektionen.
Tillstånd får meddelas svenskt aktiebolag och
svenskt bankinstitut.

367

368

Specialmotivering

SOU 1989:72

Paragrafen, som behandlats i avsnitt 10.5.2, anger att de olika typer av
rörelse som räknas upp i 2
dvs. fondkommissionsrörelse,
marknadsgarantrörelse, emissionsförmedlarrörelse, fondpappersförvaltarrörelse,
placeringsrådgivarrörelse och värdepappersförmedlarrörelse,
endast får bedrivas efter tillstånd av bankinspektionen och att sådant tillstånd endast får
meddelas svenskt aktiebolag och svenskt bankinstitut. Att ett aktiebolag
eller ett bankinstitut måste vara svenskt
innebär inte att bolaget eller
institutet måste vara ägt av svenska fysiska eller juridiska personer. Med
svenskt
menas att bolaget eller institutet bildats enligt svensk lag. Exempelvis får ett utländskt bankföretag driva bankrörelse i Sverige. Etableringen får ske i bankaktiebolagsform.
Den utlandsägda banken måste
bildas med stöd av bankaktiebolagslagen och är därmed att anse som ett
svenskt bankinstitut. Innebörden härav är att en sådan utlandsägd bank får
liksom en svenskägd bank driva rörelse enligt 2 § efter tillstånd av bankinspektionen. Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § fondkommissionslagen.
4§ För aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § gäller vad som är
föreskrivet om aktiebolag i allmänhet, om annat
följer av denna lag.
Paragrafen innehåller en upplysning om att aktiebolagslagen gäller för
bolag som erhållit tillstånd enligt 3 § om annat inte följer av fondkommissionslagen.
Paragrafen motsvarar nuvarande 8 § fondkommissionslagen.
Bestämmelsen saknar självständig betydelse. Aktiebolagslagens
gäller för alla aktiebolag utan att det anges i fondkommissionslagen.

regler

Det är
heller inte nödvändigt att ange att de särskilda regler som finns i fondkommissionslagen har företräde framför reglerna i aktiebolagslagen. Detta
påpekades av lagrådet i samband med att den nuvarande fondkommissionslagen var föremål för överväganden. Departementschefen ansåg dock att
betämmelsen ändå kunde vara av värde vid tillämpningen se prop. 1978
79:9 s. 263 och 295.
Med hänsyn till att bestämmelsen behölls i fondkommissionslagen och till
att motsvarande bestämmelse finns bl.a. i lag om finansbolag 6 § och
aktiefondslagen 4 § föreslår
att bestämmelsen behålls.
5 § Om annat inte följer av denna lag, gäller för fondkommissionsrörelse bestämmelserna om handelskommission i lagen 1914:45 om
kommission, handelsagentur och handelsresande.
Paragrafen innehåller en erinran om att bestämmelserna om handelskommission i lagen 1914:45
om kommission, handelsagentur och handelsresande gäller i den mån särskilda bestämmelser inte ges i fondkommissionslagen. Den motsvarar nuvarande 2 § fondkommissionslagen. Bestämmelsen innebär bl.a. att reglerna om självinträde i kommissionslagen gäller
om fondkommissionären uppträder som kundens motpart i en affär.
Som framgår av 6 § föreslår
att reglerna om självinträde även skall gälla
när bolag som erhållit tillstånd enligt 3 § utför uppdrag åt kund och dennes
motpart är en person eller ett företag som är närstående till det förmedlande
bolaget.
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6 § Vad som föreskrivs om självinträde i 40-45 §§ lagen 1914:45 om
kommission, handelsagentur och handelsresande gäller även när ett
aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § utför uppdrag avseende köp,
försäljning eller byte av fondpapper och andra finansiella instrument
genom avtal med företag som har sådant samband med bolaget som
avses i 40
Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas då avtalet ingås
med någon som är ägare till aktiebolaget eller till ett företag som har
sådant samband med bolaget som avses i 40
Av paragrafen, som är ny, följer att reglerna om självinträde i kommissionslagen skall gälla i alla de situationer där ett bolag som erhållit verksamhetstillstånd utför ett uppdrag åt en kund och kundens motpart är ägare av
bolaget eller är ett sambandsföretag eller är ägare till ett sådant företag.
Med ägare avses var och en som har en ägarandel i bolaget oavsett storleken. Av 5 § följer att reglerna om självinträde gäller när en fondkommissionär uppträder som kundens motpart se avsnitt 10.8.4.
Av reglerna i kommissionslagen följer att bolaget skall meddela kunden
vem som är motpart. Bolaget är också skyldigt tillvarata kundens intresse
med samma omsorg som när uppdraget slutförts genom att avtal skett med
tredje man. l fråga om pris gäller bl.a. att priset inte får sättas mindre
fördelaktigt för kunden än det som var gängse vid den tidpunkt då meddelande om självinträde
avsändes eller gavs muntligen. Vill kunden göra
gällande att bolaget inte var berättigat att göra upp affären med ägare till
bolaget eller till sambandsföretaget självt eller till dess ägare, åligger det
kunden att utan oskäligt uppehåll efter det att han fått underrättelse om
självinträdet
meddela bolaget detta.
Vad som avses med sambandsföretag framgår av 40
7§ Ett aktiebolag som erhållit tillstånd att driva fondkommissionsrörelse skall i sin firma använda beteckningen fondkommission. Beteckningen fondkommissionär,
marknadsgarant, emissionsförmedlare,
fondpappersförvaltare,
placeringsrådgivare eller värdepappersförmedlare eller avledning därav eller utländsk form av sådant ord får i firma
eller i övrigt vid beteckning av verksamhet inte användas av annan än
den som erhåller tillstånd att driva sådan verksamhet som framgår av
beteckningen.
Paragrafens första mening överensstämmer i sak med nuvarande 12 § första
meningen fondkommissionslagen. Aktiebolag som erhållit tillstånd att driva
fondkommissionsrörelse
är skyldiga att i sin firma använda beteckningen
fondkommission.
I övrigt anges i paragrafen att det är förbjudet för annan än bolag som
erhållit verksamhetstillstånd
enligt 3§ att använda uppräknade beteckningar. Bestämmelsen motsvaras, såvitt gäller fondkommissionärerna,
av
nuvarande 4 § fondkommissionslagen.
I nuvarande 12 § sista meningen fondkommissionslagen sägs att vid beteckning av verksamheten ordet bankir, avledning därav eller utländsk form
av sådant ord inte får användas.
Vad gäller det nyssnämnda ledet så innehåller

kreditmarknadskommit-
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téns förslag inget sådant förbud. Motivet härför är att det i 1 kap. 5 §
bankrörelselagen finns ett förbud för andra än banker att i firmanamn
använda ordet bank och att det i firmalagen finns föreskrifter för att motverka vilseledande firmabeteckningar.
Ett skäl till bestämmelsen om förbud att i firma använda ordet bankir var
att man ansåg att bolagen därigenom gentemot allmänheten framstod som
någon form av kreditinstitut.
Före tillkomsten av fondkommissionslagen ingick ordet bankir i flera
fondkommissionsbolags firma jfr SOU 1976:4 s. 171. Införandet av förbudet mot användandet av beteckningen bankir var förmodligen ett praktiskt sätt att tvinga fram en ändring av en som man ansåg vilseledande
beteckning. En före firmalagens tillkomst 1974 gjord registrering fick nämligen hävas endast om förbud mot firmans användning kunnat meddelas
I dag
enligt äldre lag p. 4 av övergångsbestämmelserna till firmalagen.
finns inga fondkommissionsbolag vars firma innehåller ordet bankir. Vi
föreslår som framgår av 9 § att bankinspektionen skall godkänna bolagets
bolagsordning och ändringar däri. Av 2 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår

é
i

att bolagsordningen skall innehålla bolagets firma. Det torde i samband
därmed ankomma på inspektionen att se till att firmabeteckningen överensstämmer med fondkommissionslagens bestämmelser och att den inte är
vilseledande för allmänheten. Enligt 1 kap. 5 § bankrörelselagen är det
förbjudet för annan än bank att använda ordet bank och i firmalagen finns
föreskrifter för att motverka vilseledande firmabeteckningar. På grund häratt bestämmelsen utgår.
av föreslår
Tillstånd
8 § Tillstånd för ett aktiebolag att driva rörelse enligt 2 § 1-6 får meddelas endast om
strider mot denna lag eller annan författning,
bolagsordningen
bolaget
är olämpligt att driva sådan rörelse,
bli till skada för det allmänna,
rörelsen kan antagas
4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har
sådan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen
1975:1385 föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.
i paragrafens första stycke och även andra stycket överensstämmer med nuvarande 6 § fondkommissionslagen. Lämplighetsprövningen enligt första stycket 2 och skadeprövningen enligt första stycket 3
behandlas i avsnitten l0.5.4 och 10.5.6.

Tillståndsvillkoren

9§ Bankinspektionen godkänner bolagsordningen för ett aktiebolag
som ansökt om tillstånd enligt 3 § i samband med att tillstånd meddelas
för bolaget. Till ansökan om tillstånd skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.
Plan som anges i första stycket skall innehålla:
en beskrivning av den tilltänkta verksamheten,
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2. en redogörelse för bolagets organisation,
uppgift om bolagets verksamhetsområde,
4. en prognos över det förväntade ekonomiska utfallet under det
inledande skedet,
5. de uppgifter i övrigt som bankinspektionen bestämmer,
6. i det fall bolaget avser att för egen räkning driva handel med
fondpapper och andra finansiella instrument en analys av det förväntade
kapitalbehovet fördelat på olika riskklasser.
Beslut om ändring av bolagsordning för ett aktiebolag som erhållit
tillstånd enligt 3 § skall prövas av bankinspektionen och får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.
I paragrafens första stycke anges att bankinspektionen skall godkänna ett
bolags bolagsordning i samband med att tillstånd meddelas samt i tredje
stycket att ändringar i bolagsordningen skall prövas av inspektionen innan
de får registreras. I dessa delar motsvarar paragrafen nuvarande 7 § fondkommissionslagen.

Andra stycket är nytt.
Andra stycket har tillkommit efter förebild i banklagstiftningen. I t.ex. 2
kap. 3 § bankaktiebolagslagen sägs att det i samband med att tillstånd söks
till bolagsordningen skall vara fogad en plan för den tilltänkta verksamheten.
Tillägget har gjorts för att ge ledning vid tillståndsprövningen. Enligt 3 §
bankrörelseförordningen
skall en sådan verksamhetsplan innehålla:
beskrivning
den
tilltänkta verksamheten,
en
av
en redogörelse för bankens organisation,
uppgift om bankens verksamhetsområde,
en analys av det förväntade kapitalkravet fördelat på olika riskklasser,
en prognos över det förväntade utfallet under det inledande skedet,
de uppgifter i övrigt som bankinspektionen bestämmer.
.
När det gäller att avgöra frågan om tillstånd för ett bolag enligt den
föreslagna fondkommissionslagen synes samma uppgifter som krävs av en
banks verksamhetsplan vara av betydelse. Vad som sägs i punkt 4 är dock
inte aktuellt för andra än dem som avser att driva handel med fondpapper
och andra finansiella instrument för egen räkning.
10§ Aktiekapitalet
skall uppgå för fondkommissions-, marknadsgarant- och emissionsförmedlarbolag till minst tio miljoner kronor samt
placeringsrådgivar- och värdepappersförför fondpappersförvaltap,
medlarbolag till minst femhundratusen kronor.
Innefattar den verksamhet som drivs av ett fondpappersförvaltar-,
placeringsrådgivar- eller värdepappersförmedlarbolag
även handel med
fondpapper och andra finansiella instrument för egen räkning skall dock
bolagets aktiekapital uppgå till minst tio miljoner kronor.
I paragrafen ställs krav på aktiekapitalets storlek upp. För fondkommissions-, marknadsgarant— och emissionsförmedlarbolag föreslår
ett aktiekapital på lägst 10 milj. kr., medan för övriga bolag som erhållit andra
verksamhetstillstånd
ansett det vara tillräckligt med minst 500 000 kr. i
aktiekapital.

Driver

sistnämnda bolag handel i egen räkning

bör dock
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aktiekapitalet uppgå till minst 10 milj. kr. Vi har närmare motiverat våra
förslag i avsnitt 10.5.3.
ll § Styrelsen för ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall
bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen skall utse en verkställande
direktör. Denne och en av ledamöterna skall genom tjänstgöring hos
fondkommissionår eller
annat sätt ha skaffat sig den erfarenhet som
behövs för verksamheten.
I nuvarande 10§ fondkommissionslagen anges att ett fondkommissionsbolags styrelse skall bestå av minst tre ledamöter, att styrelsen skall utse en
verkställande direktör och att VD och en av ledamöterna skall genom
tjänstgöring

hos fondkommissionär

eller på annat sätt ha skaffat sig den

erfarenhet som behövs för verksamheten.
Av 18 kap. 1 § och 3 § aktiebolagslagen

framgår att ett aktiebolags
styrelse skall bestå av minst tre ledamöter om aktiekapitalet eller maximikapitalet uppgår till minst 1 milj. kr. och att det i sådana bolag skall utses
en VD. Fondkommissions-, emissionsförrnedlar- och marknadsgarantbolag
samt andra bolag som driver annan tillståndspliktig verksamhet och samtidigt handel i egen räkning skall enligt vårt förslag ha ett aktiekapital på
minst 10 milj. kr. För dessa bolag följer således redan av aktiebolagslagen
att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och att VD skall utses. Vad
gäller bolag med ett aktiekapital som understiger 1 milj. kr. följer av
aktiebolagslagen att styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter och VD
behöver inte utses. Om inte annat anges i fondkommissionslagen kommer
dessa bestämmelser i aktiebolagslagen att gälla för andra bolag som driver
tillståndspliktig verksamhet än de nyssnämnda. Vi anser det vara en fördel
att samtliga auktoriserade bolag har en VD och en styrelse av viss storlek.
Från bankinspektionen har upplysts att man från inspektionens sida i dag
ställer krav på att styrelserna skall bestå av minst fem ledamöter och att två
av dessa skall rekryteras utanför bolagets ägarkrets. Vi föreslår att bankinspektionens praxis vad gäller antalet ledamöter anges i lag. Vidare anser
det vara en fördel ur tillsynssynpunkt om några av styrelseledamöterna
rekryteras externt.
Kompetenskravet

i paragrafens sista mening överensstämmer med gällan-

de lag.
l nuvarande 11 § fondkommissionslagen finns en bestämmelse om att
minst en revisor skulle vara auktoriserad revisor. Motivet till bestämmelsen
var att det ansågs vara ett viktigt komplement till den tillsyn som utövas av
bankinspektionen att fondkommissionsbolagen är underkastade en sakkunnig och opartisk revisor.
I aktiebolagslagen ställs krav
att minst en utsedd revisor skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor. Denna regel om kvalificerade revisorer i
alla aktiebolag trädde i kraft den 1 januari 1983.
Den föreskrift som nu finns i aktiebolagslagen om kvalificerade revisorer
torde utgöra en tillräcklig garanti för att alla aktiebolag får en tillfredsställande revision. Det saknas därför skäl att i fondkommissionslagen

ange

j
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någon specialregel i denna fråga. Vi har därför inte funnit skäl att införa
någon sådan bestämmelse i vårt förslag till ny fondkommissionslag.

Verksamheten
12 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall utöva sin verksamhet med iakttagande av god sed på värdepappersmarknaden.
I kreditRegeln saknar motsvarighet i nuvarande fondkommissionslag.
marknadskommitténs förslag till kapitalmarknadslag finns en motsvarande
etikregel intagen.
I kap. 13 behandlas frågorna, efter vilka normer som handeln på värdepappersmarknaden bör ske och hur dessa normer tillskapas.
får, för att underlätta fondkommisl3§ Ett fondkommissionsbolag
sionsrörelsen, i samband med denna:
lämna kredit mot säkerhet enligt 23
konto under förutsättning att avtal enligt 22 § har
motta medel
träffats,
köpa, sälja och byta fondpapper och andra finansiella instrument
för egen räkning med den begränsning som följer av 14 och 15 §§.
Verksamhet som anges i första stycket punkt 3 får som ett led i
rörelsen drivas även av ett aktiebolag som fått tillstånd enligt 3 § till
annan typ av rörelse än fondkommissionsrörelse.
Om särskilda skäl föreligger får ett aktiebolag som fått tillstånd enligt
3 § efter tillstånd av bankinspektionen utöva även annan verksamhet än
som följer av tillståndet eller sägs i första och andra styckena.
Enligt nuvarande 13 § första stycket får ett fondkommissionsbolag vid sidan
driva vissa uppräknade verksamheter därav fondkommissionsrörelsen
placeringsrådgivning och emissionsförmedibland fondpappersförvaltning,
larverksamhet. Dessa tre verksamhetsformer kräver enligt vårt förslag särskilt tillstånd och är därför inte att anse som tillåten sidoverksamhet.
Paragrafens första stycke som behandlats i avsnitt 10.122 motsvarar
nuvarande 13 § första stycket 1-3 fondkommissionslagen. Liksom hittills får
kredit endast lämnas mot säkerhet i fondpapper. Inlåning på konto får
liksom hittills ske endast om det finns ett skriftligt avtal härom med kunden.
Egen handel får ske med vissa begränsningar som saknar motsvarighet i
gällande rätt. Anskaffningskostnaden vad gäller egna aktier och koncemaktier får uppgå till högst 3 milj. kr. Därutöver gäller att andelen innehavda
egna aktier inte får överstiga fem procent av bolagets aktiekapital och vad
heller 5 procent av
gäller innehav av aktier i annat bolag i samma koncern
aktiekapitalet i ett koncernbolag avsnitt 10.9.3.2. Ett fondkommissionsbolag får inte inneha aktier i ett enskilt bolag till en större andel än som
avsnitt
svarar mot högst 5 procent av röstetalet eller aktiekapitalet
10.9.3.4. I övrigt gäller ett par begränsningar som överensstämmer med
gällande rätt. Det gäller förvärv av aktier och andelar i ekonomisk förening
som endast får ske efter tillstånd av bankinspektionen, om förvärvet ingår
som ett led i organisationen. I fråga om förvärv av aktier i samband med
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medverkan vid emission, föreslås att liksom hittills aktierna måste avyttras
inom ett år om inte bankinspektionen medger en förlängning
av fristen.
Däremot föreslås i motsats till vad som gäller i dag inte att särskilt tillstånd
från inspektionen skall krävas för förvärv av aktierna. Skälet härtill är att
det enligt vårt förslag krävs ett särskilt tillstånd för att få medverka vid
emissioner.
I andra stycket anges att bolag som driver annan tillståndspliktig verksamhet än fondkommissionsrörelse får vid sidan härav driva handel för
egen
räkning på samma villkor som fondkommissionsbolagen.
En förutsättning
härför är dock vilket framgår av 10 § andra stycket att bolagets aktiekapital
uppgår till minst 10 milj. kr.
Tredje stycket överensstämmer med gällande rätt. Enligt bestämmelsen
har bankinspektionen möjlighet att efter en individuell prövning tillåta ett
bolag att driva även annan verksamhet än som framgår av första eller andra
stycket. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.12.2. Kreditmarknadskommittén har i stället valt att i en generell Verksamhetsbeskrivning söka
fånga upp vilka verksamheter som är tillåtna för ett fondkommissionsbolag.
Därvid avses dock ingen ändring i sak.
I förarbetena till fondkommissionslagen ansågs det vara en fördel med att
i lagen klart deñniera den sidoverksamhet som skall vara tillåten prop.
197879:9 s. 144. Fördelen med den av kreditmarknadskommittén
föreslagna generella regeln skulle vara att man därigenom uppnår en större
flexibilitet i lagstiftningen.
En explicit uppräkning av de olika sidoverksamheterna ger omedelbart
besked om vilken verksamhet som är tillåten vid sidan av den egentliga
verksamheten.

Detta måste anses innebära en klar fördel framför den
generella regeln. Av 13 § andra stycket i den nuvarande och i tredje stycket
av den av oss föreslagna lydelsen ges bankinspektionen möjlighet att tillåta
också annan verksamhet oavsett om den har samband med den huvudsakliga rörelsen eller ej. Genom den bestämmelsen uppnås tillräcklig flexibilitet. Sammantaget framstår ett bibehållande av den nuvarande systematiken som bättre än den av kreditmarknadskommittén
föreslagna, varför vi
föreslår att den nuvarande systematiken behålls.
Som framgått har
valt att liksom gäller i dag behålla en explicit
uppräkning av vilka sidoverksamheter ett bolag som erhållit tillstånd får
bedriva.
14 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § får för egen räkning
förvärva
fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att bereda bolaget
lokaler för rörelsen eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
2. inventarier för rörelsen eller till fastighet som bolaget äger eller till
lokaler som bolaget i övrigt innehar,
fondpapper och andra finansiella instrument med de begränsningar som följer av andra stycket och 15
Aktie eller andel i ekonomisk förening får ett aktiebolag som erhållit
tillstånd enligt 3 § inte förvärva utan tillstånd av bankinspektionen, om
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förvärvet ingår som ett led i organisationen av bolagets verksamhet.
Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att ett
aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § får förvärva annan egendom
än som avses i första stycket.
Paragrafens första stycke som motsvarar nuvarande 15§ första stycket
får förvärva för egen
anger den egendom som ett fondkommissionsbolag
räkning.
har konstaterat att de förvärv som fondkomKreditmarknadskommittén
missionsbolag får göra enligt nuvarande 15 § första stycket ligger inom
i lag.
ramen för deras verksamhet utan att detta särskilt behöver anges
redovisats
vilket
kreditmarknadskommittén,
liggeri
Förklaringen härtill
att
valt att i en allmän regel beskriva fondkommissionsbolagens
under 13
verksamhet.
Vi föreslår som nämnts att den nuvarande systematiken med uppräkning
tillståndspliktigt bolag får bedriva bibeav vilka sidoverksamheter som ett
hålls.
1 och 2 avser t.ex. förvärv av
15 § första stycket omfattar fyra punkter.
fastighet och inventarier för att bereda bolaget lokaler för rörelsen, medan
aktier och andra värdep. 3 och 4 avser placeringsförvårv av obligationer,
papper.
För att ett bolag skall kunna bedriva en verksamhet som omfattas av
lagen måste detta ske i någon lokal och det måste finnas inventarier. Vad
sig en sådan absolut
som stadgas i punkterna 1 och 2 utgör därför i och för
ifrågasättas
kan
det
verksamheten
för
förutsättning
att
om det behöver
verksamheter
de
räkna
med
systematiken
som
att
upp
anges i lag. Eftersom
konsekvens
§
i
13
bör
bibehållits
i
får
bedriva
bolag
ett tillståndspliktigt
Slutsatsen härav blir därför att
härmed även samma princip gälla i 14

i
il
l
l
ä
i

bestämmelserna i p. 1 och 2 behålls.
Vad därefter gäller bestämmelserna i p. 3 och 4 framstår det som naturligt
skall få placera medel i
att bolagen som ett led i likviditetsförvaltningen
olika typer av fondpapper och andra finansiella instrument. Detta kan inte
verksamheter som till
anses stå i konflikt med dessa bolags huvudsakliga
viss del kan bestå av handel med finansiella instrument. När det gäller
aktier är dock en tanke bakom lagstiftningen att bolagen inte skall placera
Om ett bolag önskar
medel i aktier för långsiktigt förmögenhetsinnehav.
placera medel i aktier eller andelar i ekonomisk förening långsiktigt bör
detta få ske först efter tillstånd av bankinspektionen. Mer härom nedan
under andra stycket. Några motsvarande tveksamheter mot långsiktiga förvärv av obligationer finns knappast. Införandet av begreppet finansiella
instrument leder till att de nuvarande p. 3 och 4 bör kunna sammanföras.
första
av vad som anförts föreslås att det nuvarande
fyra.
för
i
stället
punkter
i
delas
och
§
omarbetas
stycket i 15
upp tre
Enligt paragrafens andra stycke får bolag som erhållit tillstånd enligt 3 §
endast med bankinspektionens tillstånd förvärva aktier och andelari ekonomiska föreningar, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av bolaMot bakgrund

gets verksamhet. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 15 § andra stycket.
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Ett förhållande som nu blivit mer och
mer aktuellt är att svenska fondkommissionsbolag etablerar dotterbolag i utlandet. Sådan etablering innebär förvärv av organisationsaktier enligt paragrafen och tillstånd krävs för
förvärvet. För att tillstånd skall lämnas i den här beskrivna situationen
bör
krävas att det land där etableringen sker har tillfredsställande regler för
auktorisation och tillsyn. Härigenom skapas vissa garantier för
att det finns
en tillfredsställande kontroll av att dotterbolaget driver verksamhet på ett
godtagbart sätt och att om så inte sker tillsynsmyndigheten i det främmande
landet har tillräckliga befogenheter att ingripa. En
annan förutsättning för
tillstånd till förvärvet av organisationsaktierna bör
vara att det finns ett
fungerande informationsutbyte
mellan bankinspektionen och tillsynsmyndigheten i det främmande landet. Visar det sig
genom det informationsutbyte som sker att dotterföretaget inte sköter verksamheten på
ett sätt som
bankinspektionen finner godtagbart och vidtas inte tillräckligt kraftfulla
åtgärder mot dotterföretaget av tillsynsmyndigheten i det land där dotterbolaget finns bör bankinspektionen ha möjlighet att återta givet tillstånd
att
förvärva organisationsaktier. Som framgår
av 33 § föreslår vi införandet av
en sådan bestämmelse.
Kreditmarknadskommitténs
förslag till motsvarande bestämmelse återfinns i 5 kap. 3 § kapitalmarknadslagen.
I förarbetena till den nuvarande bestämmelsen
anges att en förutsättning
för tillstånd är att förvärvet inte framstår
som olämpligt från allmän synpunkt. Det kan vara fallet om en uppdelning
av rörelsen på olika juridiska
personer medför risk för att regler i fondkommissionslagen eller annan
lagstiftning inte får avsedd verkan prop. 197879:9
s. 178.
Det framstår som naturligt med hänsyn till den särställning
som de i
fondkommissionslagen tillståndspliktiga bolagen har att de måste ha tillstånd för att som ett led i organisationen
av bolagets verksamhet förvärva
aktier eller andelar i ekonomisk förening.
Enligt paragrafens tredje stycke får bankinspektionen medge
att ett bolag
får förvärva annan egendom än som
anges i första stycket. Denna möjlighet
som överensstämmer
ningen.

med gällande rätt bör finnas kvar även i fortsätt-

Den nuvarande 14 § fondkommissionslagen
innehåller ett förbud för
fondkommissionsbolag att utfärda obligationer, förlagsbevis eller andra för
den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.
Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att förbudet mot upplåning via
obligationer m.m. upphävs.
Det huvudsakliga skälet till att förbudet infördes
var att fondkommissionsbolagen inte fick utvecklas till kreditinstitut.
Dessutom antogs att
behovet av upplåning inte skulle vara så stort med beaktande
av införandet
av handelslagerbegränsningen.
Eftersom fondkommissionsbolagen
får ge kredit endast mot säkerhet i
fondpapper torde det knappast behöva befaras att de utvecklas till kreditinstitut. Behovet av upplåning torde öka genom att bolagen tillåts ha
ett
väsentligt större handelslager. Mot bakgrund härav föreslår vi inte att någon
motsvarande bestämmelse införs i vårt förslag till ny fondkommissionslag.
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15 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § får, med iakttagande
av vad som i övrigt följer av andra-sjätte styckena, för att underlätta
rörelsen inneha aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder och
ekonomiska föreningar till ett anskaffningsvärde av högst 150 miljoner
kronor eller som svarar mot femtio procent av aktiebolagets kapitalbas
enligt 18 dock högst en miljard kronor. Om ett sådant bolag ingår i
en
koncern, i vilken ingår ytterligare bolag eller bankinstitut som erhållit
tillstånd enligt 3
gäller denna begränsning för koncernen i dess helhet. I sådant fall skall moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka
värdegränser som bestämts för de olika företagens innehav av nämnda
fondpapper.
Det åligger aktiebolagets styrelse att tillse att fondpapper som
avses i
första stycket omsätts utan dröjsmål.
Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörelsen, förvärva egna aktier och aktier i moderbolag utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen 1975:1385.
Detta gäller dock endast om aktierna är av det slag som sägs i 23 § första
stycket. Anskaffningsvärdet
av det sammanlagda innehavet av egna
aktier och aktier i annat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte
vid något tillfälle överstiga tre miljoner kronor. Att innehavet
heller
får överstiga viss andel av aktierna i något av bolagen föreskrivs i femte
stycket.
Ett aktiebolag som erhållit tillstånd att driva emissionsförmedlarrörelse får förvärva fondpapper som aktiebolaget i denna sin rörelse
medverkar till att avsätta på marknaden. Avser förvärvet aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder eller andelar i ekonomiska föreningar
skall dessa avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter
förvärvet. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen medge
att nämnda fondpapper får innehas längre tid.
Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § får i rörelsen inte äga
eller genom lån förfoga över en större andel av aktierna i ett enskilt
bolag än som svarar mot högst fem procent av röstetalet för samtliga
aktier eller fem procent av aktiekapitalet.
Vid tillämpning av första och femte styckena skall inte medräknas
innehav av sådan aktie som avses i fjärde stycket eller i 14§ andra
stycket.
I paragrafen anges de begränsningar
föreslår i fråga om ägandet av aktier
finns
i
bolagens
handelslager
avsnitt
10.9.3.
som
I paragrafens första stycke anges den ram inom vilken de auktoriserade
bolagen får som ett led i rörelsen inneha aktier, emissionsbevis samt andelar
i aktiefond och ekonomisk förening. Detta utgör det s.k. handelslagret.
Anskaffningsvärdet av handelslagret har begränsats genom både
en nedre
och en absolut övre gräns. Utan att hänsyn tas till bolagets kapitalbas på
annat sätt än att kapitaltäckning skall finnas, får handelslagret uppgå till
högst 150 milj. kr. Det bolag som önskar ett större handelslager får ha det
endast under förutsättning att lagrets anskaffningsvärde inte överstiger ett
värde som motsvarar 50 procent av bolagets kapitalbas, dock att värdet
av
lagret aldrig får överstiga 1 miljard kronor. Begränsningen gäller totalt för
alla auktoriserade bolag och banker inom samma koncern. För att underlätta för bankinspektionen har föreskrivits att moderbolaget skall under-
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rätta inspektionen om vilka värdegränser som bestämts för de olika företagens handelslager.
l paragrafens andra stycke åläggs styrelsen för ett auktoriserat aktiebolag
att tillse att fondpapper som ingår i handelslagret omsätts utan dröjsmål.
Bestämmelsen är avsedd att hindra att handelslagret används för innehav av
organisationsaktier.
Hur snabbt lagret skall omsättas blir i någon mån
beroende av omständigheterna. Längre än trettio dagar torde det dock som
regel inte vara rimligt att aktier behålls i handelslagret. Det är viktigt att
bankinspektionen i sin tillsynsverksamhet kontrollerar att bolagsstyrelserna
organiserar verksamheten så att omsättningskravet kan väntas bli iakttaget.
Paragrafens tredje stycke motsvarar delvis nuvarande 16 § andra stycket
fondkommissionslagen. Bestämmelsen gäller endast för fondkommissionsbolag. Av 6 kap. 9 § andra stycket bankaktiebolagslagen framgår att de
begränsningar som anges även gäller för bankinstitut som har tillstånd att
driva fondkommissionsrörelse.
l bestämmelsen som behandlats i avsnitt 10.9.3.2 anges tre gränser som
inte får passeras. Dels får summan av anskaffningsvärdet av egna aktier och
koncernaktier inte överstiga 3 milj. kr. Dels får andelen innehavda aktier i
det egna bolaget inte överstiga fem procent av bolagets aktiekapital och dels
får andelen innehavda aktier i ett koncernbolag inte överstiga fem procent i
det bolaget.
Förvärv av egna aktier och aktier i moderbolag får vidare endast ske om
är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller annan in- eller
utländsk officiell börs eller som har utbjudits till försäljning under sådana
förhållanden att det är sannolikt att de inregistreras vid sådan börs. Vidare
aktierna

får förvärv enligt bestämmelsen ske om aktierna är noterade på OTC- eller
O-listan.
I paragrafens fjärde stycke finns en bestämmelse som till viss del motsvarar nuvarande 15 § tredje stycket fondkommissionslagen. Till skillnad
mot vad som tidigare gällt föreslår
att ett bolag som erhållit tillstånd till
skall ha rätt att förvärva fondpapper i samband
med en emission i vilken bolaget medverkat. Avser förvärvet aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder eller andelar i ekonomiska föreningar skall
dessa avyttras så snart det är lämpligt och senast inom ett år. Bankinspektioemissionsförmedlarrörelse

nen får enligt vårt förslag förlänga den fristen om särskilda skäl föreligger.
Enligt nuvarande bestämmelser får sådan förlängning medges endast om
synnerliga skäl föreligger. Ändringen har gjorts för att uppnå likformighet
med vad som i dag gäller för banker.
Paragrafens femte stycke är nytt. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt
10.9.3.4. Där anges att ett bolag som erhållit tillstånd enligt 3 § inte får i sitt
handelslager av aktier äga eller genom lån förfoga över mer än fem procent
av röstetalet eller aktiekapitalet i ett enskilt bolag. Vid tillämpning av
bestämmelsen skall ägda och lånade aktier räknas ihop.
Av paragrafens sjätte stycke framgår att begränsningsreglerna i första och
femte styckena inte gäller i fråga om förvärv av aktier eller andelar om
förvärvet ingår som ett led i organisationen av bolagets verksamhet.
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heller gäller begränsningsregeln i femte stycket vid förvärv av aktier i
samband med medverkan vid emission. Vidare framgår att fondpapper som
förvärvats med stöd av fjärde stycket inte skall räknas in i handelslagret
tillämpning av begränsningsregeln i första stycket.
16 § Aktier som förvärvats med stöd
stycket 3 eller andra stycket får inte
Sådana aktier skall inte medräknas när
en viss del av aktierna i bolaget för att
befogenhet skall få utövas.

av bestämmelserna i 13 § första
företrädas vid bolagsstämman.
det fordras samtycke av ägare till
ett beslut skall bli giltigt eller en

Paragrafen är ny. I 8 kap. 1 § bankaktiebolagslagen finns en motsvarande
bestämmelse avseende egna aktier eller aktier i dotterbolag till banken.
Genom bestämmelsen markeras att innehav av aktier i handelslagret inte är
till för att skaffa sig inflytande på bolagsstämman. Av hänvisningen till 13
kap. första stycket 3 som i sin tur hänvisar till 15 § framgår att inte heller
aktier som lånats får utnyttjas på bolagsstämman. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.9.3.3.
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17 § För att skydda fordran får ett aktiebolag som erhållit tillstånd
enligt 3 § utan hinder av vad som i övrigt föreskrivs i denna lag dels på
offentlig auktion eller Stockholms fondbörs eller annan börs eller vid
exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet
för fordringen, dels som betalning överta egendom som utgör säkerhet
för fordringen eller annan egendom, om det finns anledning anta att
bolaget annars skulle lida avsevärd förlust.
Egendom som ett aktiebolag har förvärvat enligt första stycket skall
avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum
utan förlust för bolaget. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från
förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.
Förvärv enligt första stycket skall anmälas till bankinspektionen enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen.
Paragrafen överensstämmer med nuvarande 17§ fondkommissionslagen
med den ändringen att bestämmelsen görs tillämplig på alla bolag som
erhållit tillstånd enligt 3 § och att förvärv får ske även vid annan börs än
Stockholms fondbörs. En följd av de förslag
lagt fram om aktiehandeln
fondbörs blir att förvärv av aktier enligt paragrafen får
förutom inregistrerade och OTC-noterade aktier även avse aktier noterade
på O-listan.
vid Stockholms

18 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall till uppdragsgivarnas skydd ha en kapitalbas som motsvarar lägst åtta procent av det
sammanlagda belopp till vilket placeringarna skall tas upp enligt 19 §
andra stycket kapitalkrav.
Kapitalbasen utgörs av primärt kapital och
supplementärt kapital med den avräkning som föreskrivs i fjärde stycket.
Med primärt kapital avses dels eget kapital, dels femtio procent av ett
belopp som svarar mot bolagets reserver för utlåning, garantiförbindelser och utländska valutor, mot bolagets reserver för obligationer och
aktier, varmed avses det belopp med vilket dessa tillgångars marknads-
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värde överstiger nettobokföringsvärdet,
samt mot bolagets reserv i följd
av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande, dels andra
reserver och tillskott som efter regeringens eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionens medgivande får likställas med eget
kapital.
Med supplementärt kapital avses dels det nominella värdet av förlagsbevis och andra skuldförbindelser, vilkas ursprungliga löptid överstiger
fem år och som medför rätt till betalning först efter bolagets övriga
borgenärer. dock högst ett belopp som motsvarar hälften av bolagets
primära kapital, dels reserver och andra förbindelser som efter regeringmedens eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionens
givande får inräknas i kapitalbasen. Förlagsbevis och andra skuldförbindelser, vilkas återstående löptid understiger fem år, skall därvid tas
upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av nominellt värde för
varje helt år som återstår till förfallodagen. Supplementärt kapital får
uppgå till ett belopp som högst motsvarar det primära kapitalet.
Från summan av primärt kapital och supplementärt kapital skall
avräknas det bokförda värdet av vad som tillskjutits som aktiekapital
eller i annan form till in- eller utländskt företag som driver någon form
av verksamhet enligt denna lag. Sådan avräkning skall dock inte ske i
fråga om aktietillskott som motsvarar högst fem procent av bolagets
eget kapital och högst fem procent av företagets aktiekapital eller i fråga
om tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 20
l9§ Kapitalkravet bestäms i förhållande till bolagets tillgångar samt
ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden placeringar.
Vid beräkningen av kapitalkravet indelas placeringi
följande
fem
arna
grupper, nämligen:
A. tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10§ A bankrörelselagen 1987:617,
B. tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10§ B bankrörelselagen,
C. tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10§ C bankrörelselagen,
D. fordringar med efterställd betalningsrätt på aktiebolag vars aktier
är inregistrerade på Stockholms fondbörs eller annan svensk börs samt
tillgångar och åtaganden som enligt bankrörelselagen hänförs till 2 kap.
10 § E,
E. aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefond och ekonomisk
förening samt övriga tillgångar och åtaganden
kapitalmarknaden som
innehas som ett led i rörelsen utom sådana som enligt 18 § fjärde stycket
skall avräknas vid kapitalbasens beräkning eller som omfattas av bestämmelserna i 20
För placeringar som anges under A gäller inte något kapitalkrav.
Kapitalkrav gäller inte heller för en fordran på ett företag som ingår i
samma koncern som bolaget. I övrigt skall vid beräkningen av kapitalkravet placeringarna tas upp till sammanlagt:
tjugo procent av summan av placeringar som anges under B,
2. femtio procent av summan av placeringar som anges under C,
etthundra procent av summan av placeringar som anges under D,
4. trehundra procent av summan av placeringar som anges under E.
För placeringar i optioner och terminer för vilka säkerhet ställts enligt
lagen 1990:000
om handel med fondpapper och andra finansiella
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instrument gäller inte något kapitalkrav. Tillgångar som använts för att
ställa sådan säkerhet får inte inräknas i aktiebolagets kapitalbas vid
tillämpning av 18 § första stycket.
Till grund för beräkningen enligt andra stycket skall placeringarna tas
upp till följande värden, nämligen:
tillgångar, för vilka reserver som avses i 18 § andra stycket avsatts,
till sitt bruttobokföringsvärde,
obligationer och aktier dock till sitt
marknadsvärde,
övriga tillgångar till sitt nettobokföringsvärde,
garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt nominella belopp,
4. övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp, samt
andra åtaganden på kapitalmarknaden till sitt nominella belopp,
om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i föreskrift angivit ett lägre belopp.
20 § Om ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § har ett dotterföretag skall vad som i 18 § föreskrivs om kapitalkrav även tillämpas på
koncernen konsoliderat kapitalkrav.
Beräkningen av koncernens kapitalbas konsoliderad kapitalbas och
koncernens placeringar skall göras med tillämpning av de regler som
enligt ll kap. 11 § aktiebolagslagen 1975:1385 gäller för upprättande
av koncernbalansräkning. Den konsoliderade kapitalbasen skall därvid
i förekommande fall även omfatta redovisade minoritetsandelar. Redovisad goodwill skall avräknas från primärt kapital. Placeringar skall tas
upp till de värden som föreskrivs i 19 § fjärde stycket.
Kapitaltäckningsreglerna
i 18-20 §§ motsvarar det förslag som Kapitaltäckningsgruppen lagt fram. Detta innebär inte att
övervägt gruppens förslag i
sak. Vi har i stället endast lagtekniskt anpassat våra förslag till gruppens
förslag. En sammanfattning

av gruppens förslag finns i avsnitt 10.106. I
övrigt hänvisas till departementspromemoria
Ds 1988:70 där Kapitaltäckningsgruppen redovisat sina överväganden. Våra överväganden har
redovisat i avsnitt 10.10.7.
Vi föreslår ett par tillägg till Kapitaltäckningsgruppens
förslag. Dessa
tillägg gäller en anpassning av Kapitaltäckningsgruppens
förslag som är
betingade av vårt förslag om tillståndsplikt för olika verksamheter, höjningen av gränsen för handelslagrets storlek och till vårt förslag om säkerheter i handeln med optioner och terminer.
Vi föreslår att Kapitaltäckningsgruppens
förslag görs tillämpligt på alla
bolag som driver tillståndspliktig rörelse. Vårt förslag om kapitaltäckning
för handelslagret framgår av 19 § andra stycket
Förslaget innebär att
aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder som ingår i handelslagret
skall tas upp till 300 procent av anskaffningsvärdet. Kapitaltäckningskvoten
bör såsom Kapitaltäckningsgruppen
föreslagit vara 8 procent.
Vi föreslår att kapitaltäckning inte behöver finnas för placeringar i optioner eller terminer, om säkerhet ställts enligt vårt förslag till lag om handel
med fondpapper och andra finansiella instrument. Det gäller oavsett fråga
är om standardiserade eller
standardiserade instrument. Vad som avses
med standardiserad option och termin framgår av 2 § i vårt förslag till lag
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om handel med fondpapper och andra finansiella instrument. Sådana tillgångar som använts för att ställa säkerhet får inte samtidigt räknas in i
kapitalbasen vid bedömning av om kapitaltäckningskravet
uppnåtts.
21 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall hålla en med
hänsyn till rörelsens art och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.
l paragrafen anges att ett auktoriserat bolag skall hålla en med hänsyn till
rörelsens art och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.
Kreditmarknadskommittén
har föreslagit att en motsvarande bestämmelin
i
den
föreslagna
kapitalmarknadslagen.
se tas
I prop. 197879:9 s. 180 anges att bestämmelsen innebär krav på att
bolagen planerar sin likviditet såväl
lång som
kort sikt. Som riktpunkt
bör på kort sikt gälla att tillgångarnas bindningstid i huvudsak överensstämmer med skuldernas.
Det är av vikt att de auktoriserade bolagen inte kommer i betalningssvårigheter. De bör därför vara uppmärksamma på sin likviditetssituation.
22 § Medel som ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § mottager
med redovisningsskyldighet skall genast avskiljas och insättas på räkning i bankinstitut. Fondkommissionsbolag äger dock träffa överenskommelse om annat, om detta sker i ett skriftligt avtal.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får utfärda närmare föreskrifter om villkoren för fondkommissionsbolagens inlåning enligt första stycket.
I paragrafens första stycke som behandlats i avsnitt 10.12.3 anges att medel
som ett auktoriserat bolag mottager på kundkonto skall hållas avskilda och
insättas på räkning i bank. För fondkommissionsbolagen ges en specialbestämmelse som överensstämmer med nuvarande förhållanden.
Kreditmarknadskommittén
har här valt en annan lösning. Förslaget innebär att, liksom för närvarande, kundmedel som huvudregel skall sättas in på
bank. Kundmedel skall kunna användas som rörelsemedel endast om fondkommissionsbolaget försäkrat samtliga kundmedel i bolaget eller erhållit
bankgaranti och försäkringen eller garantin godkänts av bankinspektionen.
Motivet till att bestämmelsen om att kundmedel skulle hållas åtskilda var
enligt uttalande i prop. 197879:9 s. 144 dels att slå vakt om bankernas
ensamrätt till inlåning och dels att så långt som möjligt skydda kunderna
ifall fondkommissionsbolaget gick i konkurs. Däremot skulle det stå kunden
fritt att låna ut medel på kundkonto till bolaget. Kunden skulle i ett sådant
fall bli mer benägen att beakta risken vid kreditgivningen.
Kreditmarknadskommittén
konstaterar att huvudregeln om att kundmedel skall insättas på bank regelmässigt avtalas bort. Vidare konstateras att
kapitaltäckningsreglerna inte innebär någon garanti för att ett fondkommissionsbolag inte går i konkurs. Kreditmarknadskommittén
uttalar att dess
strävan har varit att förstärka skyddet för kundernas medel och man har
därför diskuterat att ta bort möjligheten att avtala bort huvudregeln. Kommittén har dock förkastat den idén. Den har funnit att ett försäkringssystem
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för kundmedel

bör kunna tillskapas. Förutom en sådan försäkring bör en
bankgaranti även anses vara tillräcklig för att skydda kundmedel om huvudregeln avtalas bort. I samband med att bankinspektionen godkänner försäkringen eller garantin har inspektionen att se till att dessa är utformade så
att utbetald ersättning tillfaller kunden om fondkommissionsbolaget
i konkurs.

försätts

Anledningen till att skyddet för kundmedel behöver stärkas är enligt
kreditmarknadskommittén
att det för flertalet av de små aktiesparare som
inte står fullt klart att medlen på
är kunder hos fondkommissionsbolag
kundkontot

användas som
- sedan huvudregeln avtalats bort- kommer att
rörelsemedel och att kunden i fall av konkurs endast har en oprioriterad
fordran på bolaget i stället för separationsrätt.
Genom det förslag som kreditmarknadskommittén
lagt fram förstärks
kundernas ställning i konkurssituationen.
Förslaget leder dock
till ökad byråkrati och ökade kostnader. Huruvida det nuvarande systemet
lett till kundförluster finns det inga uppgifter om. Med hänsyn till de
nackdelar kreditmarknadskommitténs
förslag leder till föreslår
att den

onekligen

nuvarande ordningen behålls såvitt gäller fondkommissionsbolag,
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med den
uppstramning som framgår av andra stycket. För övriga bolag föreslås
däremot att ett sådant bolag alltid måste ha kundmedel avskilda.
Bankinspektionen
har utfärdat rekommendationer
för hur inlåning
konto bör

till. Det är upplyst att dessa rekommendationer
inte alltid
följts. Med beaktande härav och till att det är av stor vikt att kundernas
medel inte äventyras föreslår
i andra stycket en bestämmelse som innebär
får utfärda bindande föreskrifter avregeringen
eller
bankinspektionen
att
seende villkoren för inlåningen. Föreskrifterna bör ges sådant innehåll, att
kundkonton

inte får användas för långsiktig placering eller över huvud taget
för annat ändamål än att underlätta kundens löpande värdepappershandel
Inlåning hos ett fondkommissionsbolag
får
genom fondkommissionären.
så
inte heller vara
omfattande att den utgör en väsentlig finansiering av
fondkommissionsbolagets rörelse.
23 § För kredit som ett fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryggande säkerhet i fondpapper som har inregistrerats vid Stockholms
fondbörs eller en annan svensk börs eller vid en utländsk officiell börs
eller som har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det
är sannolikt att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att
inregistreras vid sådan börs.
Bestämmelsen i första stycket gäller också ett aktiebolag som erhållit
tillstånd att driva rörelse som avses i 2 § 2-6 och som enligt 13 § tredje
stycket erhållit tillstånd att lämna kredit.
Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del
bland dessa aktier även aktier i det aktiebolag som lämnar krediten eller
dess moderbolag, får bolaget utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 §
aktiebolagslagen 1975:1385 som pant motta även dessa aktier. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen utfärdar
närmare föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla.
Om säkerhet som har ställts vid kreditens beviljande går ned i värde

383

384

Specialmotivering

SOU 1989:72

under kredittiden,
tilläggssäkerhet.

får även annan egendom eller borgen godtas som

Paragrafens första, tredje och fjärde stycke överensstämmer med några
ändringar med nuvarande 21 § fondkommissionslagen. Paragrafens andra
stycke är nytt och anger att bestämmelserna även gäller för andra bolag än
fondkommissionsbolag

som erhållit tillstånd enligt lagen, under förutsättning att de fått bankinspektionens tillstånd att lämna kredit.
Ändringarna i övrigt har samband med vårt förslag att även andra företag
än Stockholms fondbörs skall kunna driva börsverksamhet här i landet och
till att
ansett oss kunna i detta hänseende jämställa utländsk officiell börs
med svensk börs. Fondpapper som inregistrerats på sådan börs eller som
sannolikt kommer att inregistreras inom ett år får alltså också lämnas som
säkerhet för kredit. Av p. 7 i övergångsbestämmelserna framgår att aktier i
CTC-bolagen och även aktier i bolag som är noterade på O-listan får lämnas
som säkerhet för kredit.
Kreditmarknadskommittén

har intagit en motsvarande bestämmelse i 5
kap. 7 § förslaget till kapitalmarknadslag.
Kreditmarknadskommittén
har framhållit att om fondkommissionsbolaförbjöds
lämna
kredit
att
mot säkerhet i värdepapper så skulle detta
gen
kunna leda till att allmänheten vände sig till andra institut för att finansiera
sina värdepappersaffärer. Detta skulle leda till uppenbara risker speciellt
mot bakgrund av att bankföreningens rekommenderade belåningsvärden då
inte skulle följas. Vidare skulle fondkommissionsbolagens möjligheter att
konkurrera med bankerna försämras. Mot bakgrund härav och då denna
form av kreditgivning har stor betydelse för värdepappersmarknaden bl.a.
genom att handeln blir enklare och smidigare borde den nuvarande regleringen behållas SOU 1988:29 Del
s. 75.
Den ändring i nuvarande 21 § som trädde i kraft den 1 juli 1987 avser att
ett fondkommissionsbolag som säkerhet för kredit får ta emot egna aktier
och aktier i moderbolag. Det gäller situationer då en kund önskar pantsätta
hela sin aktieportfölj i vilken ingår en mindre post aktier i fondkommissionsbolaget eller dess moderbolag. Av praktiska skäl skall inte bolaget
behöva avskilja dessa aktier utan kunna ta emot hela aktieportföljen som
pant jfr prop. 198687:12 band 1 s. 360.
I 7 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen anges bl.a. att aktiebolag inte
får såsom pant motta egen aktie. Den föreskrift i fondkommissionslagen
som redovisats ovan utgör ett undantag från regeln i aktiebolagslagen.
Vi föreslår som framgår av paragrafens tredje stycke att bestämmelsen
skall utsträckas till att gälla alla auktoriserade bolag som erhållit tillstånd att
lämna kredit.
24 § Ett fondkommissionsbolag skall ägna särskild uppmärksamhet
att bolaget inte i sådan omfattning att fara kan uppkomma för dess
säkerhet har fordringar på samma låntagare eller på låntagare som är
förbundna med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap.
Detsamma gäller fordringar mot säkerhet i aktier eller förlagsbevis, som
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utgivits av samma aktiebolag eller aktiebolag som är förenade i sådan
gemenskap. Med fordran jämställs säkerhet i form av borgen eller
annan garantiförbindelse till fondkommissionsbolaget.
Bestämmelserna i första stycket skall gälla också på garantiförbindelikläder sig.
se som fondkommissionsbolaget
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
får utfärda närmare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i
fall som avses i första och andra styckena.
Vad som sägs i första-tredje styckena skall också tillämpas på aktiebolag som avses i 23 § andra stycket.
Gällande bestämmelser om enhandskrediter finns i 22 § fondkommissionslagen. Vi föreslår att bestämmelserna utformas efter förebild i bestämmelserna i nu gällande 2 kap. 16 och 18 §§ bankrörelselagen. Detta innebär att
vissa nyheter införs för fondkommissionsbolagens del. Även för fondkommissionsbolagens del skall för fordringsförvärv gälla samma restriktivitet
som för enhandskrediter. Bestämmelsen skall också tillämpas på garantiförbindelser som fondkommissionsbolagen ikläder sig. Bolagen får alltså inte
lämna garantier för annans åtagande så att fara uppkommer för bolagets
säkerhet. Innebörden blir att bolagens garantigivning avseende en och
samma låntagare måste sammanställas med dennes direkta åtaganden gentemot bolaget såväl som låntagare som garant för annan låntagares åtaganden. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.12.4.
Tredje stycket är nytt och innebär att bankinspektionen ges rätt att
utfärda tvingande föreskrifter avseende enhandskrediter.
Fjärde stycket är också nytt och innebär att i det fall andra auktoriserade
bolag än fondkommissionsbolag erhållit tillstånd att lämna kredit reglerna
om enhandskredit skall gälla även för dem.
25 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § får inte vid avtal om
köp eller försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument
eller i sin rörelse i övrigt förbehålla sig andel i vinst på affär som bolaget
inte självt får avsluta.
Bolaget får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst
verksamhet som bolaget inte självt får bedriva.
i 2 kap. 15 § första och andra
Den har behandlats i avsnitt 10.12.5. Rätten att
ta ut ersättning vars storlek är relaterad till vinsten är inskränkt till sådana
affärer eller verksamheter som det auktoriserade bolaget självt fått avsluta
eller självt får bedriva. Möjligheten att ta betalt i form av andel i vinst skall
ses som ett alternativt sätt att bestämma avgiftens storlek. Det är alltså inte
Paragrafen har utarbetats

efter förebild

styckena bankrörelselagen.

P

frågan om situationer när bolaget och kunden agerar som kompanjoner i en
och samma affär eller verksamhet. Paragrafen avser endast det fallet att
kunden ensam gör affären eller driver verksamheten och det auktoriserade
bolaget tar alltså inte del i förlust. Går affären eller verksamheten med
förlust kan det innebära att det auktoriserade bolaget inte får betalt för sitt
arbete. Bankinspektionen bör noga följa tillämpningen av den förändrade
möjligheten att förbehålla sig andel i vinst så att uppkomsten
former av avgiftssättning motverkas.

av osunda
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26 § Under tid, då sådant beslut om avbrytande av handel och information om marknadsläget som avses i 51 eller 52 § lagen 1990:000
om börs- och clearingverksamhet gäller, får ett aktiebolag som erhållit
tillstånd enligt 3 §
vid eller utanför Stockholms fondbörs eller en
annan svensk eller utländsk officiell börs avtala eller medverka vid avtal
om köp eller försäljning av fondpapper eller annat finansiellt instrument
som beslutet avser. Uppgörelse får dock ske av en redan avslutad affär.
Första stycket skall tillämpas också under tid då ett beslut enligt 53 §
lagen om börs- och clearingverksamhet gäller, om regeringen
föreskriver annat.
Nuvarande

bestämmelser om skyldighet att avbryta handeln med fondvid
börsstopp
och börsstängning finns i 24 § fondkommissionslagen.
papper
Den bestämmelse
föreslår har anpassats till de förslag som
lagt fram i
vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet. Detta innebär att alla
bolag som är auktoriserade enligt fondkommissionslagen år skyldiga att
avbryta all handel med ett börsstoppat fondpapper eller annat finansiellt
instrument. Enligt 49 § gäller detta även bankinstitut som erhållit auktorisation enligt fondkommissionslagen.

Tillsyn
27 § Aktiebolag som erhållit
bankinspektionen.

tillstånd enligt 3 § står under tillsyn av

28§ Bankinspektionen övervakar att ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § följer denna lag och annan författning som reglerar dess
verksamhet samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag
eller bolagsordningen har meddelats av bolagsstämman eller styrelsen.
Inspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa bolagets
verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden
bolagets säkerhet eller annars är av betydelse för en
som kan inverka
sund utveckling av verksamheten.
Inspektionen är inte skyldig att vaka över att sådana bestämmelser
iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i sådant
aktiebolag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller
sådana bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter.
29 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, vilka
ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall lämna till inspektionen enligt denna lag och upplysningar som inspektionen inhämtar vid
undersökning hos bolaget eller på annat sätt.
Undersökning hos ett sådant aktiebolag skall äga rum när bankinspektionen anser det behövligt.
Paragraferna överensstämmer med nuvarande 26-28 §§ fondkommissionsalla bolag som
lagen med den skillnaden att de har gjorts tillämpliga
erhållit tillstånd enligt 3
30 § Har ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § fattat beslut som
strider mot denna lag eller annan författning som reglerar bolagets
verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller
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mot bolagsordningen, får bankinspektionen förbjuda verkställighet av
beslutet. Har beslutet gått i verkställighet får inspektionen förelägga
bolaget att göra rättelse, om det kan ske.
Driver ett bolag verksamhet i strid mot de i första stycket angivna
reglerna för verksamheten eller åsidosätter bolaget uppenbart kunds
intresse eller visar det sig på annat sätt olämpligt att utöva verksamhet,
får bankinspektionen förelägga bolaget att inom viss tid göra rättelse,
om det kan ske. Ett sådant föreläggande får dock inte meddelas i fråga
om sådana föreskrifter i lag, som det är straffbart att överträda.
Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande fondkommissionslagen.
Bestämmelserna har utformats efter förebild i 7 kap. 8 § bankrörelselagen,
7 § första stycket lagen om kreditaktiebolag och 17 § lagen om finansbolag.
Den motsvarar också kreditmarknadskommitténs
förslag till bestämmelse i
6 kap. 10 § i den föreslagna kapitalmarknadslagen.
31 § Bankinspektionen får förelägga ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § att upphöra med verksamhet som innefattar handel med
fondpapper eller andra finansiella instrument för egen eller annans
räkning på en utländsk värdepappersmarknad, om det med hänsyn till
reglerna för eller tillsynen av marknaden framstår som olämpligt att
bolaget utövar verksamhet där.
Paragrafens syfte är att hindra de auktoriserade bolagen att agera
en
utländsk marknad där det inte finns en tillfredsställande tillsyn och kontroll
samt ett godtagbart regelsystem för värdepappersmarknaden.
Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 14.4.1.2. Den kompletterar 20 § i vårt förslag till
lag om börs- och clearingverksamhet som innebär att en fondkommissionär
eller marknadsgarant som från svensk botten vill handla på en utländsk börs
eller en utländsk clearingorganisation måste ha regeringens eller bankinspektionens medgivande innan anslutning får ske.
Förevarande paragraf behandlar det fallet att ett auktoriserat svenskt
aktiebolag verkar på en utländsk värdepappersmarknad från Sverige, alltså
utan egen etablering i det främmande landet. Enligt bestämmelsen får
bankinspektionen förelägga ett aktiebolag att upphöra med sådan handel
med fondpapper och andra finansiella instrument om det framstår som
olämpligt att bolaget bedriver handel där. Så är fallet om det främmande
landets regelsystem för värdepappersmarknaden eller tillsynen över denna
inte framstår som tillfredsställande.
32 § Tillstånd som enligt denna lag givits ett aktiebolag att driva rörelse
får återkallas av bankinspektionen om:
bolagets eget kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har blivit fylld inom tre månader
efter det att den blev känd för bolaget,
bolaget genom att överträda denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller genom att uppenbart åsidosätta uppdragsgivares intresse eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva sådan
rörelse som tillståndet avser,
förutsättningar för tillstånd enligt denna lag inte längre föreligger,
rörelsen annars prövas vara till skada för det allmänna.
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I paragrafen anges i fyra punkter då tillståndet kan återkallas. Punkterna
2 och 4 överensstämmer med gällande rätt dock med det tillägget i p. 2 att
tillståndet kan återkallas om bolaget åsidosätter föreskrift som meddelats
föreslår en utökad
med stöd av lagen. Tillägget har gjorts eftersom
föreskriftsrätt för bankinspektionen och det är av vikt att inspektionen får
befogenheter att se till att utfärdade föreskrifter följs. Bestämmelser om rätt att utfärda bindande föreskrifter finns i 17, 19, 22-24 och
38 §§.
Den återkallelsesituation som anges i p. 3 är ny. Den har tillkommit för
att markera att de förutsättningar som förelåg vid tillståndsgivningen skall
tillräckliga

bestå. Det
i första hand tänkt på är att den lämplighetsprövning som skall
göras i samband med tillståndsgivningen inte skall kunna kringgås. Vid
lämplighetsprövningen
skall rörelsens organisatoriska förhållanden bedöi
relation
till
den
avsedda
verksamheten. Vidare skall den personliga
mas
hos den verkställande ledningen och hos ägarna bedömas.
i dessa förhållanden som leder till att verksamheten inte
drivs på ett godtagbart sätt skall i sista hand återkallelse av tillståndet kunna
ske.
lämpligheten

Sker förändringar

33§ Tillstånd som enligt 14 § andra stycket givits ett aktiebolag att
förvärva aktie eller andel i ekonomisk förening i ett utländskt företag
som i hemlandet driver rörelse som avses i 2§ 1-6 får återkallas av
bankinspektionen,
om företaget uppenbart åsidosätter svenska uppdragsgivares intressen eller pä annat sätt visat sig olämpligt att driva
sådan rörelse.
Har tillstånd återkallats enligt första stycket skall aktiebolaget skyndsamt sälja förvärvade aktier eller andelar eller på annat sätt avveckla sitt
ägande i företaget.
Paragrafen, som är ny, har motiverats i avsnitt 14.5. Som närmare framgår
av 14 § andra stycket krävs tillstånd av bankinspektionen för att ett auktoriserat aktiebolag skall få förvärva aktie eller andel i ekonomisk förening om
förvärvet ingår som ett led i organisationen av bolagets verksamhet. Om ett
sådant företag bedriver verksamhet i Sverige finns inte behov av några
ytterligare bestämmelser. Driver företaget däremot verksamhet i annat land
är bankinspektionens möjligheter att påverka verksamheterna där små.
Svenska investerare som anlitar företagets tjänster i utlandet har därmed —
om inte motsvarande regler gäller i det främmande landet - inte samma
skydd som de som anlitar svenska auktoriserade bolag.
Av paragrafen följer att bankinspektionen kan återkalla ett tillstånd att
förvärva aktier eller andelar som lämnats med stöd av 14 § andra stycket.
En sådan återkallelse leder till att det svenska aktiebolaget måste sälja sina
aktier eller andelar i företaget eller avveckla verksamheten.
Föreskriften att tillståndet kan återkallas om företaget på annat sätt visat
sig olämpligt innebär att olämplighet kan visas även genom åtgärder som
inte innebär ett åsidosättande av svenska uppdragsgivares intressen. Detta
gäller i första hand transaktioner som kan äventyra företagets ekonomiska
ställning och därmed säkerheten för företagets kunder. Det internationella

i
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förutsätter
samarbete som bygger på tanken om hemlandsauktorisation
i detta
dvs.
hemlandsmyndigheternas,
från
ske
ingripande
kan
vidare att ett
missförhållanden
också
på
grund
sida
bankinspektionen,
fall den svenska
av
som visar sig i det andra landet. Det kan också vara fråga om sådana
åtgärder som kan inverka på bedömningen av den personliga lämpligheten
hos ägarna och befattningshavarna i företaget. Om en ägare eller befattningshavare befunnits olämplig att driva eller arbeta inom ett auktoriserat aktiebolag i Sverige, så bör denne inte heller få ha ägarintressen eller
vara befattningshavare i ett dotterföretag till ett svenskt auktoriserat aktiebolag, verksamt i utlandet.
Av paragrafens andra stycke följer att aktiebolaget skall sedan tillståndet
återkallats vidta de åtgärder som behövs för att skyndsamt sälja innehavet
eller på annat sätt avveckla sitt ägande i företaget, t.ex. genom att den
rörelse som företaget driver avvecklas.
34 § Återkallar bankinspektionen tillstånd att driva rörelse enligt denna lag, kan inspektionen förelägga aktiebolaget att, intill dess denna
rörelse har avvecklats, upphöra med annan verksamhet.
Hänför sig förhållande som anges i 32 § 2-4 till verksamhet som drivs
med tillstånd enligt 13 § tredje stycket, kan bankinspektionen återkalla
sådant tillstånd och förelägga aktiebolaget att upphöra med denna
verksamhet för viss tid eller tills vidare.
Har tillstånd återkallats, får aktiebolaget dock vidta de åtgärder som
behövs för att fullgöra ingångna avtal eller för att skydda uppdragsgivare mot förlust.
35 § Föreligger förhållande som anges i 32 § 2-4, får bankinspektionen
meddela aktiebolaget skriftlig erinran i stället för att återkalla bolagets
tillstånd, om det kan antas att bolaget låter sig rättas därav. Inspektionen får även meddela ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3§
skriftlig erinran, om bolaget annars inte följer i 28§ första stycket
angivna stadganden och beslut eller om annat förhållande föreligger
bolagets säkerhet eller motverkar en sund
som menligt inverkar
utveckling av verksamheten. Skriftlig erinran får förenas med föreskrift
om rättelse.
Föreligger missförhållande hos ett aktiebolag som erhållit tillstånd
enligt 3 § i annat fall än som anges i första stycket, får bankinspektionen
i särskilt beslut göra anmärkning om det.
36 § Bankinspektionen skall, om inte särskilda skäl talar däremot, förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av ett bolag
Inspektionen kan när som helst återkalla
som erhållit tillstånd enligt 3
sådant förordnande och i stället utse ny revisor.
Har tillstånd för ett aktiebolag att driva rörelse återkallats, gäller
förordnandet för den av inspektionen utsedde revisorn till dess rörelsen
har avvecklats och revisorn till bankinspektionen har avlämnat en berättelse över avvecklingen.
Aktiebolaget skall till revisor, som har förordnats enligt första stycket, utge ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer.
37 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med styrelsen för ett
aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3§ eller begära att styrelsen
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kallar till extra bolagsstämma. Har styrelsen inte efterkommit sådan
begäran, får inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för
inspektionen får närvara vid styrelsesammanträde, som inspektionen
har utlyst, och vid bolagsstämma samt delta i överläggningarna.
38 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen får meddela föreskrifter om hur ett aktiebolag som erhållit tillstånd
enligt 3 § skall föra räkenskaper och om hur dess värdehandlingar skall
förvaras och inventeras.
39 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall på tid och sätt
som bankinspektionen bestämmer:
hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och
andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets
tillgångar och skulder,
till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall
koncernredovisning jämte revisionsberättelse samt protokoll vid ordinarie bolagsstämma,
till inspektionen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot,
verkställande direktör eller suppleant samt ändring i förhållande
som
har anmälts,
underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra eller
annars upphör med rörelse vartill bolaget fått tillstånd enligt denna lag,
även i övrigt meddela inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som inspektionen anser behövliga för tillämpningen
av denna lag.
Finner bankinspektionen
anledning anta att bolagets eget kapital
understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet, skall bolaget på anmodan av inspektionen ofördröjligen upprätta balansräkning
och kalla revisorerna att granska denna.
Paragrafema överensstämmer med nuvarande 30-35 §§ fondkommissionslagen med ett par ändringar. Samtliga paragrafer har anpassats så att de
gäller för alla bolag som erhållit tillstånd enligt 3
I 35 § har angivits att
bankinspektionen kan välja att meddela skriftlig erinran i stället för återkallelse om ett bolag brutit mot den nya återkallelsegrunden i 32 §
I
36 § har införts en möjlighet för inspektionen att underlåta att utse
en
revisor i ett bolag. Tillägget har gjorts med beaktande av det ökade antal
bolag som skall auktoriseras. Det kan då i undantagsfall inträffa att det är
onödigt att utse revisor i ett visst bolag.
40§ Finns ett väsentligt samband mellan ett aktiebolag som erhållit
tillstånd enligt 3 § och ett annat företag som handlar med fondpapper
och andra finansiella instrument eller lämnar kredit mot säkerhet i
fondpapper, får bankinspektionen besluta att företaget skall lämna
upplysning om förhållandet till bolaget och om sådan verksamhet
som
anknyter till bolagets verksamhet.
Väsentligt samband anses föreligga om
aktiebolaget och företaget leds eller står under väsentligt inflytande av samma eller i huvudsak samma personer eller personer
som
genom släktskap eller äktenskap eller liknande förhållande är varandra
närstående,
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2. vinsten av bolagets och företagets verksamhet helt eller till betydande del skall direkt eller indirekt tillfalla samma eller i huvudsak
samma personer eller person som genom släktskap eller äktenskap eller
liknande förhållande är varandra närstående.
Paragrafen vars första stycke har sin motsvarighet i nuvarande 36 § fondkommissionslagen behandlar bankinspektionens rätt till insyn i företag som
har väsentligt samband med ett aktiebolag som har tillstånd att driva verkI andra stycket anges när ett väsentligt samband anses
samhet enligt 3
föreligga.
36 § fondkommissionslagen
anges de verksamheter som
sambandsföretaget skall bedriva för att paragrafen skall bli tillämplig. Verksamheterna är att förvalta, handla med eller biträda vid handel med värdepapper eller att lämna kredit mot säkerhet i värdepapper. Som framgått av
I nuvarande

enligt vårt
och värdepappersförmedling
2 § utgör fondpappersförvaltning
förslag tillståndspliktiga verksamheter och företag som driver sådan verksamhet skall stå under inspektionens direkta tillsyn. Detta har medfört att
dessa båda verksamheter utmönstrats och att endast sambandsföretag som
driver egenhandel och kreditgivning mot säkerhet i fondpapper kan bli
föremål för den indirekta tillsyn som anges i paragrafen.
I paragrafens andra stycke anges när ett väsentligt samband skall anses
föreligga. Av p. 1 följer att aktiebolaget och sambandsföretaget skall ha
samma eller stå under väsentligt inflytande av samma eller i huvudsak
samma personer. Även släktskap eller äktenskap eller liknande närståenderelationer mellan personer i de båda företagens ledningar eller att de
båda företagen står under väsentligt inflytande av personer närstående
varandra är tillräckligt för att väsentligt samband skall anses föreligga. Till
företagets ledning hör VD, VVD och styrelseledamöter. Till den grupp som
utom företagsledning kan anses ha ett väsentligt inflytande över företaget
10 procent
hör större ägare. Den som har en ägarandel eller en röstandel
i de båda företagen bör anses ha ett sådant inflytande. Bedömningen blir
densamma om samma personer tillsammans äger en sådan andel i de båda
företagen eller att personer närstående till varandra gör det. Detta utgör
dock bara en riktpunkt och får bedömas mot bakgrund av övriga förhållanden. Omständigheter som kan vägas in är om personer tillhörande
samma intressesfär tillsammans kan anses ha ett väsentligt inflytande över
de båda företagen.
Av p. 2 följer att väsentligt samband också anses föreligga om vinsten av
bolagets och företagets verksamhet helt eller till betydande del skall direkt
eller indirekt tillfalla den under p. 1 angivna personkretsen. Vid bedömningen av vad som är att anse som en betydande del av vinsten bör nivån 10
procent tjäna som riktpunkt.
Paragrafen har också betydelse för när reglerna om självinträde
göras tillämpliga, se vid 6

skall
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41 § Om någon driver sådan verksamhet, att denna lag kan antas vara
tillämplig, får bankinspektionen förelägga denne att till inspektionen
lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma
om lagen är tillämplig.
Paragrafen saknar motsvarighet i gällande fondkommissionslagstiftning.
Däremot finns en motsvarande bestämmelse i 20 § lagen om finansbolag.
Syftet med bestämmelsen är att öppna en möjlighet för bankinspektionen
att rikta en formell förfrågan till företag som kan antas ägna sig
tillståndspliktig verksamhet. Föreläggande att lämna upplysningar får enligt
56 § förenas med vite.
42 § Den som i annat land driver rörelse som avses i 2 § 1-6 får vara
verksam på den svenska värdepappersmarknaden endast om anmälan
härom skett till bankinspektionen.
Finner bankinspektionen att den som enligt första stycket är anmälningsskyldig inte i hemlandet meddelats tillstånd att driva rörelsen
efter en prövning som framstår som godtagbar eller att tillsynen i
hemlandet av den anmälningsskyldige inte är tillfredsställande
skall
inspektionen offentliggöra detta förhållande.
Har anmälan enligt första stycket inte inkommit till bankinspektionen
eller har offentliggörande som avses i andra stycket skett, får ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § inte medverka vid affärer avseende
fondpapper eller andra finansiella instrument där den anmälningsskyldige företräder någon part eller är verksam för egen räkning.
Paragrafen är ny och har motiverats i avsnitt 14.5. Bestämmelserna avser
den situationen att ett utländskt företag som
etablerat sig i Sverige riktar
sin verksamhet mot den svenska marknaden. De utländska företag som
avses är sådana som driver någon av de verksamheter som anges i 2 § 1-6.
Om företaget vill agera i Sverige krävs enligt första stycket att anmälan
härom sker till bankinspektionen.
När en sådan anmälan inkommit ankommer det på inspektionen att undersöka om företaget blivit föremål för
en godtagbar auktorisationsprövning i hemlandet. Har så skett och finns det
också en tillfredsställande tillsyn av företaget bör företaget få agera på den
svenska marknaden. Det är här, liksom påtalats på andra ställen, av vikt att
bankinspektionen åstadkommer ett informationsutbyte med tillsynsmyndigheten där företaget är auktoriserat.
Av paragrafens andra stycke framgår att, om bankinspektionen finner att
det är olämpligt att företaget agerar på den svenska värdepappersmarknaden, inspektionen skall offentliggöra förhållandet. Offentliggörandet skall
ha till syfte att vara en varningssignal för allmänheten och en stoppsignal för
banker och aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3
Genom att angivna
banker och bolag enligt paragrafens tredje stycke i och med offentliggörandet förbjuds att medverka i affärer avseende fondpapper och andra finansiella instrument, om ett sådant företag är inblandat i affären, skapas
förutsättningar för att företaget inte finner det vara intressant att verka på
den svenska marknaden. Av tredje stycket följer vidare att banker och
auktoriserade aktiebolag måste hos bankinspektionen kontrollera om det
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utländska företag som uppträder som motpart eller kommissionär för motparten gjort sådan anmälan som sägs i första stycket. Bestämmelsen har
tillkommit för att skapa ett tryck på de utländska företagen att fullgöra sin
anmälningsskyldighet enligt första stycket.

Skyldighet att upprätta avräkningsnota
43 § Vid köp, försäljning eller byte av fondpapper eller andra finansiella instrument skall avräkningsnota upprättas samma dag som avtal
därom slutits.
Har avtalet avslutats i kommission skall en särskild avräkningsnota
upprättas beträffande uppgörelsen mellan kommissionären och den för
vars räkning kommissionären handlat kommittenten.
Avräkningsnota skall upprättas
särskild blankett. Formulär till
sådan blankett skall fastställas av bankinspektionen.
44 § Avräkningsnota skall upprättas av säljaren vid köp och av vardera
parten vid byte.
Är fondkommissionsbolag, för egen eller annans räkning, part i
avtalet skall avräkningsnotan dock alltid upprättas av honom.
45 § En avräkningsnota skall innehålla uppgift om
kontrahenternas namn och adress,
2. vilken dag avtalet ingåtts,
det antal och de slag av fondpapper eller andra finansiella instrument som omsatts,
köpeskillingen eller avtalat värde på de fondpapper eller andra
finansiella instrument som omsatts genom byte och vid bytet avtalad
mellanskillnad,
vem som upprättat notan.
Har avtalet avslutats i kommission skall detta anges i avräkningsnotan. Är kommissionären inte fondkommissionär skall även kommittentens namn och adress anges i avräkningsnotan.
46 § Den som upprättat en avräkningsnota skall inom tre dagar sända
en kopia av notan till motparten i avtalet. Har ett fondkommissionsbolag handlat för någon annans räkning skall en kopia av notan inom
samma tid sändas också till kommittenten.
Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § skall under minst tio år
betryggande sätt förvara de avräkningsnotor,
som upprättats av
denne.

skall,på sätetbankin47 § Ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt
spektionen beslutar, lämna inspektionen uppgift om innehållet 1 de
avräkningsnotor som upprättats.
Bestämmelserna om skyldighet att upprätta avräkningsnota har överflyttats
Reglerna har gjorts tillämpliga
från lagen om värdepappersmarknaden.
även på andra finansiella instrument än fondpapper och på alla bolag som
erhållit tillstånd enligt 3
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Bestämmelsernas tillämplighet

på bankinstitut

48 § Tillstånd för ett bankinstitut att driva rörelse som avses i 2 § 1-6
får meddelas endast om bankinstitutet inte är olämpligt att driva sådan
rörelse och om det kan antas att rörelsen inte blir till skada för det
allmänna. Ett bankinstitut får driva rörelse som avses i 2 § 1-6 och
samtidigt äga ett aktiebolag som erhållit tillstånd att driva rörelse som
avses i 2 § 1-6.
I paragrafen slås fast att även banker måste söka särskilt tillstånd för att få
driva tillståndspliktig
rörelse enligt lagen. Vid tillståndsprövningen
skall
inspektionen göra en lämplighets- och en skadeprövning på motsvarande
Bankerna står under
sätt som gäller enligt 8§ första stycket 2 och
bankinspektionens tillsyn enligt banklagarna. Av 7 kap. 1 § följer bl.a. att
inspektionen skall se till att en bank följer de lagar som reglerar bankens
verksamhet och andra författningar

såvitt de särskilt avser banker. Härav
följer att inspektionen skall tillse att bankinstitut som driver sådan rörelse
som är underkastad tillståndsplikt enligt vårt förslag till ny fondkommissionslag även följer de bestämmelser i fondkommissionslagen som gäller för
bankinstitut.
49 § I fråga om rörelse som avses i 2§ 1-6 och som drivs av ett
bankinstitut gäller 6
12
26
32 § 2-4, 34 § tredje stycket, 40
42§ tredje stycket, 43-47 §§ samt bankrörelselagen 1987:617
och,
alltefter bankinstitutets
1987:618,
art, bankaktiebolagslagen
sparbankslagen 1987:619 eller föreningsbankslagen 1987:620.
I paragrafen anges de bestämmelser i fondkommissionslagen
som även
gäller för bankinstitut som har tillstånd att driva någon av de verksamheter
som anges i 2 § 1-6. Hänvisningarna i paragrafen gäller följande bestämmelser. Reglerna i kommissionslagen skall tillämpas av en bank som erhållit
fondkommissionstillstånd
5 §. Detta innebär att reglerna om självinträde
skall tillämpas om banken går in som kundens motpart. Dessa regler skall
också, vilket framgår av hänvisningen till 6
gälla när kundens motpart är
ett sambandsföretag till banken eller ägare till banken eller sambandsföretaget. En bank skall vidare enligt 12 § utöva sin verksamhet med iakttagande av god sed på värdepappersmarknaden.
Skyldigheten att avbryta all
handel med börsstoppade finansiella instrument gäller för bank. Detta
följer av hänvisningen till 26
Därav följer att sådan skyldighet också
gäller vid börsstängning. När det gäller återkallelse av erhållet tillstånd skall
detta ske under samma förutsättningar för en bank som för ett aktiebolag
dock med undantag av vad som sägs i 32 §
som erhållit tillstånd enligt 3
Återkallas tillståndet har banken rätt att vidta åtgärder för att avveckla
verksamheten i enlighet med vad som sägs i 34 § tredje stycket. Vidare
gäller reglerna om avräkningsnotor även för bank.
Banks verksamhet i övrigt regleras i banklagstiftningen. Där föreslår
en
rad följdändringar som har samband med vårt förslag till ny fondkommissionslag. Ändringarna avser begränsningar i ägandet och utnyttjandet av
aktier i handelslagret, ändring i reglerna om kapitaltäckning

och ändring i
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reglerna om deltagande vid emission av aktier. Dessa frågor behandlas i
specialmotivering till ändringar i bankrörelselagen.
Förbud mot handel i vissa fall
50 § Den som på grund av befattning eller annars har anknytning till ett
aktiebolag eller ett bankinstitut som har tillstånd enligt 3 § får inte för
egen räkning genom köp, byte eller därmed jämförligt fång förvärva
fondpapper eller förvärva eller sälja andra finansiella instrument annat
än för långsiktig förmögenhetsförvaltning,
om han normalt har insyn i
uppdragsgivares affärer med fondpapper och andra finansiella instrument som har sådan omfattning att det allmänna försäljningsvärdet kan
påverkas. Vad som nu sagts gäller också i fråga om blankning av
fondpapper.
Utan hinder av första stycket får förvärv ske av sådana obligationer
och förlagsbevis som inte är konvertibla.

E

i
l

i

g
E

g

i

j
i

51 § Den som avses i 50§ skall till aktiebolaget eller bankinstitutet
ofördröjligen anmäla innehav av fondpapper och andra finansiella ingäller inte
strument och ändring i innehavet. Anmälningsskyldigheten
för sådana obligationer och förlagsbevis som inte är konvertibla. Bolaget eller institutet skall föra förteckning över anmälningarna och hålla
den tillgänglig för bankinspektionen.
Anmälningsskyldighet
enligt första stycket omfattar fondpapper och
andra finansiella instrument som ägs av:
den anmälningsskyldige,
make eller sambo till den anmälningsskyldige,
omyndigt barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
4. juridisk person över vars verksamhet den anmälningsskyldige har
väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldige eller någon
som avses i 2 eller 3 eller flera av dem tillsammans har en
ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet om
den juridiska personen är ett aktiebolag eller av andelarna om den
juridiska personen är av annat slag, eller
ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer
av avkastningen, eller
röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier om den juridiska personen är ett aktiebolag eller av röstetalet
hos det högsta beslutande organet om den juridiska personen är av
annat slag.
Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma innehav av ett
finansiellt instrument eller för ändring i innehavet, behöver anmälan
endast göras av en av dem.
52 § Styrelsen för eller verkställande direktör hos ett aktiebolag eller
bankinstitut som avses i 50 § skall skyndsamt skriftligen erinra den som
avses i 51 § första stycket om hans anmälningsskyldighet enligt denna
lag.
Bestämmelserna i 50 § motsvarar nuvarande 39
52 § nuvarande 41 § fondkommissionslagen.
Den nuvarande

39§

innehåller

personer som har anknytning

51 § nuvarande 40 § och

en bestämmelse om förbud för vissa
till fondkommissionsbolag
eller bank med
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fondkommissionstillstånd
förmögenhetsförvaltning.

att förvärva fondpapper annat än för långsiktig
Förbudet gäller inte för sådana obligationer och

förlagsbevis som inte är konvertibla.
för såväl eget
40§ innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet
fondpappersinnehav.
närståendes
vissa
som
Kreditmarknadskommitténs
förslag till kapitalmarknadslag innehåller en
bestämmelse som överensstämmer med 39-40 §§ fondkommissionslagen.
har i sitt betänkande föreslagit ett motsvarande förbud vad gäller handel med optioner och terminer för befattningshavare vid
en optionsbörs eller en clearingorganisation. Förbudet gäller också för till
befattningshavare närstående personer.
l motiven till 39-40 §§ fondkommissionslagen anges sammanfattningsvis
Optionsutredningen

följande: Det är av stor betydelse att de som är verksamma i fondkommissionshandeln omfattas av allmänhetens förtroende. Reglerna bör därför
utformas så att sådana personer i eller med anknytning till banker och
fondkommissionsbolag som normalt har insyn i enskildas värdepappersaffä-

i

rer av större omfattning inte får möjlighet att utnyttja sin speciella kunskap
för egen vinning. Alla personer i ledande ställning bör inte omfattas av
bestämmelsen. Det avgörande bör vara om han eller hon normalt eller
fortlöpande har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer och därigenom
får sådan kännedom om t.ex. orderläget för vissa aktier att försäljningsvärdet eller börskursen på aktierna kan påverkas. De personer som träffas
av förbudet är t.ex. börsombud, chef för banks fondavdelning, ordermottagare eller andra befattningshavare i bank eller fondkommissionsbolag som i
sitt arbete normalt får sådan kännedom om uppdragsgivares värdepappersaffärer att de därigenom kan skaffa sig ekonomiska fördelar på bekostnad
av kunderna prop. 197879:9 s. 142 och 189 f..
omfattade förbudet i 39 §
Vid fondkommissionslagens ikraftträdande
även obligationer. Förvärvsförbudet och anmälningsskyldigheten vad gäller
obligationer och förlagsbevis som inte är konvertibla slopades den 1 juli
1981.
Förbudsregeln i 39 § omfattar således endast vissa befattningshavare i en
bank eller ett fondkommissionsbolag med särskild insyn i enskildas värdepappersaffärer. Förbudet gäller inte närstående personer eller företag till
sådana befattningshavare. För dessas förvärv finns endast en anmälningsskyldighet. Enär bestämmelsen i grunden är motiverad av att allmänheten
skall ha förtroende för i bank eller fondkommissionsbolag anställda personer kan ifrågasättas om inte förbudet mot kortsiktiga placeringar även
borde omfatta vissa närstående fysiska och juridiska personer. Vi anser
dock att det skulle föra för långt att utsträcka förbudet även till närstående
och föreslår att den nuvarande ordningen bibehålls.
Förvärvsförbudet i nuvarande 39 § avser endast fondpapper och omfattar
således inte optioner och terminer. Även i handeln med optioner och
terminer kan anställda hos fondkommissionärer utnyttja sina speciella kunskaper på ett otillbörligt sätt. För att bestämmelsen skall bli effektiv måste
därför förvärvsförbudet

utvidgas till att även omfatta dessa instrument.

j
j

i

l

j

j
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Optioner och terminer kan löpa
både kort och lång tid. Inom börshandeln med standardiserade optioner och terminer är löptiden normalt inte
längre än sex månader. Dessa instrument kan således inte förvärvas för
långsiktig förmögenhetsförvaltning
och utvidgningen av 39 paragrafens tilllämpningsområde leder därför till ett totalförbud för denna typ av finansiella instrument. För optioner och terminer med en löptid på två år eller
längre innebär dock bestämmelsen inget totalförbud.
Det föreslås mot bakgrund av vad som sagts att förbudet i 39 § utvidgas så
att det omfattar alla fondpapper och andra finansiella instrument. De motiv
som ligger bakom bestämmelserna gäller i lika hög grad för alla aktiebolag
Även blankningsoch banker som erhållit verksamhetstillstånd enligt 3
affärer bör omfattas av förbudet.
föreslår
Anmälningsskyldigheten
i 51 § har samma uppläggning som
§
vårt
på
skall gälla enligt 12 i
förslag till lag om insynshandel
värdepappersmarknaden och 56 § i vårt förslag till lag om börs- och clearingverksamhet. I
till 12 § lagen om insynshandel på värdepappersmarknaden har motivet till paragrafens tekniska utformning behandlats. Vidare
har i specialmotiveringen till 11 § i denna lag behandlats vissa konkurrenssi-

specialmotiveringen

tuationer

som kan uppkomma mellan förbud och anmälningsskyldighet
enligt förevarande lag och lagen om insynshandel på värdepappersmarknaden avsnitt 16.6.
52 § överensstämmer i sak med nuvarande 41 § fondkommissionslagen.
Avgift för tillsyn
53 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
enligt denna lag skall ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 §
årligen betala bidrag enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.
För tillsyn över rörelse som bedrivs av ett bankinstitut enligt denna
lag betalas avgift enligt bestämmelser i bankrörelselagen 1987:617.
Paragrafen motsvarar nuvarande 43 § fondkommissionslagen. Bestämmelsen har utformats så att den omfattar alla aktiebolag som erhållit tillstånd
enligt 3
Courtage
54 § Om det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse får regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen meddela
föreskrifter om den provision courtage
som ett aktiebolag eller ett
bankinstitut som erhållit tillstånd enligt 3 § får uppbära med anledning
av ett uppdrag som avser en affär med fondpapper eller andra finansiella instrument till ett belopp av högst 10 000 kronor.
42§ fondkommissionslagen
anges att regeringen eller den
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den
provision som en fondkommissionär får uppbära med anledning av värdepappersaffärer
högst 10 000 kr.
I nuvarande

myndighet

Kreditmarknadskommittén

har infört en motsvarande bestämmelse i för-
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slaget till kapitalmarknadslag.
När fondkommissionslagen

trädde i kraft den 1 januari 1980 infördes ett
system med fasta courtagesatser. Skälet härtill var att man befarade att
bankerna skulle konkurrera ut fondkommissionsbolagen om prissättningen
beträffande courtage släpptes fri. Den nuvarande lydelsen av 42 § fondkommissionslagen trädde i kraft den 1 juli 1984. Därmed infördes i princip
Emellertid ansågs att fri prissättning även vad gäller små
värdepappersaffärer skulle kunna leda till att courtaget för dessa skulle bli
så höga att sådana affärer skulle försvåras. För att motverka detta infördes
fri prissättning.

den nuvarande bestämmelsen som ger bankinspektionen rätt att ingripa
med föreskrifter om courtaget om allmänhetens intresse skulle kräva det jfr
prop. 198384:99 s. 6.
Eftersom bestämmelsen således syftar till att skydda de små aktiespararna bör den behållas och även göras tillämplig på andra bolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd enligt 3 § eller 48

Tystnadsplikt
55 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos ett aktiebolag eller ett
bankinstitut som erhållit tillstånd enligt 3 § får inte obehörigen röja
uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, om
vilka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller i strid med
uppdragsgivares intresse utnyttja sådan kännedom. Han får inte heller
obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd av anmälan enligt 51 §
har fått veta om annans ekonomiska eller personliga förhållanden.
I nuvarande 44 § fondkommissionslagen ges en föreskrift om tystnadsplikt
för styrelseledamot och befattningshavare hos fondkommissionär
som rör
uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden om vilka
han fått kännedom i denna sin egenskap. Sådana uppgifter får inte heller
utnyttjas i strid med uppdragsgivarens intresse. Samma sak gäller förhållanden varom kännedom erhållits till följd av anmälan enligt nuvarande
40 § och som rör annans ekonomiska och personliga förhållanden.
I kreditmarknadskommitténs
förslag har en bestämmelse om tystnadsplikt förts in i 3 kap. 13 § kapitalmarknadslagen.
Kreditmarknadskommitténs
förslag är utformat efter mönster i l kap. 6 §
bankrörelselagen. Där stadgas i första stycket att enskildas förhållanden till
bank får inte obehörigen yppas. Vidare innehåller bestämmelsen i andra
stycket upplysning om att sekretesslagen gäller i det allmännas verksamhet.
Som nämnts gäller 44 § fondkommissionslagen i banks fondkommissionsrörelse.
I motiven till bankrörelselagen prop. 198687:12 band 1 s. 211 f.
anges
att sekretessen enligt första stycket omfattar såväl handlingssekretess som
tystnadsplikt. Alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med
banken, oavsett om de är dokumenterade eller inte, är alltså underkastade
sekretess. Bestämmelsen i andra stycket innebär att de som för det allmännas räkning utövar tillsyn över bankerna, nämligen bankinspektionens leda-
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möter och befattningshavare, inte inordnas under banksekretessen utan är
underkastade regleringen i sekretesslagen.
Kreditmarknadskommitténs
förslag innebär en saklig förändring av den
nuvarande bestämmelsen i fondkommissionslagen genom att det enligt förslaget inte blir förbjudet att nyttja förtrolig information i strid med uppdragsgivarens intresse. Förändringen har inte kommenterats av kommittén.
Syftet med bestämmelsen bör vara att ge uppdragsgivare ett skydd mot
illojalt beteende från fondkommissionärens sida. För att detta syfte skall
uppnås bör bestämmelsen förutom tystnadsplikt även innehålla att erhållen
kännedom inte får utnyttjas i strid med uppdragsgivares intresse. Det nuvarande innehållet

i regeln bör därför bibehållas. Regeln bör även göras
på andra bolag som erhållit tillstånd enligt 3 § och på bankinstitut
som erhållit tillstånd enligt 48
När det gäller den personkrets som omfattas av bestämmelsen påpekar
kreditmarknadskommittén
att den lydelse som föreslås innebär att kretsen
utvidgas. Den omfattar alltså inte bara styrelseledamöter eller befattningshavare utan också den som på annat sätt fått kännedom om förhållanden
tillämplig

,
j

som omfattas av tystnadsplikt, t.ex. revisorer.
I motiven till motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt i lagen om
Stockholms fondbörs prop. 1975762175 s. 26 påpekades att utsedda revisorer räknas som befattningshavare och att de sålunda omfattas av bestämmelsen utan att detta behöver anges på annat sätt.
Den som bryter mot bestämmelsen kan dömas för brott mot tystnadsplikt
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

z
l
l

Vite
56 § Meddelat bankinspektionen
enligt denna lag får inspektionen

j

föreläggande, föreskrift
förelägga vite.

eller förbud

l
i

Paragrafen har sin förebild i nuvarande 45 § fondkommissionslagen.
Där
sägs att inspektionen får i samband med föreskrift och förbud utsätta vite.
Vi föreslår i paragrafen att möjligheten att utsätta vite även får ske i
samband med ett föreläggande som meddelas med stöd av lagen.
Vi föreslår inte att bankinspektionen
skall få döma ut vite. Därmed
kommer viteslagen att bli tillämplig. Detta innebär att inspektionen får hos

i

länsrätten ansöka om utdömande av vitet.

i
I
j

Hur man överklagar
g
i
E
i

57 § Beslut, som bankinspektionen i särskilt fall meddelat enligt denna
lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart.
Föreskrifter om överklagande av bankinspektionens beslut om föreskrifter med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av
regeringen.
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Enligt nuvarande 4 § fondkommissionslagen förs talan mot bankinspektionens beslut hos regeringen. Samma besvärsregler gäller bankinspektionens
beslut enligt lagen om Stockholms fondbörs och värdepappersmarknadslagen.
I bankrörelselagen 1987:617

föreskrivs också i 7 kap. 14 §att bankinspektiobeslut
enligt bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen 1987:618, sparnens
bankslagen 1987:619 och föreningsbankslagen 1987:620 överklagas till
regeringen.
I vissa fall skall dock enligt bankrörelselagen ett överklagande ske till
genom besvär såsom när en anmälan till bankregistret avskrivits eller när registrering vägrats av bankinspektionen på grund av att
den till sitt innehåll strider mot bankrörelselagen. Vidare finns möjlighet att
kammarrätten

överklaga till kammarrätten

om bankinspektionen förelagt vite eller dömt
ut vite för att t.ex. en eller flera styrelseledamöter underlåtit att sända in
redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller delårsrapporter.
Denna kortfattade redogörelse för några av de olika regler som gäller
kapitalmarknaden avseende besvär visar att merparten av bankinspektio-

nens beslut överklagas till regeringen. Det huvudsakliga skälet härför torde
kunna sammanfattas så att flertalet av ärendena är av den arten att regeringen bör göra de lämplighets- och skälighetsbedömningar med beaktande av
det allmännas intresse som kan bli aktuella. Detta förhållande äger särskilt
giltighet på banker samt börser och clearingorganisationer.
Däremot torde
det, när det gäller fondkommissionärers verksamhet och den verksamhet
som får bedrivas av andra bolag som erhållit tillstånd enligt 3 § i vårt förslag
till ny fondkommissionslag inte kunna göras gällande med samma styrka.
Av EG:s direktivförslag
Investment
services in the Securities field
framgår av artikel 18, som behandlar medlemsstaternas skyldighet att tillse
att uppställda föreskrifter följs, att straff eller restriktioner som meddelas av
en därtill behörig institution skall kunna ställas under domstols prövning.
Vidare framgår att varje medlemsstat föreslås garantera att beslut om vägrad auktorisation att få bedriva investment services skall kunna ställas under
domstols prövning.
Genom att införa en möjlighet för fondkommissionärer och andra auktoriserade bolag att överklaga bankinspektionens beslut om återkallelse av
tillstånd eller andra sanktionsbeslut till domstol anser
att rättssäkerheten
förbättras. En möjlighet att kunna överklaga sanktionsbeslut av bankinspektionen synes också ligga i linje med de tankegångar som råder inom EG
samtidigt som införande av en besvärsmöjlighet till domstol minskar antalet
besvärsärenden som skall ställas till regeringen. Mot bakgrund av vad som
sagts föreslår
att bankinspektionens beslut enligt vårt förslag till ny
fondkommissionslag

får överklagas till kammarrätten.

l
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Ansvar
58 § Den som driver rörelse som avses i 2 § 1-6 utan tillstånd döms till
böter eller fängelse i högst ett år.
59 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § döms till
böter.

g

i

60§ Om styrelseledamot eller befattningshavare hos aktiebolag som
erhållit tillstånd enligt 3 § uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga
upplysningar om verksamheten, döms han till böter eller fängelse i
högst ett år. I ringa fall döms inte till ansvar.
Paragraferna motsvarar nuvarande 47 och 48 §§ fondkommissionslagen.

Övergångsbestämmelser

l

f

I
g
i
i
‘
i

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
Genom lagen upphävs fondkommissionslagen 1979:748.
Ett fondkommissionsbolag som vid ikraftträdandet vid sidan av
fondkommissionsrörelsen även driver annan rörelse som kräver tillstånd
enligt denna lag får utan hinder av att tillstånd inte meddelats fortsätta
verksamheten, dock längst till utgången av år 1992 eller, om ansökningen om tillstånd då getts in, till dess ansökningen slutligt har prövats.
4. Ett fondkommissionsbolag som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller bestämmelsen i 10 § får utan hinder härav fortsätta verksamheten,
dock längst till utgången av år 1992.
Den som vid lagens ikraftträdande driver rörelse som avses i 2 §
2-6 och som inte har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får utan
hinder av att tillstånd inte meddelats fortsätta verksamheten, dock
längst till utgången av år 1992 eller, om ansökan om tillstånd då getts in,
till dess ansökningen slutligt har prövats.
6. Regeringen får föreskriva lägre kapitalkrav än vad som anges i
18-20 §§. Sådan föreskrift får dock gälla längst till utgången av år 1992.
Vad som sägs om fondpapper i 23 § första stycket gäller även
aktier som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
1990:000 om börs- och clearingverksamhet.
Besvär över bankinspektionens beslut som fullföljts till regeringen
före lagens ikraftträdande skall prövas av regeringen.
Av p. 1 och 2 framgår att
föreslår att lagen bör träda i kraft den 1 januari
1991 och att den nuvarande fondkommissionslagen då upphör att gälla.
I p. 3-6 inför vi några Övergångsbestämmelser som syftar till att mildra
konsekvenserna för de företag som driver någon eller några av de verksamheter som enligt vårt förslag kräver särskilt tillstånd. Det gäller såväl banker
och fondkommissionsbolag som andra företag som driver sådan verksamhet. Bestämmelserna innehåller följande.
Fondkommissionsbolag och bankinstitut som vid lagens ikraftträdande
driver verksamhet som kräver särskilt tillstånd enligt vårt förslag, får utan
hinder av att tillstånd

inte meddelats fortsätta med verksamheten,

dock
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längst till utgången av 1992 eller, om ansökan om tillstånd då inkommit till
inspektionen, till dess ansökan slutligt prövats. Sak samma gäller för andra
företag som driver tillståndspliktig rörelse. Fondkommissionsbolag som inte
uppfyller vårt förslag
aktiekapitalets storlek får utan hinder härav fortsätta med verksamheten till utgången av 1992. Vi föreslår att regeringen
skall kunna föreskriva att lindrigare kapitaltäckningskrav
än de som
föreslagit får gälla, dock längst till utgången av 1992.
Av p. 7 följer att aktier i OTC-bolag och aktier i bolag som är noterade på
O-listan får lämnas som säkerhet för kredit enligt 23
I p. 8 anges att talan mot bankinspektionens beslut som fullföljts före
lagens ikraftträdande

16.5

skall prövas av regeringen.

Förslaget till lag om disciplinnämnd
värdepappersmarknaden

för

Vårt förslag innebär att ett nytt organ, disciplinnämnden, blir verksamt
värdepappersmarknaden. Nämnden kommer att stå som garant för rättssäkerhet för de verksamma på marknaden. Därigenom kan den också bidra
till att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.
Disciplinnämnden anförtros de disciplinärenden som tidigare handhafts
av styrelsen för Stockholms fondbörs liksom motsvarande ärenden från
övriga börser och från clearingorganisationer på värdepappersmarknaden.
Ledamöterna i nämnden föreslås bli utsedda av regeringen. Enligt vårt
förslag ställs disciplinnämnden under tillsyn av bankinspektionen. Vid missnöje från en part med disciplinnämndens beslut bör möjlighet finnas att
överklaga beslutet till allmän domstol. Disciplinnämndens verksamhet har
enligt vårt förslag starka inslag av rättsskipning. Den omständigheten att
verksamheten föreslås uteslutande bli finansierad

via privata aktörer på
torde inte innebära att nämnden bör ses som ett
privaträttsligt subjekt. Den konstruktion som
föreslår torde tvärtom
föranleda att nämnden måste anses bli en förvaltningsmyndighet.
Förvaltningslagen 1986:223 blir därför tillämplig på handläggningen vid

värdepappersmarknaden

disciplinnämnden. De särskilda förhållandena
värdepappersmarknaden
gör dock att det behövs en jämförelsevis utförlig specialreglering av nämndens verksamhet jfr 3§ förvaltningslagen.
Bestämmelser i ämnet bör
i
särskild
lag,
föreslår
får
rubriken
Lag om disciplinnämnd
upptas en
som
för värdepappersmarknaden.
Den

föreslagna

lagen har utformats delvis med ledning av lagen
1979:749 om Stockholms fondbörs. Detta medför bl.a. att kontinuiteten
från fondbörsens handläggning av disciplinärenden bevaras.
inledande bestämmelser
l § För prövning av disciplinärenden på värdepappersmarknaden skall
finnas en disciplinnämnd.
Discipllnnämnden har till uppgift att pröva disciplinärenden som anges i lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet.
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I l § första stycket anges att det skall finnas en disciplinnämnd för prövning
av disciplinärenden på värdepappersmarknaden.
Av andra stycket framgår att disciplinnämnden endast prövar frågor som
angetts i annan lag. Bestämmelsen hänvisar till den av oss föreslagna lagen
om börs- och clearingverksamhet. Disciplinnämndens verksamhetsområde
bestäms av innehållet i denna lag.
I den föreslagna lagen om börs- och clearingverksamhet anges också att
ansvariga för börser eller clearingorganisationer
är skyldiga att tillse att
disciplinärenden ställs under nämndens prövning. En underlåtenhet att
fullgöra denna skyldighet faller in under bankinspektionens tillsyn. Inspektionen får således det yttersta ansvaret för att tillse att marknads-

i

:
li
l
l

platserna sköter sin uppgift i det hänseendet.
De sanktioner som disciplinnämnden kan använda sig av bör framgå av
lagen om börs- och clearingverksamhet samt av de civilrättsliga avtal som
finns mellan börser och clearingorganisationer, å ena sidan, samt emittenter
och fondkommissionärer
trakt,

anslutningsavtal

m.fl., å andra sidan, i form av inregistreringskonavtal. Detta förhållande medför att

och liknande

börser och clearingorganisationer genom avtal med berörd part i en framtid
kan komma att införa sanktionsformer utöver dem som angivits i lagstiftningen eller de gällande avtalen. Även sådana sanktionsformer bör tilllämpas av disciplinnämnden.
Av de föreslagna bestämmelserna följer också att disciplinnämnden inte
är behörig att uppta ärenden som handläggs av bankinspektionen. Detta
förhållande innebär dock inte att disciplinnämnden och bankinspektionen
inte kan komma att handlägga sanktionsärenden gentemot samma subjekt.
T.ex. kan disciplinnämnden besluta att en fondkommissionär inte längre
skall få vara börsmedlem samtidigt som bankinspektionen handlägger ett
l

ärende om återkallelse av fondkommissionstillståndet.
Det förhållandet att disciplinnämnden inte skall överta sanktionsärenden
som handläggs av bankinspektionen innebär också omvänt att bankinspektionen inte skall ta upp ärenden som enligt lagstiftningen skall handläggas
av disciplinnämnden. Situationer kan dock uppkomma där bankinspektioen börs
nen i sin roll som tillsynsmyndighet påtalar ett missförhållande
med verkan att börsen är skyldig att utreda ärendet och föra det till disciplinnämnden för prövning. För det fall att marknadsplatsen inte efteratt tillgripa de sanktioinspektionen
förfogar
börsen
eller clearingorganisaöver gentemot
ner som
tionen.
kommer gjorda påpekanden har bankinspektionen

Disciplinnämndens

sammansättning

2 § Disciplinnämnden består av fem ledamöter. Ordföranden och vice
ordföranden skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv. De tre
övriga ledamöterna skall ha särskild insikt i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöterna får
utses bland personer som kan anses
företräda intressen på värdepappersmarknaden.
För ledamöterna skall finnas suppleanter till det antal som regeringen
bestämmer.
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3 § Regeringen utser ledamöter och suppleanter i disciplinnämnden.
4 § Disciplinnämndens ledamöter och suppleanter för dem utses för tre
kalenderår. Avgår någon i förtid, skall efterträdare utses för återstående
tid.
Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter.
Bestämmelserna i 2-4 §§ har kommenterats i avsnitt 11.2.1.5. Vi anser inte
att suppleanternas antal och kvalifikationer behöver fastställas i lag.
5 § Ordföranden bestämmer ordningen för suppleanternas inträde vid
förfall för ledamot. Annan än den som är lagkunnig och erfaren i
domarvärv får
tjänstgöra som ordförande.
För det fall en ledamot har förfall och ledamotens personliga suppleant inte
kan medverka har ordföranden möjlighet att bestämma att en annan
suppleant skall inträda i nämnden. Ordföranden bestämmer ordningen för
suppleanternas inträde i nämnden vid förfall för ledamot. Målsättningen bör
vara att nämnden även i dessa fall har en så allsidig och hög kunskapsnivå
som möjligt. Annan än den som är lagkunnig och erfaren i domarvärv bör
få tjänstgöra som ordförande.
6 § Disciplinnämnden är beslutför med ordförande och minst två andra
ledamöter.
Beslut om att medlemskap i börs eller clearingorganisation
skall
upphöra, skall ha biträtts av minst fyra ledamöter. Detsamma gäller
beslut om avregistrering eller föreläggande vid påföljd av avregistrering
av ett vid börs inregistrerat fondpapper.
Disciplinnämnden föreslås enligt denna paragraf vara beslutför med ordförande och minst två andra ledamöter. Ett sammanträde får således inte
påbörjas utan att minst dessa är närvarande.
Regler om omröstning finns i 18 § förvaltningslagen. Med tillämpning
av
dessa bestämmelser blir huvudregeln att beslut i nämnden skall fattas med
enkel röstövervikt och att vid lika röstetal den mening gäller som ordförande biträder. Vi anser dock att vissa av nämndens sanktionsbeslut är
av så
ingripande natur att de bör kräva en kvalificerad majoritet. Det gäller beslut
om upphörande av medlemskap vid börs eller clearingorganisation eller om
avregistrering samt föreläggande vid påföljd av avregistrering av ett vid börs
inregistrerat fondpapper. Uppräkningen av sanktioner som kräver kvalificerad majoritet är uttömmande. För det fall ytterligare sanktioner av kvalificerad karaktär liknande de nu nämnda blir aktuella genom avtal eller lagstiftning måste motsvarande justering ske av paragrafen. För beslut i ärenden
majoritet bör krävas att beslutet biträtts av

som förutsätter kvalificerad
minst fyra ledamöter.
Förfarandet

7§ Disciplinärenden upptas till prövning av disciplinnämnden efter
ansökan av styrelsen för en börs eller en clearingorganisation. Ansökan
kan även upptas om den gjorts av ett därtill utsett organ hos
en börs
eller en clearingorganisation.

l
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Vi föreslår i denna paragraf att disciplinärenden skall upptas till prövning av
disciplinnämnden efter ansökan av styrelsen vid en börs eller en clearingorganisation eller därtill utsett organ hos börsen eller clearingorganisationen,
t.ex. en granskningskommitté. Endast någon av de uppräknade är behörig
kan således inte uppta ett
att föra talan i nämnden. Disciplinnämnden
ärende till prövning
en fondkommissionär

ansökan av en enskild aktör
marknaden eller av
förhållande
på marknadsmissnöjd
med
är
ett
som
platsen. Den missnöjde kan i stället anmäla förhållandet till bankinspektionen som i sin egenskap av tillsynsmyndighet har att se till att missförhållanden på börsen eller clearingorganisationen rättas till.
8 § Ansökan om prövning av ett disciplinärende skall göras skriftligen
hos disciplinnämnden och innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för ansökningen samt yttrande om den åtgärd
som sökanden anser bör beslutas av disciplinnämnden. De skriftliga
handlingar som åberopas till stöd för ansökningen skall samtidigt lämnas in till disciplinnämnden.

Ansökan om prövning av disciplinärende skall enligt förslaget i denna
paragraf göras skriftligen till nämnden och innehålla en redogörelse för de
omständigheter som ligger till grund för ansökningen samt ett yttrande om
den åtgärd som sökanden anser bör beslutas av nämnden. Vidare skall det
skriftliga

material som åberopas till stöd för ansökningen lämnas in till
nämnden i samband med ansökningen.
Nämndens prövning bör vara begränsad till de sakförhållanden som
åberopas av sökanden. Nämnden bör däremot inte vara bunden av sökandens yttrande om påföljden, utan bör få välja den för börsen eller marknadsplatsen gällande sanktion som nämnden finner lämplig, vare sig den är
strängare eller lindrigare än den börsen eller clearingorganisationen föreslagit.
Genom den föreslagna ordningen blir det lättare för motparten att yttra
sig över sökandens påståenden om överträdelser. Eftersom ärendet oftast
har varit föremål för utredning på börsen eller i clearingorganisationen
innan det kommer till nämnden bör även allt utredningsmaterial sändas
med ansökningen. Härigenom underlättas nämndens möjligheter att genomföra en snabb handläggning samtidigt som berörda parter redan från
början får en god bild av ärendets karaktär. Någon egen utredande verksamhet bör nämnden inte bedriva utan endast avgöra ärendet på grundval
av material som parterna tillhandahåller. Nämnden kan begära komplettering av materialet om det inte är fullständigt.
9§ Disciplinnämnden skall utan dröjsmål pröva en inkommen ansökan. Om interimistiskt beslut i ett disciplinärende meddelats av en börs
eller en clearingorganisation, skall disciplinnämnden ta upp ärendet till
prövning så snart ske kan, dock senast en vecka efter det att ärendet
anhängiggjordes i nämnden.
l paragrafen anges som allmän huvudregel att disciplinnämnden utan dröjsmål skall ta upp ett ärende till prövning. Med begreppet utan dröjsmål avses
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att det inte annat än i undantagsfall kan bli fråga om någon eller några
veckor innan ärendet tas upp, såvida inte parterna kommer överens om att
ärendet bör anstå till någon senare tidpunkt eller ärendet är ofullständigt
och måste kompletteras av part. Disciplinnämnden
bör arbeta med den
målsättningen

att ärendena skall handläggas omgående. Trots detta förhållande kan det uppkomma situationer på en börs eller i en clearingorganisation där beslut av nämnden i ett sanktionsärende inte kan inväntas. T.ex.
kan det bli nödvändigt att omedelbart avstänga en marknadsgarant från
handeln på grund av konstaterad manipulation av kursen. Även om disciplinnämnden kan ta upp ärendet inom en eller två dagar bör styrelsen för en
börs eller annan till vilken beslutanderätten delegerats ha möjlighet att
meddela ett intermistiskt beslut. Motsvarande brådskande situationer som
kräver ett interimistiskt beslut kan också uppkomma i clearingverksamhet.
T.ex. bör en medlem som inte ställt betryggande säkerhet för sin handel
omedelbart kunna avstängas från handeln av clearingbolagets styrelse eller
annan till vilken beslutanderätten delegerats. Sedan en börs eller en clearingorganisation meddelat ett interimistiskt beslut bör nämnden vara oförhindrad att vid sin prövning komma till ett strängare resultat liksom att
upphäva beslutet.
I det fall ett interimistiskt

beslut meddelats av marknadsplatsen bör
ärendet alltid tas upp till prövning senast en vecka efter det att ärendet
anhängiggjordes i nämnden. I dessa fall bör ärendet normalt tas upp till

E

prövning i nämnden inom någon dag.
10 § Disciplinnämnden får
meddela beslut utan att motparten beretts
tillfälle att yttra sig över ansökningen.
Ärende får avgöras utan sammanträde med parterna inför nämnden,
om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär att få
närvara vid sammanträde.
Vid sammanträde inför disciplinnämnden
skall sökanden och motparten lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill
åberopa.
Motparten bör alltid ha möjlighet att bemöta en ansökan. På så sätt skapas
en garanti för att ärendet blir allsidigt belyst. Disciplinnämnden bör därför
sända allt material som kommit in till nämnden för yttrande av motparten.
Motparten skall ges möjlighet att skriftligen inkomma med sina ståndpunkter och därmed sammanhängande material inom några dagar. Längre
skriftväxling mellan parterna bör endast förekomma i absoluta undantagsfall. Även om avsikten är att disciplinnämndens beslut i huvudsak skall
grunda sig på en skriftlig handläggning av ärendet torde det kunna förekomma situationer där ett muntligt sammanträde med parterna är att föredra. Detta bör ske om tillfredsställande utredning i ärendet inte kan erhållas
genom enbart skriftlig handläggning eller om part begär att ett muntligt
sammanträde skall hållas. Vid ett muntligt sammanträde skall parterna i tur
och ordning lägga fram sina synpunkter inför nämnden och förebringa den
utredning de vill åberopa. Den naturligaste ordningen är då att börsen eller
clearingorganisationen
inleder med sina ståndpunkter och yttrande om

å
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önskad åtgärd.
I de fall ärendet avgörs efter skriftlig handläggning bör de berörda parterna informeras om när ärendet tas upp i nämnden.
ll § Part är skyldig att lämna disciplinnämnden de upplysningar som
nämnden behöver för att kunna fullgöra sin uppgift enligt denna lag och
annan författning.
För att garantera att ett ärende blir belyst
ett tillfredsställande sätt
föreslås att part skall vara skyldig att lämna disciplinnämnden de upplysningar som nämnden behöver för att fullgöra sin uppgift. Någon sanktion
för att garantera att begärda upplysningar lämnas till nämnden lär inte
behövas. Det får antas vara tillräckligt att underlåtenhet att efterkomma en
dylik begäran gör att den andra partens påståenden kommer att stå oemotsagda.
12 § Sammanträde vid disciplinnämnden

skall hållas inom stängda dör-

rar.
[ fråga om offentlighet och sekretess i nämndens verksamhet gäller
vad som föreskrivs i 9 kap. 12 a § sekretesslagen 1980:100.
För att underlätta handläggningen i nämnden särskilt när nämnden har ett
muntligt sammanträde föreslår
att sammanträden i nämnden skall ske
inom stängda dörrar. På så sätt minskar risken för att part avstår från att

l

v

lämna samtliga upplysningar i ärendet till nämnden på grund av farhågor för
att uppgifterna skall spridas utanför nämnden. En upplysning kan t.ex. avse
en affärshemlighet eller en intern angelägenhet hos en berörd part.
Handlingar som inges till disciplinnämnden är att anse som allmänna
handlingar och skall vara offentliga om inte annat föreskrivs i sekretesslaen ny bestämmelse i sistnämnda lag. I
gen. I det hänseendet föreslår
förevarande paragraf hänvisas till det förslaget.
13 § Vid disciplinnämndens

l
l
i
l
L

f
i

sammanträden skall föras protokoll.

med angivande av vilka frågor som
Däremot bör inte en redogörelse för olika synpunkter eller vad som yttrats i nämnden tas in protokollet. Vi har funnit att
en sådan uppläggning av protokollen skulle kunna försvåra ett öppet meSammanträdena

diskuterats

bör protokollföras

i nämnden.

ningsutbyte.
14 § Beslut skall efter det att disciplinärendet prövats meddelas utan
dröjsmål. Behövs rådrum för ärendets avgörande eller beslutets avfattande får disciplinnämnden uppskjuta meddelandet av beslutet en
vecka från det att ärendet beretts för avgörande.
När ärendet beretts och föredragits för nämnden bör den omgående meddela sitt beslut. Endast en kortare tid, högst en vecka, bör disciplinnämnden
ha till sitt förfogande om den behöver rådrum för att kunna meddela
beslutet. Denna möjlighet bör dock endast komma till användning i undaninnan ett beslut meddelas kan innebära
avsevärda ekonomiska förluster för de direkt eller indirekt berörda. Detta
tagsfall, eftersom varje fördröjning
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förhållande gäller särskilt för de fall när ett interimistiskt beslut
som meddelats av börs eller clearingorganisation är av mer ingripande natur, såsom
vid avstängning från handeln. I de fallen har sanktionen redan varit i kraft
någon tid innan ärendet kommer upp till prövning i nämnden.
15 § I disciplinnämndens beslut skall anges de skäl på vilka beslutet
grundas. I beslutet anges vad den som vill klandra det har att iaktta.
Beslutet jämte avvikande meningar skall sändas till parterna.
Förutom

själva beslutet i sanktionsärendet bör skälen anges. Skälen
vara relativt fylligt utformade dels för att de skall vara förståeliga
parterna men dels också för att de skall kunna tjäna som riktlinjer
aktörerna när det gäller att bedöma vad som är godtagbart förfarande
marknaden. Beslutet bör också innehålla vad den som vill klandra det
att iaktta. Beslutet tillsammans med eventuella avvikande meningar

bör
för
för
på
har

bör
sändas till parterna för att de skall ha så god tid som möjligt på sig för att
bedöma om de avser att klandra beslutet.
Besluten bör som tidigare redogjorts för vara offentliga med hänsyn till
det prejudikatvärde de kommer att få. De bör fortlöpande publiceras
av
nämnden.
16 § Den som inte godtar disciplinnämndens beslut i ett disciplinärende
får klandra beslutet genom att väcka talan vid Stockholms tingsrätt
inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Klandras inte beslutet inom denna tid är rätten till talan förlorad.
Treveckorsfristen

för klander bör löpa från den dag då beslutet meddelades.
Som tidigare nämnts bör därför parterna i förväg känna till när ärendet
prövas i nämnden även om handläggningen är skriftlig. Disciplinnämnden
bör utarbeta en lämplig rutin för att tillkännage tidpunkten för beslutets
meddelande. Det är inte tillräckligt
med vad som föreslås i 15

att beslutet sänds till parterna i enlighet

l7§ Disciplinnämndens beslut gäller omedelbart.
gäller det till dess målet avgjorts av domstol.

Klandras

beslutet,

I bestämmelsen föreslås att disciplinnämndens beslut skall lända till
omedelbar efterrättelse. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 11.2.1.6.
Disciplinnämndens
avgöranden blir inte exigibla. Detta får dock betydelse endast vid utdömande av vite enligt inregistreringskontrakt
liknande. Vid avgörande av frågor om medlemskap, godkännande

eller

eller
avregistrering har nämndens avgöranden karaktär av fastställelsebeslut som
omedelbart kan tillämpas av börsen eller marknadsplatsen. Vitesbeslut kan
om det behövs läggas till grund för en civilrättslig talan av börsen eller
marknadsplatsen om utfående av vitesbeloppet. En sådan talan lär dock i
allmänhet inte vara i börsens eller clearingorganisationens intresse. Det kan
emellertid förutsättas att den som ålagts att utge vite betalar frivilligt. Om så
inte sker bör börsen eller clearingorganisationen ha rätt att upphäva hans
medlemskap eller liknande eller avregistrera hans fondpapper.
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18 § Vardera parten skall bära sin kostnad för förfarandet
plinnämnden.

vid disci-

Vardera parten skall enligt förslaget själv svara för sina kostnader för
förfarandet vid disciplinnämnden. En sådan ordning överensstämmer med
vad som gäller i dag vid beslut i börsstyrelsen och något behov av att ändra
denna ordning har inte framkommit.
Tillsyn
19 § Bankinspektionen övervakar att verksamheten vid disciplinnämnden utövas i enlighet med denna lag.
Disciplinnämnden
skall hålla protokoll och övriga handlingar tillgängliga för bankinspektionen.
Disciplinnämnden skall även i övrigt
lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.
För att bankinspektionen skall kunna utöva tillsyn över disciplinnämndens
verksamhet skall enligt förslaget bankinspektionen ha rätt att ta del av
protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för utövande av
tillsynen. Vidare bör bankinspektionen kunna kräva att disciplinnämnden
skall lämna upplysningar om sin verksamhet.

Övriga bestämmelser
20 § För att täcka kostnaden för disciplinnämndens verksamhet skall
börser och clearingorganisationer årligen betala bidrag enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
Bestämmelsen har berörts närmare i avsnitt 11.2.1.4. Storleken på den
årliga avgiften och därmed sammanhängande frågor liksom frågor
om arvode till ledamöter och suppleanter bör regleras i en förordning om avgifter till
disciplinnämnden.
21 § Uppstår under ett räkenskapsår brist i disciplinnämndens verksamhet som inte kan täckas av medel som står till förfogande skall en
tilläggsavgift tas ut av börserna och clearingorganisationerna.
Tilläggsavgiftens storlek bestäms av regeringen.
22§ Disciplinnämnden
skall avsätta medel till en verksamhetsfond.
Fondens medel skall användas för att täcka förlust som har uppkommit i
disciplinnämndens verksamhet och som
kan täckas av andra medel.
Beloppet av fonderade medel får inte överstiga tio basbelopp enligt
lagen 1962:381 om allmän försäkring.
Disciplinnämnden bör inrätta en verksamhetsfond för att genom medel från
fonden täcka brister som uppkommer i nämndens verksamhet under ett
räkenskapsår. Fondens belopp bör inte vara större än vad som kan bedömas
vara nödvändigt för att verksamheten skall kunna upprätthållas om oförutsedda kostnader tillstöter under det närmaste verksamhetsåret. Beloppet
har förslagsvis angetts till tio basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
Meningen är dock inte att fondmedel kontinuerligt skall användas för att
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täcka uppkomna brister. Målsättningen skall vara att avgifternas storlek är
så avpassade att de täcker kostnaderna för verksamheten. Fonden skall
endast vara en buffert som skall komma till användning i undantagsfall.
Medel bör kontinuerligt tillföras fonden genom att en mindre del av avgiften avsätts till fonden. I de fall en uppkommen brist inte kan täckas av
medel från fonden bör regeringen ha rätt att bestämma att en tilläggsavgift
skall tas ut för att täcka bristen. Tilläggsavgiften bör utges med lika stora
belopp från varje börs eller clearingorganisation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.6

till

lag om insynshandel
värdepappersmarknaden
Förslaget

Inledande bestämmelser
l § Denna lag innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten för
fysiska personer att handla med fondpapper och andra finansiella instrument och om anmälningsskyldighet för innehav av fondpapper och
andra finansiella instrument.
Paragrafen anger den föreslagna lagens huvudsakliga innehåll. Vi föreslår
att lagen
samma sätt som värdepappersmarknadslagen 1985:571 skall
gälla subsidiärt i förhållande till annan lag. Sålunda är t.ex. bestämmelserna
om anmälningsskyldighet i den av oss föreslagna nya fondkommissionslagen
och den likaledes föreslagna nya lagen om börs- och clearingverksamhet
tillämpliga i första hand men kompletteras av bestämmelserna i den föreslagna lagen.
2 § Bankinspektionen
denna lag.

övervakar

efterlevnaden

av bestämmelserna

i

Av paragrafen framgår att bankinspektionen föreslås bli huvudansvarig för
efterlevnaden av bestämmelserna i lagen. Detta förhållande utesluter inte
att även andra kommer att medverka vid kontroll av bestämmelsernas
efterlevnad, t.ex. genom bankinspektionens samarbete med börser för att
finna förklaringar

till större kursförändringar.

Definitioner
3 § Beteckningarna fondpapper och andra finansiella instrument har i
denna lag den betydelse som anges i 2 § lagen 1990:000 om börs- och
clearingverksamhet.
Innehas fondpapper eller andra finansiella instrument av ett och
samma slag av minst tvåhundra ägare, anses de vid tillämpningen av
denna lag vara allmänt spridda.
Med Värdepapperscentralen avses i denna lag Värdepapperscentralen
VPC Aktiebolag.

i

l
i
i

,
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Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,
interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis och liknande
fondpapper.
De bestämmelser som gäller aktier tillämpas också på aktieoptioner
och aktieterminer. Därvid skall utfärdande av köpoption likställas med
försäljning av de aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption
skall likställas med köp av aktierna. Förvärv av köpoption skall jämställas med köp av aktierna och förvärv av säljoption med försäljning av
aktierna.
Om fondpapper eller andra finansiella instrument ägs av två eller
flera med samäganderätt, skall en delägare vid tillämpningen av denna
lag anses vara ägare till så många av dem som svarar mot hans lott i det
samfällda innehavet.
Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Den motsvarar till sitt innehåll
till vissa delar vad som finns intaget i 4§ värdepappersmarknadslagen
1985:571. Ändringarna föranleds av förslagen om utvidgning av förbudsbestämmelsernas tillämpningsområde. Förslagen innebär också att begrep-

.

t

i
i

i
E
l

l

l

pet aktiemarknadsbolag tas bort eftersom det saknar betydelse för regleringen enligt denna lag.
l första stycket hänvisas till vårt förslag till börslag i fråga om vilka
värdepapper som skall omfattas av bestämmelserna. Begreppet allmänt
spridda definieras i andra stycket på så sätt att fondpapper eller andra
finansiella instrument av samma slag som innehas av minst tvåhundra ägare
är att anse som allmänt spridda. I likhet med vad som gäller i värdepappersmarknadslagen 1985:571 används enligt tredje stycket värdepapperscentralen som förkortning av Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Uppräkningen

i fjärde stycket motsvarar innehållet i 4 § andra stycket
Den detaljerade uppräkningen har trots utvidgningen av tillämpningsområdet
till fondpapper och andra finansiella
instrument ansetts behövlig med hänsyn till den i 11 § föreskrivna anmälningsskyldigheten.
Eftersom nya bevis om rättigheter eller fordringar

värdepappersmarknadslagen.

kan komma att utges av aktiebolag i framtiden är uppräkningen inte uttömmande. Detta framgår genom tillägget och liknande fondpapper.
Såväl standardiserade aktieoptioner och aktieterminer som icke standardiserade aktieoptioner och aktieterminer omfattas av bestämmelserna. Detta framgår av att aktieoptioner och aktieterminer omnämns i femte stycket
utan ytterligare specificering. Detta medför t.ex. att dessa instrument skall
medräknas när man har att fastställa om en fysisk person har ett femprocentigt innehav av aktier så att man skall kunna anses inneha insynsställning i
bolaget. I stycket anges särskilt både den situation som uppstår vid utfärdande av en aktieoption och den situation som uppstår vid förvärv av en
aktieoption. Utfärdande av en köpoption likställs med försäljning av de
aktier som optionen avser och utfärdande av säljoption med köp av de
aktier som optionen avser. I bägge fallen kan den som utfärdat optionen
affärer med tillgång till icke
göra vinstgivande eller förlustminimerande
offentliggjord

information.

Vid t.ex. en förväntad

kursnedgång kan han
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utfärda en köpoption och vid förväntad kursuppgång kan han utfärda en
säljoption. På samma sätt kan den som får tillgång till icke offentliggjord
information förvärva en köpoption och sedan utnyttja den när kursen stigit
eller förvärva en säljoption och sedan utnyttja den när kursen sjunkit. Vid
köp eller försäljning av aktieterminer gäller samma förhållande att tillgång
till icke offentliggjord information kan utnyttjas för vinstgivande eller förlustminimerande handel. En person med vetskap om en icke offentliggjord
omständighet som innebär att kursen förväntas
ner kraftigt kan sälja ett
terminskontrakt
så sätt minska sin förlust och en köpare av ett
och
terminskontrakt

kan i sin tur försäkra sig vid köp av ett terminskontrakt till
lågt pris om en kraftig kursuppgång som han har information om innan de
övriga på marknaden har det.
I sjätte stycket föreslås att vid samägande till fondpapper och andra
finansiella instrument delägare skall vid tillämpning av lagen anses vara
ägare till så många av fondpapperen eller de finansiella instrumenten som
svarar mot hans lott i det samfällda innehavet. Uppgår en lott till en
femtedel av det samfällda innehavet skall alltså t.ex. 20 procent av samägda
aktier anses som delägarens egna. Bestämmelsen har bl.a. betydelse för
anmälningsskyldigheten

för större aktieägare.

4 § Om en juridisk person äger så många aktier eller andelar i en annan
svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna
lag den förra moderföretag och den senare dotterföretag. Äger ett
dotterföretag eller äger ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag
tillsammans eller äger flera dotterföretag tillsammans aktier eller andelar i en annan juridisk person i den omfattning som angetts nu, är
även den sistnämnda juridiska personen dotterföretag till moderföretaget.
Har en juridisk person i annat fall
grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en annan juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är den förra moderföretag och den senare dotterföretag.
Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.
Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en
annan svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna
lag de förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag
och den sistnämnda att jämställa med dotterföretag.

j

j

l

Paragrafen behandlar koncernförhållanden. Paragrafen motsvarar 5 § i värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Lydelsen av 5 § i värdepappersmarknadslagen innebär att när ett aktiebolag eller annan juridisk person har exakt hälften av rösterna i ett företag och
en annan juridisk person den andra hälften, i vilken situation ägarföretagen
endast gemensamt kan besluta i det av dem ägda företagets angelägenheter,
inget av ägarföretagen anses vara moderföretag. Vid tillämpningen av värdepappersmarknadslagen har situationer uppkommit där denna lösning är
mindre tillfredsställande.

Genom nya typer av bolagsbildningar

kan faktisk

7
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insyn i ett aktiebolag föreligga utan att insynsställning föreligger enligt
värdepappersmarknadslagen. En sådan situation uppkommer om två aktiebolag har 50 procent var av rösterna för samtliga aktier eller andelar i
en
juridisk person. Denna juridiska person blir då inte dotterbolag till sina
bägge ägare och dessa inte heller moderbolag. Genom lydelsen i 5 § värdepappersmarknadslagen får inte personer i ledande ställning i den ägda
juridiska personen insynsställning i de bägge bolagen som ägde den juridiska personen och personer i ledande ställning i ägarbolagen inte insynsställning i den ägda juridiska personen. Vi har därför övervägt att utvidga
koncernbegreppet till sådana här situationer. Detta skulle emellertid innebära att begreppet fick olika innebörd i skilda lagar, vilket inte är önskvärt.
Vi föreslår i stället att denna nya typ av ägarbildning får en särskild lösning i
den föreslagna lagen utan att en utvidgning eller ändring av det gällande
koncernbegreppet

åstadkommes. De båda ägande juridiska personerna bör
av den föreslagna lagen jämställas med moderföretag och
den ägda juridiska personen med dotterföretag. Vi har ansett att en sådan
lösning är angelägen, eftersom det måste anses naturligt med ett utbyte
av
icke offentliggjord information inom nu aktuella ägarkonstruktioner.
vid tillämpningen

5 § Följande fysiska personer i ett aktiebolag med allmänt spridda
aktier, anses enligt denna lag ha insynsställning i bolaget:
styrelseledamot eller suppleant i bolaget eller dess moderföretag,
verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget
eller dess moderföretag,
verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i ett
dotterföretag, om han normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på
aktierna i bolaget,
revisor eller suppleant i bolaget eller dess moderföretag,
bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock
kommanditdelägare,
innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat
uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om
befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke
offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst fem procent av
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger
aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk
person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 12 § första
stycket 1-3.
Bankinspektionen skall
begäran av bolaget eller dess moderföretag pröva frågan, om en befattningshavare eller en uppdragstagare har
en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som
avses i första stycket 3 eller
Paragrafen som motsvarar 6§ i värdepappersmarknadslagen
1985:571
föreslås ändrad endast i så måtto att begreppet aktiemarknadsbolag ersätts
med aktiebolag med allmänt spridda aktier. En närmare redogörelse för
begreppet lämnas i samband med specialmotiveringen

till 6
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Förbud mot insynshandel
6 § En person som genom anställning, befattning eller uppdrag har fått
information eller kunskap om en icke offentliggjord omständighet, som
kan väsentligt påverka kursen
fondpapper eller andra finansiella
instrument vilka är allmänt spridda, får inte för egen eller annans
räkning köpa eller sälja sådana fondpapper eller finansiella instrument
eller med råd eller på annat därmed jämförligt sätt föranleda någon
annan till sådant köp eller försäljning, innan omständigheten blivit
allmänt känd eller upphört att äga betydelse för kurssättningen.
Första stycket gäller även
en fysisk person som fått information eller kunskap om en omständighet rörande ett aktiebolag i vilket han har insynsställning på
grund av aktieägande enligt 5 §
den som har fått information eller kunskap om en omständighet av
någon som erhållit kännedom om omständigheten under sådana förhållanden som sagts förut i denna paragraf eller av någon annan med
nära anknytning till denna person, om han har anledning att anta att
omständigheten inte är allmänt känd.
l den föreslagna lydelsen av 6 § har den personkrets som i första hand skall
omfattas av insiderregleringen avgränsats till de grupper som ligger närmast
till att få information eller kunskap som kan leda till otillåtna insideraffärer,
nämligen de som
grund av anställning, befattning eller uppdrag har
tillgång till uppgifter som kan påverka kurserna
värdepapper. Det är,
påpekats
i avsnitt l2.7.2.2, inom dessa grupper som risken är störst för
som
insiderhandel som rubbar allmänhetens förtroende för marknaden.
Personkretsen är avgränsad men vid. Den omfattar såväl samtliga anställda i ett aktiebolag, vars aktier är allmänt spridda, som till exempel
ekonomijournalister
som inte har någon direkt anknytning till källor för
information om icke offentliggjorda omständigheter men som genom sitt
arbete kan komma att erhålla dylik information från olika håll. Till gruppen
hör också offentliga funktionärer och aktieplacerande institutioners portÄven uppdragstagare omfattas av regeln, vare sig de har
följförvaltare.
uppdrag för ett aktiebolag eller ett departement. Även politiska uppdrag
omfattas av regeln. Någon varaktighet i uppdraget krävs inte, vilket innebär
att även mycket korta uppdrag såsom ett konsultarbete
en kommitté
kommer att omfattas. Anställda hos fondkommissionärer liksom de föreslagna grupperna värdepappersförmedlare och marknadsgaranter omfattas
också av bestämmelsen liksom advokater, revisorer och boktryckare under
förutsättning att de fått informationen eller kunskapen genom sitt arbete.
Den avgränsande faktorn är den egenskap i vilken informationsmottagaren
erhållit den kurspåverkande informationen. Har den erhållits
grund av
personens ställning omfattas han av förbudet. Har således en sekreterare
eller vaktmästare fått informationen i sitt arbete omfattas han av förbudet
medan så inte är fallet om han fått motsvarande information av en för
honom främmande person som han stöter ihop med på gatan och där en
situation som avses i 6 § andra stycket p 2 inte uppkommer.
Gränsdragningsproblem
kan uppkomma i vissa fall när det gäller att

å

i
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avgöra i vilken egenskap en person erhållit informationen. Dessa problem
torde dock i regel vara av enbart teoretisk natur. Det vore onaturligt att till
exempel hävda att en uppdragstagare under utövandet av sitt uppdrag
mottog informationen i egenskap av privatperson och därför kunde handla
med det egna
aktiebolagets aktier trots förbud.
iakttagelser beträffande frågor som inte handläggs av arbetsgivare bör
som regel anses gjorda utom tjänsten. För att inte skapa orimliga konsekvenser för enskilda personer bör utgångspunkten vara i vilken relation de
mottagit informationen. Om ett fastighetsbolag som hyr ut kontorslokaler i
en fastighet till flera olika bolag, t.ex. fondkommissionärer, aktiebolag och
banker, har en hisskötare anställd som dagligen under sitt arbete får del av
icke offentliggjord information genom att frivilligt eller ofrivilligt lyssna på
konversationer mellan dem som använder hissen bör dessa hans iakttagelser
inte anses omfattade av förbudet. Han har visserligen fått del av informationen om icke offentliggjorda omständigheter genom sin anställning men han
har inte fått informationen från sin arbetsgivare. Även om hisskötaren utför
sitt arbete i ett hus där tillgången
icke offentliggjord information är stor
innebär hans arbete som hisskötare inte normalt att han är direkt eller
indirekt kopplad till situationer där han av arbetsgivaren ges tillgång till
eller får motta information om icke offentliggjorda omständigheter. I det
här sammanhanget bortses från situationer där tipsgivning eller medverkansansvar kan bli aktuellt.
Det bör dock framhållas att den icke offentliggjorda informationen eller
kunskapen om en icke offentliggjord omständighet inte nödvändigtvis behöver beröra den egna arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. En taxichaufför
bör omfattas av förbudet om han av en kund ges i uppdrag att via taxins
kommunikationssystem
förmedla kurskänslig information. Taxichauffören
får då anses ha erhållit informationen som uppdragstagare åt kunden och
han får härigenom anses förbjuden att utnyttja den för egen del.
En annan situation som kan vålla bekymmer vid tillämpningen av bestämmelsen är den, då personen har till arbete att som uppdragstagare
samla in och bearbeta information för att sedan t.ex. lämna ett utlåtande
en beställare eller åt sin arbetsgivare om t.ex. ett bolags framtidsutsikter.
Analysarbete av den här karaktären kan leda till att en person får tillgång
till kurskänslig information. Han kan få hela informationen som ett enskilt
tips information
om en omständighet under sitt arbete eller vid analysen
av insamlat material komma fram till samma resultat. Det arbete som en
analytiker utför och som innebär att han tar fram information, bearbetar
den och gör en analys vars resultat ännu inte påverkat kurssättningen men
som kan komma att göra det vid ett offentliggörande omfattas inte av
förbudet. En analytiker som utför sina normala arbetsuppgifter skall således vara oförhindrad att vidarebefordra resultatet av sitt arbete till arbetsgivare eller uppdragsgivare utan att förbudsbestämmelsen skall anses omfatta
situationen. Inte heller omfattas en analytikers arbete av förbudet när han
utarbetar analyser som han använder för handel för egen räkning. Däremot
kan själva vetskapen om att en analys kommer att offentliggöras
- t.ex. i
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form av en artikel i en ekonomisk tidskrift - och därigenom påverka
kurserna på marknaden utgöra en kunskap som inte får missbrukas.
I de fall en finansanalytiker under sitt arbete får information om en
omständighet som kan antas väsentligt kunna komma att påverka kursen
t.ex. på ett bolags aktier utan att han gjort något eget analytiskt arbete för
att kunna dra denna slutsats omfattas situationen av förbudet. Han bör då
vara förhindrad att föranleda sin uppdragsgivare att handla med aktien även
om han fått i uppdrag att analysera just den situation som informationen
heller får han med tillgång till information eller kunskap om
avser.
omständigheten handla för egen räkning innan omständigheten är allmänt
känd.
Med uppdragstagare avses envar som åtagit sig att fullgöra en arbetsprestation för någon. Den vanligaste situationen torde vara att uppdraget
direkt eller indirekt innebär att uppdragstagaren får del av icke allmänt

s

känd, kurspåverkande information,

t.ex. vid uppdrag att hjälpa till med ett
bolags räkenskaper under en tillfällig arbetstopp eller att medverka vid en
omstrukturering av en koncern med därtill hörande köp och försäljningar av
dotterbolag. Det är dock inte endast dessa situationer som omfattas utan
även när informationen kommit uppdragstagaren till handa mer av en
som utför ett arbete åt ett aktiebolag vid dess
och där tar del av konfidentiella handlingar bör också omfattas av förbudet.
En omständighet anses vara allmänt känd om den t.ex. publicerats på en
marknadsplats eller varit omnämnd i massmedia. Det torde vid spridning
tillfällighet.

Hantverkare

huvudkontor

via massmedia få anses tillräckligt att t.ex. en lokal tidning publicerat
informationen eller den på annat sätt gjorts tillgänglig för envar. Spridning
av informationen inom en begränsad sluten krets, t.ex. en aktiesparklubb
eller liknande, bör inte anses vara tillräcklig för att informationen skall
anses vara offentliggjord.
Förutom förbud för den primäre innehavaren av informationen att göra
egna affärer omfattar bestämmelsen även handel via bulvan och tips till en
annan person s.k. tippees. För att förhindra bulvanaffärer förbjuds personer med primär tillgång till icke offentliggjord information eller kunskap att
med råd eller liknande åtgärder föranleda en annan person att utföra
innebär dock inte att den primäre innehavaren skall vara förhindrad att föra informationen vidare till andra som
behöver den för att fullgöra sina arbetsuppgifter inom till exempel det
företag som berörs av den icke offentliggjorda uppgiften. De som fått
informationen på sådant sätt är dock förhindrade att utnyttja informationen
affärerna.

å

Denna omständighet

heller har den sekundära
för handel för egen eller annans räkning.
innehavaren av informationen rätt att genom råd eller på liknande sätt
föranleda någon annan till handel.
Förbudet bör omfatta inte enbart en person som fått informationen direkt
av den person som mottagit informationen på grund av sin ställning utan
även personer som fått informationen av någon med nära anknytning till
den primäre innehavaren av informationen.

Till nära anknytning bör räknas

l
l
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affärskontakter, släktskap, vänskap eller liknande. Detta förhållande innebär att förbudets tillämpningsområde inte blir avgränsat till situationer där
tips endast lämnas i ett led utan även tips via förmedling av flera personer
kan komma att omfattas av förbudet. Vid avgränsningen av förbudets
räckvidd måste hänsyn tas till vilken anknytning som finns till den person
som ursprungligen haft tillgång till informationen på grund av sin ställning.
Det får anses att släktskap med den som primärt innehar informationen
normalt innebär att förbudet blir gällande även om tipset vandrat i flera
släktled. En förutsättning måste dock naturligtvis vara att den som mottar
tipset i en sådan situation känner till eller bort känna till att tipsgivaren är
släkt med den som ursprungligen hade tillgång till informationen. Detta
följer av kravet på uppsåt eller grov oaktsamhet enligt 22 § i förslaget. För
att förbudet skall vara tillämpligt fordras också att mottagaren haft anledning att anta att omständigheten inte är allmänt känd. Med detta uttryck
menas att uppgifterna inte har kommit till marknadens och allmänhetens
kännedom. Utnyttjar den sekundäre innehavaren informationen utan vetskap om dess karaktär kan ansvar inte utdömas. Förbudets räckvidd kommer trots detta att vara omfattande, så länge fråga är om släktingar. Utanför
denna grupp torde dock kretsen som berörs av förbudet minska avsevärt.
Det huvudsakliga skälet härför är att det måste framstå som relativt klart för
den som mottar ett tips av en annan person hur den personen fått tipset och
att han har en nära anknytning till den person som haft tillgång till informationen på grund av sin ställning. Om således en verkställande direktörs nära affärsbekant vid middag med en god vän som känner till affärsrelationerna med direktören lämnar ett tips till den gode vännen om att en
kurspåverkande affär är beslutad av den verkställande direktören eller
bolagets styrelse omfattas den gode vännen av förbudet. Han har då erhållit
informationen om den icke offentliggjorda omständigheten som ett tips i
andra hand. Däremot

torde inte den gode Vännens hustru omfattas av
hon
i
sin
tur fick tipset av sin make och inte kände till att
om
affärsbekanten hade en nära anknytning till den verkställande direktören.
Maken är dock förhindrad att vidarebefordra informationen och råda sin
hustru till att utnyttja informationen för handel eftersom han då handlat i
strid med det uppställda förbudet.
förbudet

Problem kan uppstå för den som mottar information om en icke offentliggjord omständighet när det gäller att bedöma vad informationen har för
karaktär. Det måste förutsättas att den primäre innehavaren vid vidarebefordran av uppgifter som han erhållit i tjänsten eller liknande situationer
klargör för mottagaren att det är sekretessbelagda uppgifter som lämnas.
Detta kan till exempel vara aktuellt om informationen lämnas för renskrift
till en skrivenhet inom företaget och personerna på enheten normalt inte
arbetar med den typ av material som lämnats för renskrift. Krav måste
också kunna ställas på att mottagaren av uppgifterna att han utifrån sina
egna erfarenheter och kunskaper gör en allsidig bedömning av frågan, om
informationen är av den karaktären att den inte kan läggas till grund för
handel. I tveksamma fall torde det kunna krävas att han frågar den som
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lämnat uppgifterna om hans uppfattning om karaktären på uppgifterna.
I 28 § värdepappersmarknadslagen anges att för anstiftan av och medhjälp till brott mot 7 eller 8 § i lagen inte skall dömas till ansvar. Skälet för
att inte låta medverkan till brott enligt lagen omfattas av regleringen var
enligt värdepappersmarknadsutredningen
att det uppställda förbudet mot
insiderhandel endast gällde en begränsad krets med särskild anknytning till
ett aktiemarknadsbolag eller till ett företag som planerar ett s.k. take-overerbjudande och att i konsekvens därmed straffansvar för medverkan inte
borde komma i fråga. Med hänsyn till den vidgning av personkretsen som
föreslår bör de i 23 kap. brottsbalken intagna bestämmelserna om medverkan till brott vara tillämpliga vid överträdelser av föreslagna bestämmelser.
Liksom

anfört i avsnitt
i nu gällande lagstiftning bör av skäl som
12.7.2.2 även fysiska personer med större aktieinnehav i ett bolag omfattas.
Att så skall vara fallet framgår av hänvisningen till 5 § första stycket
Eftersom enligt likhetsprincipen aktieägare med större innehav i princip
inte skall vara bättre ställda än andra aktieägare när det gäller tillgången till

sin ställning
sägs dock i bestämmelsen inte att det är genom
får
fått
information
eller
kunskap.
Det
vederbörande
anses tillräckligt
som
stället
bör
krävas
informationen
eller kunhan
faktiskt
har
det.
l
att
att
skapen avser en omständighet rörande det egna bolaget.
information,

Regeln gäller enbart fysiska personer. Begränsningen sammanhänger
med att fråga är om staffsanktionerad lagstiftning och straff kan - frånsett
företagsbot och liknande - endast drabba fysiska personer. En juridisk
person i sig är inte att betrakta som insider. En utvidgning av insiderbegreppet till att omfatta juridiska personer skulle sträcka sig betydligt längre än
vad som gäller i många internationella sammanhang, till exempel enligt
EG-kommissionens förslag till direktiv om reglering av insiderhandeln. Det
sagda utesluter dock inte att den juridiska personen indirekt omfattas av
regeln, eftersom den fysiska personen inte för egen eller annans räkning får
köpa eller sälja värdepapper eller med råd eller på annat sätt föranleda
någon till handel. Den påföljd som förverkande av vinst på grund av
insiderhandel utgör kan också drabba juridiska personer med stöd av 36
kap. 5 § brottsbalken.
Förbudsregeln omfattar varje typ av information eller kunskap om en
icke offentliggjord omständighet som kan tänkas påverka kursen på värdepapper. Kännedomen om en viss omständighet kan erhållas genom passivt
mottagande av information eller genom egna efterforskningar. Den kurspåverkande omständigheten är - frånsett vad som förut sagts om aktieägare
med större innehav i ett bolag - inte kopplad till ett speciellt objekt typ
aktiemarknadsbolag
utan kan avse även en allmänt kursdrivande omständighet till exempel det allmänna ränteläget eller nya Skatteregler eller
kunskap om en stor aktieägares förväntade affärer på marknaden eller
kunskapen bland anställda hos en portföljförvaltare
om vad en kund har för
avsikt med sina affärer på marknaden. Förbudet får härigenom tillämpning
också på områden där informationen

eller kunskapen närmast avser mark-

j

l
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naden som helhet. Offentligt anställda eller aktieplacerande portföljförvaltare är exempel på personkategorier som typiskt sett kan inneha kunskap
om sådana förhållanden och utnyttja den för insiderhandel. Problemen i
detta sammanhang kanske inte är att avgöra om det är information eller
kunskap som omfattas av förbudet utan snarare i vad mån just denna
har varit den kurspåverkande och om påverkan varit väsentlig. Det skall, liksom i nu gällande lagstiftning, inte vara den faktiska utan
den förväntade kursutvecklingen som skall vara avgörande.
Vid bedömningen om en icke offentliggjord omständighet väsentligt kan

omständighet

komma att påverka kursen på ett fondpapper eller andra finansiella instrument har som tidigare redogjorts en tioprocentig ändring i allmänhet
ansetts väsentlig. Även om en sådan procentuell gräns i många fall kan tjäna
som utgångspunkt för avgörande om väsentlighetsrekvisitet uppfyllts bör
det dock inte få uppfattas som allenarådande. Kan det i efterhand —vid bl.a.
en jämförelse mellan den normala kursutvecklingen för ett visst fondpapper
eller annat finansiellt instrument och det allmänna kursläget - anses klarlagt, att kursen för fondpapperet eller instrumentet faktiskt påverkats av en
kunna anses uppfyllt, även
viss omständighet, bör väsentlighetsrekvisitet
om kursutvecklingen vid offentliggörandet av omständigheten understigit
10 procent. En kursutveckling som understiger fem procent torde dock
endast i undantagsfall kunna vara tillräcklig för att väsentlighetsrekvisitet
skall vara uppfyllt. En jämförelse på detta sätt torde också i vissa fall där
i ett fondpapper eller annat finansiellt instrument normalt är kraftiga kunna komma att innebära att den förväntade procentuella
måste överstiga den i allmänhet gällande tioprocentiga
kursförändringen
kursen
för att bestämmelsen skall bli tillämplig.
ändringen av
Alla fondpapper och andra finansiella instrument som är allmänt spridda
bör omfattas av förbudet, vilket innebär en utvidgning i förhållande till vad
kursfluktuationerna

som nu gäller. Begreppen fondpapper och andra finansiella instrument har
som framgår av 3 § samma innebörd som enligt vårt förslag till lag om börsGenom att begreppen fondpapper
och clearingverksamhet 2 § p. 7 och
och andra finansiella instrument används kommer obligationer och förlagsbevis och liknande skuldebrev avsedda för allmän omsättning samt andelar i
att omfattas av förbudet. Till gruppen kommer således, förutom aktier, att höra t.ex. statsskuldväxlar, riksobligationer, statsobligatiokommuncertifikat,
marknadsbevis, företagscertifikat,
ner, bankcertifikat,
bostadsobligationer, industriobligationer
och kommunobligationer.
En förutsättning för regelns tillämpning är att fondpapperet eller det
aktiefonder

är allmänt spritt. Med uttrycket allmänt spritt avses
funnit att ett
detsamma som i avsnitt 9.4.2. Av avsnittet framgår att
bolags aktier av visst slag vid tillämpning av vissa grundläggande informationsregler bör anses vara allmänt spridda när de är fördelade på minst 200
aktieägare. Vissa fondpapper är till sin natur sådana att de alltid är att
finansiella instrumentet

betrakta som allmänt spridda i den nu nämnda omfattningen, t.ex. obligationer eller andelar i aktiefonder, medan det däremot som tidigare redovisats under nämnt avsnitt förekommer stora variationer när det gäller sprid-
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ningen av aktier. För att få ett enhetligt innehåll vad avser begreppet
allmänt spridd har
dock ansett att en ägarspridning
200 ägare bör vara
bestämmande för samtliga fondpapper eller andra finansiella instrument.
En regelrätt handel behöver således inte förekomma för att ett fondpapper
eller annat finansiellt instrument skall anses vara allmänt spritt. I insidersammanhang bör dock fordras att spridningen blivit så stor att det föreligger
en reell möjlighet att den omständighet som den icke offentliggjorda informationen avser kan påverka kursen på värdepapperet. För att så skall
något sätt är föremål för relativt
vara fallet fordras att fondpapperet
regelbunden handel med åtföljande notering av kurs. Detta förutsätter
en
sådan frekvens i omsättningen att en kurssättning uppkommer vilken inte är
beroende av tillfälligheter eller några få inblandade parters särskilda förhållanden. l övriga fall där information om icke offentliggjorda omständigheter utnyttjats otillbörligt får de regler som finns i avtalslagen och brottsbalken tillämpas.
Bestämmelsen är inte inskränkt till svenska fondpapper eller finansiella
instrument. Det bör därför i princip vara möjligt för svenska tillsynsmyndigheter att biträda utländska myndigheter, inom ramen för träffade överenskommelser, med material vid insiderundersökningar avseende t.ex. aktier i ett utländskt aktiebolag.
Regeln motsvarar de förslag till EG-direktiv som lagts fram angående
insiderhandel men sträcker sig i vissa avseenden längre, t.ex. när det gäller
aktieägare med större innehav och icke börsregistrerade aktier. Vid
en
nordisk jämförelse motsvarar den skisserade regeln i fråga om personkategorier i stort den finska lagen om förbud mot missbruk av förtrolig företagsinformation. I jämförelse med regleringarna i Danmark och Norge
som
också innehåller generella bestämmelser är regeln
mer inskränkt när det
gäller personkategorier, eftersom båda dessa länders insiderregleringar
omfattar alla som innehar förtrolig information utan någon begränsning till
anställning eller liknande. Det bör dock understrykas att ingen
av de
nordiska regleringarna innefattar marknadsinformation
och allmänt kursdrivande information.
7 § Omständigheter som enligt 6 § kan väsentligt påverka kursen på
fondpapper eller andra finansiella instrument kan bland annat
vara
en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt
erbjudande till en vidare krets om förvärv av aktier i ett aktiebolag,
vars
aktier är allmänt spridda,
någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess moderföretags verksamhet om vilken upplysning lämnas i årsredovisning, delårsrapport, årsbokslut eller annan form,
beslut av portföljförvaltare
eller kapitalplacerande institutioner
om köp eller försäljning av ett eller flera fondpapper eller andra finansiella instrument och liknande marknadsinformation,
ränteändringar, valutakursändringar,
ändringar i skattelag och
andra liknande händelser av allmänt kursdrivande natur.
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l den nu föreslagna 7 § ges exempel på situationer som kan vara av sådan
karaktär att förbudet i huvudregeln kan aktualiseras. Bestämmelsernas
utformning knyter i fråga om offentliga erbjudanden om förvärv av aktier i
bolag an till den gällande 7 § i värdepappersmarknadslagen. Till exemplifieringen har efter mönster i 8 § första stycket 1 värdepappersmarknadslagen
även lagts vissa andra omständigheter som är direkt hänförliga till aktiebolags interna förhållanden, såsom innehållet i årsredovisningar eller uppgifter om tekniska nyheter eller revolutionerande affärsidéer. Vad som sägs
i 8 § första stycket 2 värdepappersmarknadslagen ger inte någon ledning
utöver den av oss föreslagna huvudregeln. Enligt denna krävs inte, i motsats
till vad som föreskrivs i förstnämnda bestämmelse, att omständigheten i
fråga uppenbart
är ägnad att påverka kursen.
I hjälpreglerna har också särskilt omnämnts utnyttjande av marknadsinformation. Denna typ av information avser bland annat kunskapen om
orderläget för ett fondpapper eller annat finansiellt instrument på marknaden. Vetskap om förestående stora köp eller försäljningar kan utnyttjas
till egen vinning. För den som känner till att stora uppköp skall göras, till
exempel i en aktie, är det möjligt att skaffa sig en god vinst genom att köpa
den aktuella aktien innan de stora inköpen börjar verkställas för att sedan
när kursuppgången är ett faktum sälja sina aktier. Av betydelse i nu angivet
hänseende är särskilt kunskap om större institutioners tänkta placeringar.
För anställda hos portföljförvaltare
eller kapitalplacerande institutioner
som känner till beslut om kapitalplaceringar eller omflyttningar av kapitalplaceringar finns det möjligheter att för egen del göra vinstgivande affärer
innan informationen kommit till marknaden och allmänhetens kännedom.
Tillgång till marknadsinformation
finns i dag till viss del reglerad i 39 §
fondkommissionslagen enligt vilken den som på grund av befattning eller
inte får för egen räkning
annars har anknytning till fondkommissionär
förvärva fondpapper annat än för långsiktig förmögenhetsförvaltning,
om
han normalt har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer,
som har
sådan omfattning

att det allmänna försäljningsvärdet kan påverkas. Skyldighet föreligger enligt 40 § för dessa personer att anmäla sitt och närståendes
innehav av fondpapper eller ändring av innehavet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att föra en förteckning över anmälningarna och hålla den
tillgänglig för bankinspektionen. Förutom dessa regler finns ingen reglering
tillgång till marknadsinformation.
av insiderhandel baserad
Att särskilt omnämna marknadsinformation
har sannolikt en pedagogisk
funktion. Känsligheten för risker att begå något brottsligt är troligtvis mindre om man är självständig handlare än om man är verkställande direktör i
ett bolag och handlar med bolagets aktier med stöd av icke offentliggjord
information om bolaget.
Bestämmelsen om marknadsinformation tar särskilt sikte på de personer
hos framför allt stora institutionella placerare och
som är portföljförvaltare
på dem som är anställda hos fondkommissionärer eller på annat sätt har till
arbetsuppgift att köpa eller sälja fondpapper och andra finansiella instrument för kunders räkning. Persongruppen enligt huvudregeln omfattar
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samtliga som genom sin ställning kan komma i kontakt med kunskap om
orderläget på marknaden, investeringsbeslut eller liknande som när de
verkställs kan komma att väsentligt påverka kursen på fondpapper och
andra finansiella instrument. Således omfattas en personalchef på ett investmentbolag eller en telefonist på en fondkommissionsfirma som på grund av
en händelse får en sådan kännedom om orderläget genom sitt arbete. Vad
dessa personer har att iaktta bestäms inte av hjälpregeln utan av huvudregeln.
Informationen

skall enligt huvudregeln avse en omständighet, vilket innebär att det inte skall vara fråga om rena rykten utan om information direkt
via till exempel en kundkontakt eller fondenheten på en kapitalplacerande
institution.
Den som handlar med exempelvis aktier skall endast vara tillåten att
utföra själva ordern som ligger till grund för den förväntade kurspåverkan,
såsom framgår av förslaget i 9 § första stycket
Någon handel får inte
utföras vid sidan av erhållna kundorder eller ordinarie arbetsuppgifter.
Handel för egen räkning är otillåten och informationsinnehavaren
är även
förhindrad enligt huvudregeln att lämna tips eller förmå någon annan att
handla på marknaden. För den närmare gränsdragningen mellan tillåtet och
otillåtet torde de interna yrkesetiska regler som gäller för arbetets utförande

j

få stor betydelse. Här får också vad som anses vara god sed i branschen ange
ramarna för hur arbetet skall bedrivas.
Förbudet utgör inte något hinder att utföra flera olika kundorder i följd,
men där måste uppmärksamheten riktas mot att de utförs i kronologisk
ordning så att inte en kund favoriseras framför en annan.
När det gäller att avgränsa den tid under vilken förbud att handla med
på grundval av tillgång till marknadsinformation
skall gälla
bör uppmärksammas att det mesta av den typ av information som förbudet
avser aldrig kommer till allmänhetens kännedom annat än kanske i form av
en ändrad kurs på det handlade fondpapperet. Möjligheten att göra en vinst
på orderns direkt kurspåverkande effekter torde emellertid vara utesluten

värdepapperet

när affären genomförts eller ordern tagits tillbaka. Förbudet mot insiderhandel är då inte längre tillämpligt, vilket framgår av huvudregeln. Det kan
mycket väl tänkas att ordern i sig utlöser en köpvåg med fortsatt uppgång på
Handel som i det sammanhanget genomförs av en mäklare
för egen eller annans del omfattas inte av förbudet.
Det bör för fullständighetens skull nämnas att förbudet även är tillämpligt
vid stora säljorder, om t.ex. någon med kännedom om sådana order i en
vikande marknad först säljer egna aktier för att minska sin kursförlust.
fondpapperet.

information som exempelvis ränteändringar, valunya skatteregler eller liknande händelser av allmänpolitisk
eller ekonomisk natur har också tagits upp i hjälpregeln. Bestämmelsen
riktar sig mot personer som normalt har tillgång till allmänt kurspåverkande
Allmänt

kursdrivande

takursändringar,

De personer som i första hand berörs är offentliga funktionäexempelvis
även en person som haft ett konsultuppdrag
ett
rer, men
aktiebolag eller en statlig kommitté omfattas av bestämmelsen. Anställda

information.

i
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inom ett tryckeri omfattas liksom beslutsfattare som aldrig annars sysslar
med den eventuellt kursdrivande frågan. Även journalister som erhållit
information innan den är allmänt känd omfattas av bestämmelsen.
När det gäller den allmänt kursdrivande informationen torde det i första
hand vara marknaden i sin helhet som berörs, till exempel vid en ränteförändring. Det kan dock också tänkas att bestämmelsen blir tillämplig på bara
en del av marknaden. Informationen skulle kunna avse en viss bransch, till
exempel nya miljöbestämmelser som innebär helt förändrade förutsättningar för en av de lönsammaste tillverkningsprocesserna inom branschen.
Samtidigt måste dock uppmärksammas att många av de omständigheter
som bestämmelsen omfattar tillskapas genom samråd med dem som i första
hand kommer att beröras av ett beslut, varför det sannolikt kommer att
ibland vara förenat med svårigheter att hävda att informationen inte är
allmänt känd, såvida inte informationen endast är tillgänglig för en mindre
krets som deltar i förhandlingar om exempelvis nya miljökrav. En allmän
bevakning av en fråga i massmedia innan ett kurspåverkande beslut fattas
innebär sannolikt att tillämpning

av bestämmelsen försvåras eller utesluts.

8 § Har det hos en juridisk person vidtagits någon åtgärd, som syftar
till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande till en vidare krets
om förvärv av aktier i ett aktiebolag, vars aktier är allmänt spridda, skall
vid tillämpningen av 6 § en omständighet som kan väsentligt påverka
fondpapper eller andra finansiella instrument, vilkas värde
kursen
berörs av åtgärden, anses föreligga åtminstone när
frågan om offentligt erbjudande väckts i den juridiska personens
styrelse eller hos någon annan som kan fatta beslut om erbjudandet,
företrädare för den juridiska personen kommit överens med företrädare för aktiebolaget om att inleda överläggningar som syftar till ett
offentligt erbjudande, eller
den juridiska personen gjort eller låtit göra en utredning om de
affärsmässiga förutsättningarna för ett offentligt erbjudande eller en
plan för erbjudandets genomförande.
l 7 § värdepappersmarknadslagen behandlas detaljerat när ett förbud föreligger för arbetstagare eller uppdragstagare att handla med aktier vid ett
offentligt erbjudande om förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag.
Paragrafens nuvarande lydelse fick sin utformning genom en lagändring
som trädde i kraft den 1 juli 1987. Erfarenheterna vid tillämpningen av
bestämmelsen i dess nya lydelse har enligt bankinspektionen varit goda.
Genom ändringen har möjligheterna att fastställa när ett förbud träder i
kraft förbättrats. Vidare har tidigareläggningen av tidpunkten för förbudets
ikraftträdande minskat möjligheterna till taktiska dispositioner som påståtts
förekomma i samband med offentliga förvärvserbjudanden.
Vi anser att de erfarenheter som tillämpningen av 7 § i värdepappersmarknadslagen givit och det önskemål som framförts om distinkta regler i
situationer talar för att de anvisningar som den
nuvarande regeln ger bör komma till uttryck också i en framtida reglering.

vissa vanligt förekommande
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Det bör dock beaktas att kretsen av personer som kan komma att beröras
av bestämmelsen vidgats avsevärt, eftersom någon begränsning till arbetstagare eller uppdragstagare hos den jurdiska personen inte görs i bestämmelsen.
9 § Bestämmelserna i 6 § om förbud mot insynshandel gäller inte
för befattningshavare hos aktiebolag eller bankinstitut,
som enligt
fondkommissionslagen 1990:000 erhållit tillstånd att driva rörelse
som
fondkommissionär, marknadsgarant, fondpappersförvaltare eller värdepappersförmedlare, vid fullgörande av köp- eller säljorder i rörelsen,
köp av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda
omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning av annat än
option eller termin då den icke offentliggjorda omständigheten är ägnad
att höja kursen,
fullgörande av uppgifter som åligger någon på grund
av vad som
föreskrivs i lag eller annan författning,
köp i fall som avses i 8 § för den juridiska personens räkning
av
aktier i aktiebolaget.
Bestämmelserna i 6 § utgör inte heller hinder för
innehavare av option att den dag då optionens löptid går ut köpa
eller sälja den underliggande tillgången eller sälja optionen,
utfärdare av option att i samband med lösen sälja eller köpa den
underliggande tillgången som optionen avser,
köpare och säljare av termin att vid slutdag fullgöra avtalet.

L

Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna i 6§
om begränsningar i rätten att handla med fondpapper och andra finansiella instrument.
I första stycket 1 omnämns särskilt befattningshavare hos fondkommissionär, värdepappersförmedlare,
fondpappersförvaltare
och marknadsgarant.
Dessa är enligt förslaget undantagna från förbudsreglema när de har
att
fullgöra arbetsuppgifter som lämnats dem av arbetsgivare eller uppdragsgivare. En förutsättning för att undantaget skall gälla är att
en befattningshavares arbetsuppgifter omfattar en skyldighet att köpa eller sälja fondpapper och andra finansiella instrument. Att handla för egen räkning eller
att lämna råd eller på annat sätt föranleda någon till handel på marknaden
på grundval av icke offentliggjord
information omfattas därför inte av
undantaget. Arbetsuppgiften kan ha lämnats befattningshavaren
av hans
arbetsgivare eller direkt av en uppdragsgivare. Arbetsuppgiften kan också
härröra från ett marknadsgarantavtal. Ett marknadsgarantavtal innebär
att garanten är skyldig att lämna köp- eller säljerbjudanden för t.ex. vissa
aktier även om han har tillgång till information som icke är offentliggjord
och som kan komma att väsentligt påverka kursen. Ett förbud
vore därför
mindre lämpligt.
Undantagna från 6 § tillämpningsområde är också befattningshavare hos
fondpappersförvaltare och värdepappersförmedlare.
Det torde med hänsyn
till dessa befattningshavares nära anknytning till värdepappersmarknaden
vara vanligt förekommande att de har tillgång till information om icke
offentliggjorda omständigheter som kan antas vara kurspåverkande när den
offentliggörs eller på annat sätt blir allmänt känd. Den omständigheten bör
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dock inte innebära att en befattningshavare hos dessa två institut skall vara
förhindrad att medverka vid köp och försäljningar för kunders räkning på
marknaden. Det bör därför av lagtexten framgå att även dessa två kategorier är undantagna från förbudsbestämmelsen när de utför sitt arbete. För att
undantagen skall vara tillämpliga är det dock inte tillräckligt att ett allmänt
uppdrag lämnats att köpa eller sälja fondpapper eller andra finansiella
instrument utan det bör vara fråga om en specifik köp- eller säljorder som
lämnats av en kund. I de fall ett förvaltningsuppdrag lämnats, t.ex. till en
fondkommissionär med uppdrag att fondkommissionären utifrån allmänna
direktiv skall efter egen bedömning göra lämpliga placeringar, omfattas en
inte av undantaget. Han är då förhindrad att köpa eller
sälja för kundens räkning i enlighet med vad som sägs i 6 § på samma sätt
befattningshavare

som han är förhindrad att agera för egen del med stöd av informationen.
Av första stycket 2 följer att bestämmelsen i 6§ inte hindrar köp då
omständigheten är ägnad att sänka kursen och inte heller försäljning när
omständigheten

är ägnad att höja kursen. Undantaget omfattar dock inte
köp av options- och terminsavtal när en kurssänkning är att vänta eftersom
motivet till köp av dylika avtal kan vara att gardera sig mot en kursnedgång.
En person kan t.ex. vid förväntad kursnedgång köpa en säljoption som
garanterar honom ett bättre pris än marknadspriset vid en senare försäljning
när den kurspåverkande omständigheten offentliggjorts. På samma sätt kan
en person vid förväntad kursuppgång utfärda en säljoption och få premien
för denna och sedan räkna med att innehavaren av säljoptionen inte vill
utnyttja säljoptionen när marknadsvärdet som stigit till följd av att informationen

offentliggjorts på marknaden.
I första stycket 3 har intagits en allmän bestämmelse som förutom de
befattningshavare som upptagits under 1 från förbudsbestämmelsen i 6 §
undantar personer som enligt lag eller annan författning har uppgifter som
förutsätter köp eller försäljningar av fondpapper och andra finansiella instrument även om dessa personer på grund av kunskap om icke offentliggjorda omständigheter är förhindrade att handla för egen del. Att särskilt
omnämna detta förhållande har ansetts behövligt eftersom utvidgningen av
förbudsregelns tillämpningsområde
medför att även offentliga tjänstemän
och uppdragstagare kan komma i situationer som enligt lag kräver att de
köper eller säljer fondpapper och andra finansiella instrument eller medverkar därtill trots tillgång till icke offentliggjord information. Sådana situationer kan t.ex. uppkomma för en Överförmyndare som ger tillstånd till
överlåtelse av aktier eller en god man enligt samäganderättslagen 1904:48
som medverkar vid en auktion av samfällt ägda aktier. Hit hör också det
förhållandet att konkursförvaltare
säljer fondpapper och andra finansiella
instrument som tillhör konkursbo.
Undantaget i första stycket 4 motsvarar 9 § andra stycket 6 i värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Enligt andra stycket 1-3 tillåts bl.a. innehavare av option att den dag
optionens löptid går ut köpa eller sälja den underliggande tillgången eller
sälja optionen. Vidare tillåts utfärdare av option att i samband med lösen
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sälja eller köpa den underliggande tillgång som optionen avser. Undantag
från förbudsbestämmelsen görs också för köpare och säljare av termin som
vid slutdag vill fullgöra avtalet.
Skälet för att låta dessa situationer undantas från bestämmelsens tilllämpningsområde är instrumentens speciella karaktär. De har således en i
förväg bestämd giltighetstid och det krävs ett motpartsförhållande för att
instrumenten skall kunna upprättas och bli föremål för handel. Dessa omständigheter medför att en person kan komma att drabbas av ekonomisk
förlust om han är förbjuden att fullgöra avtalet på slutdagen.
Fullföljer inte innehavaren av optionen avtalet på slutdagen förfaller den.
För innehavarens del kan ingen tvångssituation uppstå och motparten kan
aldrig rikta någon skadeståndstalan mot honom för utebliven fullgörelse.
Däremot skulle ett legalt hinder för honom att fullgöra avtalet genom lösen
leda till förluster för honom. Vi har inte
eller genom kontantavräkning
förhindra
honom att ta till vara sina rättigheter
motiverat
i
lag
det
att
ansett
i denna situation.
Utfärdaren är å sin sida skyldig på anfordran av innehavaren att fullgöra
sin skyldighet enligt avtalet. Skyldigheten kan vara att t.ex. sälja eller köpa
aktier. Om utfärdaren enligt lag är förhindrad att fullgöra sin skyldighet kan
det leda till ekonomiska förluster för innehavaren. Det torde då vara möjligt
att vid utebliven fullgörelse av avtalet rikta en skadeståndstalan mot utfärdaren. På motsvarande sätt kan en skadeståndssituation uppkomma om ett terminsavtal inte fullgörs från ena partens sida.
De undantagna situationerna avser dock endast den tid när avtalets löptid
för innehavaren

gått till ända. Handel som sker dessförinnan med optioner eller terminer
omfattas därför inte av undantaget.

Korttidshandel
10 § Den som enligt 5 § 1-6 har insynsställning i ett aktiebolag med
allmänt spridda aktier skall, om han under en tid av sex månader från
förvärv av aktier i bolaget överlåter aktier med samma rättigheter eller
inom samma tid från överlåtelse av aktier i bolaget förvärvar aktier med
samma rättigheter, till bolaget betala ett belopp motsvarande den vinst
förfarandet medfört för honom. Bestämmelsen gäller endast förvärv
och överlåtelse som sker mot vederlag.
enligt första stycket gäller även en juridisk
Betalningsskyldigheten
person, som är personen med insynsställning närstående enligt vad som
sägs i 12 §
Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte vid utnyttjande av rätt
vid nyemission eller fondemission i bolaget.
Bankinspektionen kan om särskilda skäl föreligger medge undantag
från bestämmelserna i första och andra styckena.
Förslagen i denna paragraf avser den grupp som enligt värdepappersmarknadslagen har s.k. insynsställning, med undantag för aktieägare med större
innehav. Det torde visserligen med fog kunna hävdas att även andra personer i ledande ställning som omfattas av huvudregeln har sådan tillgång till
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att de borde omfattas av den föreslagna begränsningsregeln.
Behovet av regeln får dock anses störst när det gäller personer som är nära
knutna till ledningen av aktiebolag och aktiebolag närstående juridiska
personer. Däremot omfattar förbudet inte fysiska personer som är personen
med insynsställning närstående. Vi har ansett att den föreslagna begränsinformation
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ningsregeln bör inskränkas till de situationer där personer med insynsställning direkt eller indirekt är ägare till aktier i det egna bolaget, eftersom ett
av huvudskälen till bestämmelsen är att främja långsiktigt ägande av aktier
hos dessa personer.
Syftet med den föreslagna begränsningsregeln

långsiktiga
- att främja
placeringar - torde inte på ett naturligt sätt kunna omfatta gruppen aktieägare med större innehav. Sådana personers köp och försäljningar av aktier
är en av förutsättningarna för en likvid och väl fungerande aktiehandel. l
sammanhanget bör också beaktas att det yttersta medlet för en aktieägare
vid missnöje med ett aktiebolags utveckling är att sälja sina aktier, varför
den föreslagna begränsningen även ur den aspekten framstår som olämplig
för dessa personer. Vi har därför inte funnit skäl att låta regeln omfatta
grund av ett annat
större aktieägare som inte har insynsställning även
förhållande, t.ex. att de är styrelseledamöter i bolaget.
Som framgår av hänvisningen till bestämmelsen om insynsställning omfattas juridiska personer som är närstående till personerna i aktiebolaget.
vore annars lätt att kringgå genom att köp och förbolaget genomfördes i en närstående
aktier
i det egna
av

Begränsningsregeln

Z

säljningar

5
l

juridisk person.
Vi har inte funnit anledning att överväga en utvidgning av regelns tilllämpningsområde till personer som inte har en sådan insynsställning i
aktiebolaget som ger en naturlig och kontinuerlig kontakt med information

.
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eller kunskap av kurspåverkande karaktär. Regeln är därför inte tillämplig
på anställda och andra som inte har insynsställning i aktiebolaget.
I bestämmelsen åläggs en person med insynsställning i aktiebolag med
allmänt spridda aktier att, om han under en tid av sex månader från förvärv
av aktier i bolaget överlåter aktier med samma rättigheter eller inom samma
tid från överlåtelse av aktier i bolaget förvärvar aktier med samma rättigheter, till bolaget inbetala ett belopp motsvarande den vinst som förfarandet
medfört för honom. Betalningsskyldigheten gäller även juridiska personer
som är närstående till personen med insynsställning på sätt som föreskrivs i
12 § första stycket 3 i lagen.
För att undvika att bli betalningsskyldig kan en person med insynsställning först sex månader efter sitt senaste förvärv av aktier i bolaget ånyo sälja
aktier med samma rättigheter i bolaget på marknaden. På samma sätt kan
personen köpa aktier i bolaget först sedan sex månader förflutit efter det att
han sålt aktier i bolaget, om han vill undvika att inbetala den vinst som
förfarandet medfört för honom. Flera försäljningar under sexmånadersperioden leder däremot inte till betalningsskyldighet om inte något köp förekommit under denna period, och vice versa. Perioden bör löpa från och med
t.o.m. sexmånadersperiodens utgång. För op-

köp- eller försäljningsdagen
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tioner räknas tiden från den dag som optionen utfärdats eller köpts och till
att positionen avslutats.
Vid bedömningen av vad som skall anses vara vinst kan det i vissa fall
uppkomma situationer som inte
ett naturligt sätt är lämpade för vinstberäkning. Som framgått i avsnitt 12.7.2.4 har
därför som utgångspunkt vid
tillämpningen av regeln funnit att det bara är vinsten vid försäljning i
uppåtgående marknad eller återköp i en nedåtgående marknad som skall
omfattas av regeln. Utanför regelns tillämpningsområde faller således försäljning i en nedåtgående marknad som föregåtts av ett köp inom perioden
och köp i uppåtgående marknad som föregåtts av en försäljning inom
perioden.
Vid beräkningen av den faktiska vinsten har
till skillnad från vad som
föreskrivits i den amerikanska regeln i Securities Exchange Act section
16b, enligt vilken vinsten beräknas genom en jämförelse mellan det högsta
säljpriset och det lägsta köppriset under perioden, ansett att betalningsskyldigheten bör avse den faktiska vinst som personen gjort på affären. Det
avgörande för vinstberäkning bör således vara de kurser som gällt för
bolagets aktier vid köp- och säljtillfället.
Kursutvecklingen på aktierna
under mellantiden eller fram till sexmånadersperioden gått till sitt slut
saknar därför betydelse vid jämförelsen. Jämförelsen skall således göras
mellan de köp- och försäljningspriser

som personen gjort avslut med vid
vinsten bör reduceras med de transaktionskostnader i form av courtage eller liknande som uppkommit till följd
av affären. Vid köp av aktier med en efterföljande försäljning av aktier med
samma rättigheter i en uppåtgående marknad inom sexmånadersperioden
skall således en jämförelse göras mellan köp- och försäljningspriset i det
sina transaktioner.

Den framräknade

enskilda fallet med avdrag för transaktionskostnader.
I det fallet när en
person med insynsställning återköper aktier med samma rättigheter i en
nedåtgående marknad bör en jämförelse vid vinstberäkningen ske mellan
försäljningspriset och återköpspriset. Även i detta fall bör vinsten reduceras
med uppkomna transaktionskostnader.
Den framräknade vinsten är den
förlust som personen undgått genom att sälja sina aktier före kursnedgången för att sedan återköpa samma slags aktier i bolaget till ett lägre pris.
Den framräknade vinsten skall inbetalas till bolaget. För det fall det inte
är möjligt att få upplysningar om vilka priser och transaktionskostnader som
gällt i den aktuella affären anser
att beräkningen bör göras utifrån
slutkurserna på bolagets aktier för transaktionsdagarna. I vissa fall torde
det vara förenat med svårigheter att få dagliga kursnoteringar i ett bolags
aktier. Det kan särskilt vara fallet när det gäller kurser för aktiebolags
aktier vilka är allmänt spridda men inte föremål för en officiell kursnotering. I dessa fall får ledning för prisjämförelsen hämtas från de kurser som
ligger så nära de aktuella transaktionsdagarna som möjligt. I möjligaste mån
bör då informationen hämtas från officiellt publicerat material, t.ex. från
annonser eller nyhetsbrev. Finns sådan information inte att tillgå bör en
skälighetsprövning göras med stöd av insamlat material från fondkommissionärer eller andra som kan ha varit behjälpliga i handeln och därför kan
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bidra med att ge
situationer där den
tillgå kommer att
vanligtvis inte skall
förelsen.
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en bild av kursen. Vår uppfattning är dock den att
enskildes priser och transaktionskostnader inte finns att
höra till de absoluta undantagen och att det därför
vara förenat med svårigheter att få material för prisjäm-

Vinstberäkningen bör baseras på aktier som är helt jämförbara. För att
klargöra detta föreslår
att i lagtexten används begreppet aktier
med
rättigheter
och
inte
aktier av samma slag, som i aktiebolagslagen
samma
har en mer vidsträckt betydelse. I aktiebolag vars aktier är allmänt spridda
är det inte ovanligt att aktier av skilda slag, t.ex. A- och B-aktier, givits ut
av
bolaget. Aktier av skilda slag värderas normalt olika vid handeln på värdepappersmarknaden. Värdeskillnaderna på olika aktieslag i ett aktiebolag
kan vara väsentliga mellan t.ex. A- och B-aktier eller mellan stam- och
preferensaktier. Skillnad i värdering föreligger också beträffande aktier
av
samma slag, t.ex. värderas bundna och fria B-aktier olika av marknaden,
vilket också medfört att bundna och fria aktier särnoteras på Stockholms
fondbörs. Det skulle därför med hänsyn till dessa omständigheter medföra
värderingsproblem om man vid Vinstberäkningen enligt bestämmelsen behandlade en persons totala aktieinnehav i ett bolag där han har insynsställning som en enhet. Ett köp av B-aktier skulle ur vinstberäkningssynpunkt
inte kunna jämföras med en försäljning av A-aktier i samma bolag. Samma
problem skulle föreligga vid en jämförelse av värdet mellan t.ex. bundna
och fria B-aktier eller preferens- och stamaktier.
För att undvika dylika jämförelseproblem och för att skapa en så enkel
vinstberäkningsregel som är möjligt föreslår
att vid tillämpning av bestämmelsen en sammanställning av köp och försäljning endast skall göras i
fråga om aktier som är bärare av samma rättigheter och därför också
normalt värderas likformigt av marknaden. Regeln blir således tillämplig
vid t.ex. köp och försäljning av fria B-aktier men inte vid köp
av fria
B-aktier och en försäljning inom sexmånadersperioden av bundna B-aktier.
Motsvarande gäller andra fondpapper eller andra finansiella instrument
som omfattas av bestämmelsen. Vid t.ex. konvertibla skuldebrev kan det
bara bli en jämförelse när det är fråga om samma lån till bolaget.
Vinstberäkningen
under perioden kan inte omfatta fler aktier än det
maximala antalet aktier med samma rättigheter som varit föremål för köp
och försäljning under sexmånadersperioden. Om en person således säljer
ett större antal aktier än vad han köpt under sexmånadersperioden skall
vinsten från de aktier som förvärvats före periodens ingång inte inbetalas till
bolaget eftersom de aktierna inte omfattas av Vinstberäkningen enligt bestämmelsen. Motsvarande gäller också i det fall att personen sålt ett antal
aktier i bolaget och sedan inom sexmånadersperioden återköper ett mindre
antal aktier i en nedåtgående marknad. Vinstberäkningen
omfattar då
endast en prisjämförelse mellan antalet sålda och återköpta aktier under
perioden. Vid ett större återköp än vad som sålts under sexmånadersperioden blir på liknande sätt endast en jämförelse aktuell upp till det antal
som
ursprungligen såldes. Det överstigande antalet återköpta aktier som inte

429

SOU 1989:72

räknats med på grund av att de överstiger det antal som ursprungligen
såldes kan dock ligga till grund för en ny vinstberäkning, om en försäljning
av aktier med samma rättigheter senare sker i en uppgående marknad inom
en sexmånadersperiod från återköpet. Sammanfattningsvis bör gälla att
vinstberäkningen skall avse aktier med samma rättigheter och endast det
antal aktier som genom köp eller försäljning föranledde att sexmånadersperioden började löpa.
Vid upprepade köp eller försäljningar under perioden kan vissa problem
uppkomma när det gäller vilka aktier som skall ligga till grund för vinstberäkningen. Sedan en sexmånadersperiod inletts kan det förekomma att
ytterligare köp eller försäljningar görs vilka var och en i och för sig förlänger
sexmånadersperiodens löptid. Vid vinstberäkningen bör utgångspunkten
vara att vid en senare försäljning eller ett senare köp inom perioden prisjämförelsen först sker med det pris som gällde för de första aktierna som köpts
eller sålts under perioden. I t.ex. det fallet att aktier med samma rättigheter
köps vid två tillfällen i en uppåtgående marknad med en mindre tids
mellanrum och därefter vid ett tillfälle inom sexmånadersperioden ett större
antal aktier än det som först förvärvades säljs bör först en prisjämförelse
göras med de först inköpta aktierna och sedan med de därefter inköpta
aktierna. Sker senare inom perioden ytterligare en försäljning bör prisjämatt göras med inköpspriset på de återstående senare
förvärvade aktierna upp till det antal aktier som inköpts inom perioden
fram till de aktuella försäljningarna. På motsvarande sätt skall prisjämförelsen göras när en person med insynsställning sålt aktier av samma slag
vid flera tillfällen och sedan återköpt aktierna i en nedgående marknad
förelsen fortsätta

i dessa fall kommer med
inom sexmånadersperioden. Vinstberäkningen
principen att prisjämförelsen alltid skall börja
denna modell att bygga
med en jämförelse med de priser vid köp eller försäljning som ligger längst
bakåt i tiden under en löpande sexmånadersperiod för att sedan flytta
framåt i tiden till nästa köp- eller försäljningstillfälle under perioden. Denna
prisjämförelse fortlöper sedan fram till dess att antalet köpta och sålda
aktier under perioden kvittats mot varandra.
Med aktie likställs enligt 3 § andra stycket emissionsbevis, interimsbevis,
optionsbevis. skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller liknande som givits ut av aktiebolaget eller av någon som
trätt i aktiebolagets ställe. Vidare jämställs enligt 3 § tredje stycket aktieoption och aktietermin med aktier. Om standardiserade aktieoptioner och
aktieterminer inte omfattades av begränsningsregeln skulle denna mycket
lätt kunna kringgås. Den föreslagna begränsningsregeln omfattar både standardiserade och icke standardiserade aktieoptioner och aktieterminer.
En person med insynsställning blir enligt förslaget som huvudregel skyldig att inbetala vinsten av sina options- eller terminsaffärer om han köpt och
sålt samma instrument under sexmånadersperioden. Betalning skall ske till
bolaget. Här liksom för aktier och med aktier jämställda instrument gäller
att det skall vara fråga om aktieoptioner eller aktieterminer med samma
rättigheter.
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Det finns två optionsslag, köp- och säljoptioner. För optioner används
begreppet optionsklass för att ange om en option avser samma slags aktie,
index eller ett annat underliggande värde. Optioner ingår i optionsserier
och de optioner som ingår i samma serie är då av samma klass och slag och
har samma lösenpris och slutmånad.
Vid tillämpningen av begränsningsregeln avses med optioner av samma
slag köp- eller säljoptioner. Denna identifiering är dock inte tillräcklig för
att en prisjämförelse skall vara möjlig eftersom t.ex. köpoptioner kan ha
olika lösenpriser och slutmånad vilket påverkar prisbilden på optionerna
även om de är av samma optionsklass och således avser samma aktier.
Således fordras vid standardiserade aktieoptionskontrakt
att de även tillhör
prisjämförelse
optionsserie
för
skall
att en
samma
vara möjlig. Vinstberäkningen av standardiserade optionskontrakt
ma optionsserie.

avser således optioner i sam-

Den vinst personen blir skyldig att inbetala till aktiebolaget är vad han
genom att köpa en sälj- eller köpoption för att sedan inom sexmånadersperioden sälja den till ett högre pris. På motsvarande sätt är
förtjänat

personen med insynsställning skyldig att inbetala den förlust han undvikit
genom att sälja sina köp- eller säljoptioner och sedan inom en sexmånadersperiod återköpa optioner i samma optionsserie till ett lägre pris. Att innehavaren av en köp- eller säljoption begär lösen i enlighet med kontraktet
och således önskar leverera eller motta en leverans av aktier under sexmånadersperioden medför inte att regeln blir tillämplig eftersom ett fullgörande av avtalet endast innebär en leverans eller ett mottagande av aktierna. På motsvarande sätt förhåller det sig om en innehavare av en köp- eller
säljoption inväntar kontraktets slutdag och erhåller pengar genom kontantavräkning. Inte heller i den situationen blir regeln tillämplig eftersom
optionskontraktet
inte köps eller säljs vid tillfället.
Vid upprepade köp och försäljningar under en löpande sexmånadersperiod gäller på samma sätt som sagts om aktier att vinstberäkningen bör
bygga på principen först in och först ut. Har ett litet antal köpoptioner sålts
vid två tillfällen och återköps sedan i en nedåtgående marknad optioner i
samma optionsserie som tidigare såldes skall vinstberäkningen först göras
genom en prisjämförelse med de först sålda och därefter om antalet inte
kvittas ut med de senast sålda.
I de fall handeln avser standardiserade optionskontrakt torde det i praktiken vara relativt enkelt att göra vinstberäkningen eftersom uppgifterna
torde kunna hämtas från den clearingorganisation

som är knuten till han-

deln.
Vad som förut sagts om vinstberäkning är även tillämpligt på aktietermikan dock uppdelas i två typer av kontrakt, forwards
ner. Terminskontrakt
och futures. En av skillnaderna mellan dessa kontraktstyper är att ett
kan avslutas före löptidens slut medan ett forwardkontrakt
slutdagen. Forwardkontraktet
ligger således kvar tills
regleras
kontraktets slutdag infaller utan möjlighet för innehavaren att avveckla sin
position. Genom s.k. netting kan han dock uppnå samma resultat. Netting
futurekontrakt
alltid
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innebär att den som tidigare köpt ett forwardkontrakt säljer ett forwardkontrakt i samma serie som det köpta till rådande marknadspris eller att den
köper ett forwardkontrakt
i samma
som tidigare sålt ett forwardkontrakt
serie till rådande marknadspris. Ett futurekontrakt kan däremot avvecklas
under löptiden genom kvittning vilket innebär att personen återförsäljer
eller återköper kontraktet till den kurs som för tillfället råder på marknaden.
Denna tekniska skillnad mellan de två kontraktstyperna innebär dock
inte att någon åtskillnad skall göras beträffande regelns tillämpning på
aktieterminer.
De handlingsalternativ
som de två kontraktstyperna
ger
medger nämligen båda en möjlighet för en person med insynsställning att
genom köp och försäljning under en sexmånadersperiod göra vinst i handel
med aktieterminer med samma rättigheter.
På samma sätt som för aktieoptioner gäller dock att en vinstberäkning
endast kan bli aktuell om köp och försäljning enligt förekommande handlingsalternativ sker inom sexmånadersperioden. Ett fullgörande av avtalet
slutdagen utan mellankommande transaktioner avseende aktieterminen
omfattas inte av regeln, eftersom det inte sker något köp eller försäljning av
kontrakt med samma rättigheter utan endast ett fullgörande av ett tidigare
ingånget avtal.
Vårt förslag bör inte för den som inbetalat sin vinst till bolaget medföra
några förändringar beträffande beskattning i förhållande till vad som annars
skulle gälla. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande regler bör endast
faktisk vinst tas upp till beskattning medan däremot den förlust som personen undgått genom att sälja t.ex. sina aktier för att sedan återköpa samma
aktier med samma rättigheter till ett lägre pris inom sexmånadersperioden
inte är en vinst i den meningen att den bör läggas till grund för beskattning.
Det inbetalda beloppet bör tas upp till beskattning i bolaget. Genom den nu
förordade

ordningen motverkas ytterligare risken för transaktioner med
tillgång till icke offentliggjord information av kurspåverkande karaktär.
Genom att regeln har en tidsbegränsning kan det hävdas att den lätt kan
kringgås om insidern inväntar att tiden löper ut och därefter gör den
vinstgivande affären. Denna invändning mot regelns effektivitet är helt
riktig. Det bör å andra sidan beaktas att, oavsett om tiden enligt begränsningsregeln löpt ut, möjligheten kvarstår till åtal vid en överträdelse av
förbudet mot insiderhandel.
Begränsningsregeln bör inskränkas till affärer som genomförs mot vederlag. Skäl att låta samtliga förvärvssituationer omfattas av regeln kan inte
anses föreligga, eftersom exempelvis givaren vid en gåva inte får del av
vinsten medan mottagaren kan bli gåvoskatteskyldig.
Bestämmelsens tillämpningsområde bör inte omfatta de situationer när
en person med insynsställning utnyttjar sin rätt enligt något av de bevis eller
liknande som medför rätt att erhålla aktier i ett bolag. Det bör således vara
fritt att konvertera ett skuldebrev till aktier även om det skulle ske inom
sexmånadersperioden eller utnyttja en optionsrätt till nyteckning eller lösa
aktier enligt en aktieoption eller aktietermin. Som tidigare nämnts innebär
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denna typ av förfaranden endast ett fullgörande av ett tidigare ingånget
avtal utan att köp eller försäljning kommer till stånd. Utnyttjas inte avtalet,
t.ex. vid utebliven konvertering till aktier, skall regeln inte heller tillämpas.
Däremot bör försäljning av de konverterade eller nytecknade aktierna dock
omfattas av regeln. Skulle så inte vara fallet torde strävandena att med hjälp
av regeln främja långsiktiga förmögenhetsplaceringar och minska benägenheten till insiderhandel inte i tillräcklig utsträckning bli tillgodosedda.
Tidsperioden sex månader vid vinstberäkningen i de fall att en person
med insynsställning förvärvat aktier genom konvertering, utnyttjande av
option till nyteckning eller på liknande sätt, såsom genom aktieoptioner och
aktieterminer,
bör räknas från och med den dag aktierna förvärvades.
Prisjämförelsen

bör ske mellan förvärvspriset på aktierna enligt t.ex. det
skuldebrevet och det erhållna försäljningspriset på aktierna
inom sexmånadersperioden. Vid bestämmande av förvärvspriset för aktier
konvertibla
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enligt ett konvertibelt skuldebrev bör utgångspunkten vara vad personen
erlagt för skuldebrevet. I det fall transaktionskostnader betalats bör de i
likhet med vad som tidigare sagts räknas av från den framräknade vinsten.
Från bestämmelsens tillämpningsområde undantas utnyttjande av rätt vid
nyemission eller fondemission i bolaget. Det skulle vara oskäligt om en
person var förhindrad att sälja teckningsrättsbevis mot vederlag, om han
köpt aktierna inom en tidsperiod av sex månader före teckningstidpunkten.
Han skulle med en sådan begränsning endera tvingas avstå från teckningsrättens värde eller vara tvungen att teckna aktierna trots avsaknad av
förmåga att göra det. På samma sätt vore det oskäligt om han inte skulle
kunna utnyttja sin rätt att teckna aktier vid en nyemission, om han inom en
sexmånadersperiod före teckningen sålt aktier i bolaget. Vid fondemission
förhåller det sig på liknande sätt. Även i det sammanhanget måste en
person som innehar delbevis vara berättigad att få sälja dessa, trots att han
köpt aktierna mindre än sex månader tidigare. Likaså bör han kunna få
köpa delbevis för att utnyttja sin rätt enligt fondemissionen även om han sålt
aktier i bolaget inom begränsningsperioden.
Som tidigare påpekats kan förbudsregeln mot insiderhandel bli tillämplig
om icke offentliggjord information utnyttjats vid köpet eller försäljningen av
de aktier som ligger till grund för nyemissionen eller fondemissionen. Det
bör nämnas att emissionsbevis även omfattas av förbudsbestämmelsen.
Vi anser inte att det finns anledning undanta förvärv av aktier i samband
med offentliga erbjudanden från begränsningsregeln. Ett sådant undantag
skulle sannolikt få till följd att regeln skulle urholkas på ett mindre tillfredsställande sätt. I de fall regelns tillämpning skulle få icke godtagbara
konsekvenser anser
att undantag bör kunna meddelas av bankinspektionen med stöd av fjärde stycket i bestämmelsen.
Vissa andra situationer torde också kunna uppkomma där det skulle
framstå som oskäligt eller väcka anstöt om en person under en sexmånadersperiod var förhindrad att förfoga över sina aktier i bolaget. De situationer som närmast avses är av personlig natur, t.ex. nödvändiga förmögenhetsdispositioner i samband med äktenskapsskillnad eller arvsskifte eller vid
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generationsskiften i familjeföretag. I dessa och liknande fall bör möjlighet
finnas att medge undantag från regeln. Undantag bör dock inte medges i fall
när det är fråga om skatteplanering eller liknande.
Undantag från skyldighet att inbetala vinst vid korttidshandel bör även
kunna medges juridiska personer som är en person med insynsställning
närstående enligt 12 § första stycket
Det torde förekomma situationer
där det är välmotiverat att en juridisk person korttidshandlar i ett aktiebolags aktier utan att skyldighet att inbetala vinsten av handeln bör inträda på
grund av närståendeställning. Undantag bör t.ex. kunna meddelas juridiska
personer som regelmässigt i sin verksamhet bedriver handel med aktier eller
när en transaktion bedöms som angelägen på grund av affärsmässiga förhållanden. Detsamma bör kunna ske om insidern har så liten andel i
närståendebolaget att det med hänsyn till bolagets övriga aktieägare framstår som oskäligt att närståendebolagets vinst skall överföras till det bolag
vars aktier omsatts.
Frågan om särskilda skäl föreligger som kan grunda undantag från regeln
bör prövas av bankinspektionen.
Anmälnings- och férteckningsskyldighet
ll § Den som har insynsställning i ett aktiebolag, som är avstämningsbolag som avses i 3 kap. 8§ aktiebolagslagen 1975:1385 och vars
aktier är allmänt spridda, skall skriftligen anmäla innehav av aktier i
bolaget och ändring i innehavet till värdepapperscentralen.
Den som har insynsställning i ett svenskt aktiebolag som inte är
avstämningsbolag men vars aktier är allmänt spridda skall skriftligen
anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till bankinspektionen och bolaget.
Bankinspektionen kan meddela befrielse från anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.
Anmälningsskyldigheten
gäller dock inte
innan den som avses i 5§ första stycket 3 eller 6 tagit emot
underrättelse enligt 16 § fjärde stycket eller 17
om innehavet inte uppgår till 50 aktier eller, om innehavet avser
värdepapper som enligt 3 § fjärde stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande 10 000 kronor,
om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte
uppgår till 50 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt
3 § fjärde stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde
motvarande 10 00 kronor,
om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties
nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,
interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som
avses i 3 § fjärde stycket.
Av 12 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närståendes aktieinnehav.
Paragrafen motsvarar 10 § värdepappersmarknadslagen 1985:571. Någon
ändring av anmälningsskyldighetens omfattning i förhållande till 10 § värdepappersmarknadslagen föreslås inte. Förslaget omfattar dock inte enbart
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aktiemarknadsbolag

utan alla bolag vilkas aktier är allmänt spridda.
För att kunna kontrollera efterlevnaden av den under 10§ föreslagna
regeln om begränsning av korttidshandel behöver bankinspektionen tillgång
till information om när en person med insynsställning enligt 5 § 1-6 i
bolaget köpt eller sålt aktier och därmed jämställda fondpapper i bolaget.
underlättas om de berörda personerna med insynsställning har

Kontrollen

en anmälningsskyldighet för sina affärer med aktier och därmed jämställda
fondpapper i det egna bolaget. Vid misstanke om brott mot regeln, vare sig
misstanke skulle föreligga om otillåten insiderhandel eller inte, är en grundligare undersökning erforderlig. Avräkningsnotor måste då fordras in och
en kontroll göras med värdepapperscentralen

g
i

om anmälda ägarförändring-

ar.
De personer som enligt värdepappersmarknadslagen har insynsställning i
aktiemarknadsbolag föreslås i enlighet med vad som anförs i avsnitt 12.7.2.5
även i framtiden vara anmälningsskyldiga. Förutom att personer med ledande ställning i bolaget blir anmälningsskyldiga omfattar anmälningsskyldigheten således också revisorer och andra kvalificerade uppdragstagare samt
aktieägare med ett aktieinnehav i bolaget med minst fem procent av aktiekapitalet eller röstetalet.
Anmälningsskyldighet
kommer således att föreligga för fysiska personer
som har särskild insyn i ett aktiebolag med allmänt spridda aktier. Vilka
dessa är framgår av 5
Förutom att fysiska personer med insynsställning är skyldiga att anmäla
sina egna aktieinnehav bör de även vara anmälningsskyldiga för närstående
såväl juridiska som fysiska personers innehav. Av 12 § framgår vilka som är

l
,

närstående.
När personen med insynsställning förutom att anmäla sitt eget innehav
även skall anmäla en närstående juridisk persons innehav av aktier i det
aktiebolag där personen har insynsställning kan situationer uppkomma där
offentligheten skulle kunna påstås vara till skada för den närstående juridiska personen. Anmälningsskyldighet föreligger således både för mycket små
aktiebolag och för större bolag, t.ex. aktiebolag på fondbörsens O-lista eller
A:I-lista.

Detta förhållande innebär att om den närstående juridiska personen är ett börsbolag blir personen med insynsställning anmälningsskyldig
för alla förvärv eller försäljningar som närståendebolaget gör av aktier eller
därmed jämställda andelar i aktiebolag i vilka den anmälningsskyldige
personen har insynsställning. Vid fullgörelse av anmälningsskyldigheten
kommer därför allmänheten att få insyn i ett börsbolags handel med aktier i
andra aktiebolag, där den anmälningsskyldige har insynsställning, t.ex. vid
uppköpsliknande situationer. Med hänsyn till den allmänna strävan till
genomlysning av marknaden som numera kännetecknar värdepappersmarknaden anser
dock inte att nu redovisade förhållande bör föranleda något
undantag från anmälningsskyldigheten.
Det krävs
att den anmälningsskyldige verkligen har ett väsentligt inflytande över börsbolaget.
Vi har inte funnit skäl att föreslå att de nu gällande bestämmelserna om
långsiktig förmögenhetsförvaltning
och anmälningsskyldighet
i

krav
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fondkommissionslagen skall upphävas. Detta förhållande torde kunna leda
kan uppkomma mellan reglerna om
till att vissa konkurrenssituationer
förbud och anmälningsskyldighet i denna lag och reglerna om långsiktig
i fondkommissionslaförmögenhetsförvaltning
och anmälningsskyldighet
uppkommer mellan förbudet att
gen. För det fall en konkurrenssituation
handla med tillgång till icke allmänt känd information och kravet på långsiktig förmögenhetsförvaltning
är det förbudsbestämmelsen som blir gällande. Om en person både omfattas av den föreslagna begränsningsregeln för
långsiktig förmögenhetsförvaltning
och regeln om krav
gäller i första hand vad som föreskrivs i begränsningsregeln och när sexmånaderstiden löpt till ända vad som föreskrivs i den andra regeln. När
situationer uppkommer där en person både på grund av insynsställning och
korttidsaffärer

befattning eller anknytning till fondkommissionär är anmälningsskyldig för
sitt innehav av aktier blir han anmälningsskyldig enligt bägge reglerna. Det
enligt fondbör i sammanhanget erinras om att anmälningsskyldigheten
kommissionslagen är mer vidsträckt, eftersom den omfattar fondpapper och
andra finansiella instrument, medan bestämmelsen i denna lag endast avser
aktier eller därmed jämställda rättigheter eller fordringar på ett aktiebolag
med allmänt spridda aktier.
Vi föreslår som framgår av 11 § en modernisering av anmälningsrutinen.
Anmälan enligt värdepappersmarknadslagen ges som tidigare redogjorts för
in till värdepapperscentralen på en av centralen utarbetad blankett. Värdesänder den efter nödvändiga kompletteringar vidare till
Det manuella systemet har av såväl berörda personer
värdepapperscentralen
och bankinspektionen ansetts betungande och
som
otidsenligt. Bankinspektionen har framfört önskemål om att anmälningsrutinen skall förenklas genom att aktieinnehav registreras automatiskt i
papperscentralen

bankinspektionen.

samband med anmälan till värdepapperscentralen. I prop. 198788:108 om
ett kontobaserat system för registrering av aktier m.m., som antogs av
riksdagen den 13 december 1988, pekar statsrådet på att bankinspektionen
använder manuella rutiner för bevakning av insiderhandel och att en ändring av den nuvarande insiderregistreringen skulle kunna vara möjlig genom
liknande sätt som
ett utnyttjande av det nya kontobaserade systemet
skett i Norge. Vidare uttalas att bankinspektionen och värdepapperscentralen bör pröva möjligheten och lämpligheten av en sådan datorregistrering av
insiderhandeln.
Genom att införa en sådan ordning skulle anmälningsskyldigheten i praktiken kunna försvinna, när fråga är om avstämningsbolag. För aktiebolag
vilkas aktier är allmänt spridda men inte är avstämningsbolag skulle däremot en manuell hantering med anmälningsformulär tillämpas.
Det norska systemet innebär en dataregistrering av insiderhandeln. Systemet fungerar så, att det på en bildskärm eller skrivare hos kredittillsynet
går att få fram uppgifter om vilken handel som gjorts av en person med
insynsställning i ett visst bolag under viss tid. Uppgift om hur personens
innehav av ett visst papper förändrats under en speciell tidrymd är också
möjlig att få fram. Systemet bygger på att VPS den norska motsvarigheten
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till värdepapperscentralen

har vissa identitetsuppgifter om personer med
insynsställning i de olika anslutna bolagen. När en affär rapporteras till VPS
görs i systemet en automatisk kontroll av om någon av kontrahenterna är en
insider. Är så fallet sker i systemet en automatisk registrering.
VPC
Aktiebolag tillkom i samband med att
Värdepapperscentralen
lagen om förenklad aktiehantering 1970:596 trädde i kraft 1971. Bolaget
Syftet
ägs till hälften av staten och till hälften av fondkommissionärerna.
med den nya lagen var att med hjälp av datateknik förenkla den fysiska
hanteringen av aktier, bland annat i fråga om distribution av utdelning och
emissionsbevis.

i

Lagen om förenklad aktiehantering har efter sin tillkomst varit föremål
för relativt omfattande förändringar. Den gamla lagen har därför den 1 juli
1987 ersatts med en ny lag 1987:623 om förenklad aktiehantering, som
omfattar regler avseende värdepapperscentralens verksamhet, tillsynen av
värdepapperscentralen,
depapperscentralens

1
l

lagen.
De aktiebolag, som i bolagsordningen tar in förbehåll om att den som på
fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i särskild förteckning

i
i

,
i

förvaltarregistrering

och straffbestämmelser.

|

E

Vär-

verksamhet har dock inte förändrats genom den nya

skall anses behörig att mottaga aktieutdelning, emissionsbevis och vid fondemission brev pä nya aktier, är så kallade avstämningsbolag:
För avstämningsbolag skall värdepapperscentralen

föra aktiebok,

aktie-

brevsregister som i löpande nummerföljd upptar de aktiebrev som utfärdas
och förteckning över dem som satts i stället för aktieägaren, pröva frågor
om införing av aktieägare i aktieboken, svara för utskrift av aktiebok och
sammanställning över aktieägare som har mer än femhundra aktier i samma
aktiebolag förvaltarregistrerade,
avstämma aktiebok och förteckning över
den som satts i stället för aktieägaren, utsända aktiebrev, utdelning och
emissionsbevis, svara för utbyte av aktiebrev och därmed sammanhängande
åtgärder samt vidtaga åtgärder vid underlåtenhet att uttaga aktie vid fondemission. För att underlätta denna relativt omfattande hantering använder
sig värdepapperscentralen av ADB-teknik,
bland annat förs aktieboken
med hjälp av datateknik.
Förutom att aktieägaren själv tas upp av värdepapperscentralen i aktieboken och på aktiebrevet finns även möjlighet att bank- eller fondkommissionärer, som är auktoriserade som förvaltare av aktier, i stället förs in för de
aktier som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag.
I aktiebrevet och i
aktieboken skall i så fall anmälas att aktien innehas för annans räkning.
Auktorisation som förvaltare av aktier lämnas av regeringen efter yttrande av bankinspektionen.
Är aktier förvaltarregistrerade innebär det vanligtvis att förvaltaren efter
tillstånd av aktieägaren lämnar medgivande till att aktiebrev inte utfärdas.
Utfärdas inte aktiebrev skall vad avser aktieägarens rätt anses som om
aktiebrev utfärdats till förvaltaren som omhändertagit aktiebrevet. Denna
bestämmelse har införts för att minska onödig fysisk hantering av aktier. I
samma syfte utfärdas endast ett aktiebrev till aktieägare som inte har sina
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aktier förvaltarregistrerade

oavsett storleken på aktieinnehavet.
En utredning rörande möjligheterna att införa ett kontobaserat värdepapperssystem tillsattes i värdepapperscentralens regi hösten 1984. Orsaken till
utredningen var att den fysiska värdepappershanteringen medför problem
som sammanhänger med den mycket stora omsättningen inom värdepappershandeln och det stora antal värdepapper som handeln omfattar. Hanteringen bedömdes som kostsam och tidsödande trots den förenklade aktiehanteringen och möjligheten till aktiebrevslös förvaltarregistrering.
Bedömningen gjordes att det fanns omsättnings- och rationaliseringsvinster
att
vinna vid genomförande av ett kontobaserat värdepapperssystem.
Resultatet av utredningen VP-projektet
blev att Värdepapperscentralen
i september 1986 beslutade att förorda ett kontobaserat värdepapperssystem.
I prop. 198788:108 om ett kontobaserat system för registrering av aktier
m.m., som innehåller allmänna riktlinjer för systemet, uttalar statsrådet att
det inte föreligger några hinder mot att överväga ett införande av ett
kontobaserat värdepapperssystem för den del av värdepappersmarknaden
som VPC hanterar.
Övergången till ett kontobaserat system för hantering
av värdepapper
innebär att det fysiska papperet såsom bärare av rättigheter ersätts med ett
system för registrering och kontobokföring i böcker eller register som förs
med hjälp av ADB-teknik
utan att några värdepapper utfärdas. Kontona
blir i stället bärare av fordringsrättema. VP-systemet skall omfatta samtliga
aktier i avstämningsbolag och bolagens aktier skall obligatoriskt registreras
hos VPC. Därutöver skall skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning
registreras på begäran av emittenter, under förutsättning att lånet tekniskt
går att hantera i VP-systemet. Värdepapperscentralen
ges ensamrätt att
vara registerförande institut i VP-systemet.
För varje emittent inrättas ett avstämningsregister eller liknande hos
värdepapperscentralen. Detta register skall bestå av en daglig journal och
ett huvudregister. Huvudregistret skall innehålla aktiekonton eller obligationskonton som datatekniskt sett kan kombineras med aktiebok resp.
skuldbok. Ett aktiekonto skall bland annat innehålla uppgifter om aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och adress,
antalet aktier av olika slag som kontot omfattar, olika rättigheter som följer
av aktieinnehavet och pantsättning.
För registrering av uppgifter överlåtelse, pantsättning m.m. på kontona
ansvarar de kontoförande instituten KI. Dessa är anslutna till VP-systemet
via telelinje. Med hjälp av bildskärmsterminaler
kan registreringar göras
direkt mot VPC.
I inledningsskedet skall banker och fondkommissionsbolag efter auktorisation av regeringen eller bankinspektionen få vara kontoförande institut.
Innehavaren av aktier eller obligationer väljer vilket eller vilka kontoförande institut han önskar anlita.
Den nuvarande möjligheten att låta förvaltarregistrera sina aktieinnehav
hos auktoriserad förvaltare bibehålls i det nya systemet och utvidgas även
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till innehav av skuldförbindelser. Aktie- och obligationskonton förs således
av värdepapperscentralen antingen med specificerade uppgifter om de olika
placerarnas innehav eller som samlingskonton för de olika förvaltarna, utan
specificering av de individuella placerarnas innehav. I det senare fallet
registreras förvaltaren i värdepapperscentralens register i ägarnas ställe.
För registrering hos värdepapperscentralen av förvaltarens eget innehav av
aktier m.m. skall förvaltaren använda sig av ett ägarkonto. Förvaltarkonton
utvisar således endast förvaltarens kunders samlade innehav utan redogörelse för vilka som är ägare till aktierna.
Även utländska aktieägare skall kunna välja mellan inregistrering i eget
namn på konto hos värdepapperscentralen eller registrering i en utländsk
förvaltares namn as nominee
.
For bolagen och allmänheten innebär det kontobaserade systemet att
aktieägarförteckningar
kan framställas på kortare tid än vad som är fallet i
nuvarande VPC-system. Information om placerares innehav som förvaltarregistrerats av auktoriserad förvaltare levereras direkt via telelinjer till
för omedelbar maskinell behandling. Bortsett från
utländska ägare som valt att registrera sina innehav genom utländsk förvaltare as nominee kan bolagen därmed få kännedom om alla aktieägare,
även sådana som har ett förvaltarregistrerat innehav av 500 aktier eller färre

värdepapperscentralen

i ett och samma bolag.
l aktiebolagslagen 3 kap. 13 § stadgas om allmänhetens rätt att ta del av
aktieboken i ett bolag följande. Aktieboken skall hållas tillgänglig hos
bolaget för envar. Förs aktieboken med maskin för automatisk databehandling eller på liknande sätt skall utskrift av aktieboken på begäran tillhandahållas hos bolaget och om det är fråga om avstämningsbolag även hos
Utskriften får inte vara äldre än 6 månader. För
värdepapperscentralen.
avstämningsbolag får dock utskriften inte innehålla uppgifter om aktieägare
som har högst femhundra aktier i bolaget. En utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämma skall dock hållas tillgänglig för aktieägarna vid stämman. Allmänhetens rätt till insyn i de
register som förs över värdepappersinnehavare av värdepapperscentralen
begränsas till vad som stadgas i bestämmelsen.
har
och bankinspektionen
Vid kontakter med värdepapperscentralen
några
svårigheter
tekniska
framkommit att det inte torde stöta
att modernisera anmälningsrutinen för personer med insynsställning i avstämningsbolag vad avser de personer med insynsställning som har sina aktier
Enligt uppgift har 800 000 eller tre fjärdedelar av aktieägarna sina aktier ägarregistrerade. Värdepapperscentralen har även givit
uttryck för den uppfattningen att företagets roll vid en sådan lösning inom
VPC-systemets ram bättre skulle motivera VPC:s medverkan än vad som
gäller med den manuella rutinen där VPC:s roll inskränker sig till att
ägarregistrerade.

vidarebefordra

en anmälan och vid en ofullständig

anmälan först begära

komplettering.
För dem som är anmälningsskyldiga till insynsställningsregistret skulle
denna skyldighet inte behöva fullgöras, om bankinspektionen skulle kunna
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erhålla motsvarande information via VP-systemet till en dataterminal på
bankinspektionen.
Kunskap om vilka personer som har insynsställning
skulle värdepapperscentralen och förvaltarna få genom förteckningar över
aktuella personer i bolagen som bankinspektionen skulle tillhandahålla.
Förteckningarna upprättas såsom hittills av bolagen i enlighet med vad som
föreskrivits

i 15 § värdepappersmarknadslagen.
Värdepapperscentralen har dock pekat på de problem som ett system
liknande det norska skulle innebära avseende personer med insynsställning
som har sina aktier förvaltarregistrerade.
Beträffande de förvaltarregistrerade aktierna har VPC ingen direkt kontroll över vilka som är ägare till aktierna. Uppgifter om ägarna till förvaltarregistrerade aktier lämnas vid behov till värdepapperscentralen av
förvaltarna. Enligt uppgift är det för närvarande inte möjligt att koppla ihop
förvaltarnas egna register över vilka som är ägare till de förvaltarregistrerade aktierna med värdepapperscentralens register, vilket försvårar en teknisk
lösning. För att åstadkomma en tekniskt enkel lösning, som motsvarar de
krav på smidighet och snabbhet som kan ställas på en fullt tillfredsställande

i

i

I

l
l

registerföring liknande det norska systemet, har därför den uppfattningen
framförts att det bästa vore om alla personer med insynsställning skulle ha
sina aktier i det egna bolaget direktregistrerade i sitt eget namn.
På längre sikt torde det inte föreligga några tekniska svårigheter för
värdepapperscentralen

att via VP-systemet ha direktkontakt med de regisaktieägare
över
ter
som de auktoriserade förvaltarna har förvaltarregistrerade. En sådan ordning ligger i linje med de ökade krav som måste ställas
förvaltarna vid införandet av det nya kontobaserade systemet. Strävandena
synes också vara att förvaltarnas ADB-system skall vara uppbyggda och
samordnade efter en standard som passar värdepapperscentralen.
Härigenom kommer målet att en fullständig och aktuell aktiebok kan ställas
samman hos värdepapperscentralen med mycket kort varsel att vara uppnått. Det bör sedan inte möta större svårigheter att skapa en möjlighet att
förse bankinspektionen

med information om handel med och innehav av
aktier som är registrerade för alla personer med insynsställning i avstämningsbolag.
Eftersom det sålunda i framtiden sannolikt kommer att finnas tekniska
lösningar som möjliggör för värdepapperscentralen att via VP-systemet ha
direktkontakt med de register över aktieägare som de auktoriserade förvaltarna har för förvaltarregistrerade aktier har
inte nu funnit anledning
att föreslå en skyldighet för personer med insynsställning att ha sina aktieinnehav direktregistrerade i eget namn på s.k. ägarkonton. Med hänsyn till
den förenkling som en direktregistrering
med åtföljande automatisk anmälning av aktieinnehav kommer att innebära förefaller det rimligt att
förvänta sig en utveckling där personer med insynsställning önskar ha sina
Även av den anledningen
aktier i det egna bolaget direktregistrerade.
förefaller det inte angeläget att nu föreslå att endast direktregistrering skall
vara tillåten. I de fall personen med insynsställning är anmälningsskyldig för
närståendes innehav kommer dock dessa anmälningar att ske manuellt av
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den anmälningsskyldige.
Det bör ankomma på bankinspektionen att avgöra om de tekniska förutsättningarna är sådana att automatisk registrering av innehav och ändringar
i innehav är tillräckliga för kontroll av insiderhandeln. Vi föreslår därför att
bankinspektionen skall kunna meddela befrielse från anmälningsskyldigheten.
Vi förutsätter att bankinspektionen, värdepapperscentralen och de auktoriserade förvaltarna

kommer att verka för att en fullständig automatisk
av handeln liknande den norska modellen skall kunna vara
införd inom en snar framtid. Den närmare utformningen av tekniska lösningar berörs inte av vårt arbete och lämnas därför åt sidan.
registrering

Utanför den automatiska anmälningen och registreringen av innehav och
förändringar av innehav av aktier i insynsställningsregistret hos bankinspektionen kommer dock de bolag som inte är avstämningsbolag och vilkas
aktier är allmänt spridda att falla. Personer med insynsställning i dessa
bolag kommer att vara hänvisade till att fullgöra sin anmälningsskyldighet
Anmälan bör i dessa fall göras direkt till bankinspektionen.
Vidare kommer av naturliga skäl endast aktier och med aktier jämställda
instrument i den föreslagna lagen att kunna bli föremål för automatisk

manuellt.

anmälning om de är registrerade hos VPC. En manuell anmälan måste
därför t.ex. ske avseende aktieoptioner och aktieterminer som inte omfattas
av registrering hos VPC.
En automatisk anmälning och registrering av större aktieägares aktieinnehav kan till stora delar fullgöras inom VP-systemet men fordrar på sätt
närmare berörs under avsnittet om förteckningsskyldighet information från
aktieägaren om att hans aktieinnehav är av den storleken att anmälningsskyldighet föreligger och i förekommande fall information om att han är
anmälningsskyldig för närstående fysisk eller juridisk persons aktieinnehav.
Manuell anmälan bör i fråga om avstämningsbolag följa den nuvarande
ordningen. Anmälan bör således inges till värdepapperscentralen. För icke
avstämningsbolag bör däremot som nyss anförts anmälan ske direkt till
bankinspektionen.

Ett sådant förfarande överensstämmer med bankinspektionens utvidgade roll avseende aktiebolag med allmänt spridda aktier som
inte är föremål för börsnotering.
Sammanfattningsvis

således att goda förutsättningar föreligger
anser
införa
automatisk
registrering
i bankinspektionens insynsställningsatt
en
register av innehav och ändring av innehav hos personer med insynsställning
i avstämningsbolag och att manuella rutiner endast bör förekomma i undantagsfall avseende dessa bolag. Personer med insynsställning i aktiebolag
med allmänt spridda aktier som inte är avstämningsbolag bör däremot vara
hänvisade till en manuell anmälningsrutin som fullgörs direkt till bankinspektionen. Med hänsyn till att denna ordning bör införas när det är
tekniskt möjligt har
inte funnit skäl att ange när systemet skall vara fullt
utbyggt. Det är inte heller nödvändigt att framtvinga en sådan ordning,
eftersom det synes vara ett gemensamt intresse för samtliga parter att
systemet införs snarast. Vi föreslår därför endast de förändringar i lagtexten
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som fordras för att möjligheten skall öppnas att kunna fullgöra anmälningsskyldigheten automatiskt.
Med en automatisk registrering via VP-systemet av innehav och ändring
av innehav till bankinspektionens insynsställningsregister förbättras också
möjligheten för allmänheten att ta del av registret. Genom att ADB-teknik
med terminal och skrivare kan utnyttjas ökar tillgängligheten till insynsställningsregistret avsevärt.
Från sekretessynpunkt

torde införandet av automatisk registrering i insynsställningsregistret och möjligheten för allmänheten att ta del av innehållet i registret inte innebära några förändringar. I 8 kap. 5 § sekretesslagen behandlas sekretesskyddet för enskilds ekonomiska förhållanden vid
statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn
avseende bank- och kreditväsendet, fondkommissionärs- och fondbörsväsendet eller försäkringsväsendet. I bestämmelsens andra stycke har intagits
en särskild reglering avseende enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden vid övervakning enligt värdepappersmarknadslagen.
Sekretess
gäller enligt bestämmelsen i statlig myndighets verksamhet, som består i
sådan övervakning, för uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga
förhållanden,

vilken på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige gäller
dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.
Området för sekretessen har begränsats till uppgift som lämnats på begäran
av bankinspektionen, vilket kommit att innebära att sådant som omfattas av
en särskild anmälningsplikt inte år sekretessbelagt. Uppgifter om vilka som
har insynsställning i ett aktiebolag och vilka affärer de gjort i bolagets aktier
är således offentliga och tillgängliga för allmänheten. Det förhållandet att
en automatisk registrering via VP-systemet till stor del kommer att ersätta
den manuella anmälningsrutinen kommer inte att innebära någon förändring ur sekretessynpunkt.
I 14§ värdepappersmarknadslagen stadgas, förutom att värdepapperscentralen skall sända anmälan till bankinspektionen, att värdepapperscentralen skall sända motsvarande uppgift om anmälningens innehåll till bolaget. Denna skyldighet kommer genom förslaget att utvidgas till att även
omfatta avstämningsbolag
aktiemarknadsbolag

inte är
som enligt värdepappersmarknadslagen
och i dag därför inte omfattas av denna skyldighet. En

motsvarande skyldighet för bankinspektionen
rör icke avstämningsbolag har

avseende anmälningar

som

inte funnit behov av att införa.

12 § Vid tillämpning av 11 § skall följande aktier i bolaget likställas
med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av
make eller sambo till den anmälningsskyldige,
omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
juridisk person över vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldige eller någon
som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar
ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet om
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den juridiska personen är ett aktiebolag eller av andelarna om den
juridiska personen är av annat slag, eller
ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer
av avkastningen, eller
röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier om den juridiska personen är ett aktiebolag eller av röstetalet
hos det högsta beslutande organet om den juridiska personen är av
annat slag.
Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav
eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av
dem.
Det har från tillsynshåll

uttalats kritik mot att närståendebegreppet i inär komplicerat och snävt i fråga om juridiska personer.
Det har ansetts onödigt att upprätthålla krav på såväl väsentligt inflytande
som väsentlig ekonomisk gemenskap för att bestämmelsen skall vara tilllämplig. Vidare har framförts den synpunkten att kraven för att väsentlig
ekonomisk gemenskap skall anses föreligga är onödigt högt satta såsom de
har tolkats i rättstillämpningen.
Kraven på väsentligt inflytande och väsentlig ekonomisk gemenskap insiderlagstiftningen

fördes ursprungligen

i 4§ lagen om registrering av aktieinnehav. Lagen
innehöll en första reglering av insiderhandel och syftade, som redogjorts för
i ett annat sammanhang, till att bygga upp en inställning hos direkt berörda
och allmänheten att insiderhandel inte kunde accepteras på aktiemarknaden. Någon närmare motivering till varför båda kraven uppställdes för att
anmälningsskyldighet skulle föreligga lämnades inte under lagens förarbeten. Med väsentligt inflytande över verksamheten avses att vederbörandes
inflytande över verksamheten är så betydande att det ekonomiska resultatet
i väsentlig mån är beroende av hans förmåga eller ståndpunktstaganden.
Han skall således ha en ledande ställning, t.ex. som styrelseledamot, ordförande eller verkställande direktör i den juridiska personen. Den juridiska
personen kan motsvara alla rättsbildningar som godkänns av rättsordningen, t.ex. aktie-, handels- och kommanditbolag,
liksom ekonomiska
föreningar, dödsbon, stiftelser och ideella föreningar.
För att väsentlig ekonomisk gemenskap skulle anses föreligga ställdes
enligt förarbetena förhållandevis höga krav, såsom att den anmälningsskyldige äger en tredjedel av aktierna i bolaget eller andelarna i en annan
juridisk person eller är berättigad att uppbära en tredjedel av avkastningen
från en stiftelse.
Enligt vår mening finns det anledning att överväga den kritik som framförts mot närståendebegreppets innehåll när det gäller juridiska personer.
Det finns framför allt skäl att försöka förenkla regeln så att den kan ge
bättre vägledning för tillämpningen. Detta framstår som särskilt angeläget
eftersom det är fråga om en ofta återkommande anmälningsrutin.
l de fall en person med insynsställning, ensam eller tillsammans

med
honom närstående personer, innehar en större ägarandel i en juridisk person torde det i allmänhet medföra ett intresse av att påverka den juridiska
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personens verksamhet inte minst i syfte att skydda och förvalta den egna
kapitalinsatsen. Ett ekonomiskt engagemang i form av en stor ägarandel i
en juridisk person måste därför i normalfallet också anses medföra ett
intresse och en möjlighet för den fysiska personen att inom ramarna för sin
ägarandel utöva inflytande på de beslut som fattas av den juridiska personen
så sätt nå ett så gott resultat som möjligt för den egna placeringen.
för att
En större ägarandel eller rätt till ekonomisk avkastning möjliggör vanligtvis
för en person att påverka den juridiska personens verksamhet. Även om
denna möjlighet finns behöver det inte vara så i det enskilda fallet. Det
torde inte vara ovanligt att t.ex. större aktieägare inte utnyttjar sin ägarposition för att påverka aktiebolagets verksamhet. En stor ägarandel eller rätt
till ekonomisk avkastning innebär inte heller att personen har en exklusiv
rätt till information om den juridiska personens verksamhet. Är det trots
allt fråga om en minoritetspost kanske han förvägras sådan insyn som
behövs för att han skall kunna fullgöra sin anmälningsskyldighet. Enligt vår
mening bör därför inte ekonomisk gemenskap ensam vara bestämmande för
närståendebegreppet. Oaktat det förhållandet att större ägarandelar i ett

ä

aktiebolag inte behöver innebära en önskan hos en person med insynsställning att utnyttja sin ägarposition för att påverka bolagets verksamhet kan
vid tillämpningen av paragrafen inte bortses från personer med särskilt
starka ägarintressen i ett bolag. Det vore onaturligt att hävda att en ensamägare eller dominerande ägare till ett aktiebolag inte hade ett väsentligt
inflytande över bolaget även om han inte direkt deltog i bolagets verksamhet som företagsledare eller ingick som ledamot i bolagets styrelse. Även
vid denna typ av ägarkoncentrationer bör därför anmälningsskyldighet åligga en person med insynsställning för den närstående juridiska personens
aktieinnehav.
Med beaktande av dessa omständigheter föreslår
att närståendebegreppet även framledes bör grundas på rekvisiten väsentligt inflytande och
ekonomisk gemenskap med den juridiska personen. Med väsentligt inflytande bör enligt vår mening menas att personen ingår i styrelsen för eller
intar en företagsledande ställning i den juridiska personen. Vidare bör en
dominerande ägarposition i den juridiska personen få anses innebära ett
väsentligt inflytande. Rekvisitet ekonomisk gemenskap bör grundas på
ägarandel eller rätt att uppbära ekonomisk avkastning hos den juridiska
personen.
Erfarenheterna

har visat att en gräns på en tredjedel av aktierna eller en
tredjedel av avkastningen från en juridisk person är väl hög och från
närståendebegreppet utesluter juridiska personer som naturligen hör hemma där. Gränsen har inte heller någon förankring i lag, varför den kan
uppfattas som godtycklig av dem som berörs. Vi föreslår därför att det i
lagtexten anges en gräns för när rekvisitet ekonomisk gemenskap eller
röstandel skall anses uppfyllt.
Vid bestämmande av vilken storlek som en ägarandel, ekonomisk avkastning eller röstandel hos den juridiska personen bör ha för att anmälningsskyldighet skall föreligga anser
att andelen bör vara relativt stor

i
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för att syftet med bestämmelsen skall tillgodoses samtidigt som den bör
sättas lägre än den i praxis nu tillämpade regeln om en tredjedels andel.
Utifrån denna ståndpunkt och för att undvika oklarheter om när en andel är
tillräckligt

stor har vi funnit skäl att föreslå en bestämd gräns vid 10 procent.
under denna gräns bör inte leda till att den juridiska personen
anses vara närstående personen med insynsställning.
Den juridiska personen kan i likhet med vad som gäller i den nuvarande
lagstiftningen motsvara alla rättsbildningar som godkänns som juridiska
Andelar

personer av rättsordningen, t.ex. aktie-,
ekonomiska föreningar, dödsbon, stiftelser
Den omständigheten att en person med
skyldig för en närståendes juridisk persons

handels- och kommanditbolag,
eller ideella föreningar.
insynsställning blir anmälnings-

aktieinnehav i det egna bolaget
kan i fall där hans kunskap om den juridiska personens aktieinnehav är
bristfällig innebära att en anmälan inte kommer till stånd trots att en
anmälningssituation i och för sig föreligger. Det kan visserligen anses önsk-

värt att den anmälningsskyldige håller sig underrättad om hur det förhåller
sig med aktieinnehavet men någon sådan skyldighet har
inte funnit skäl
föreslå.
Anmälningsskyldighet
inträder
först
han
enligt
14 § 4 fått
när
att
vetskap om att närstående som avses i 12 § innehar, förvärvat eller överlåtit
aktier i bolaget eller annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav.
13 § Anmälan enligt 11 § skall innehålla uppgift om
den anmälningsskyldiges namn, personnummer och adress,
bolagets firma,
vilket slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,
antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige tillsammans med närstående enligt 12 § första stycket 1-3 ägeri
bolaget,
storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,
tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
vilken persons aktieinnehav som ändrats och i förekommande fall
dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldige.
Paragrafen motsvarar med endast vissa lagtekniska ändringar 12 § i värdepappersmarknadslagen 1985:571.
l4§
Anmälan om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall göras
senast fjorton dagar efter det att
en omständighet inträffat som medför att bolagets aktier i fortsättningen skall anses vara allmänt spridda,
insynsställning uppkommit enligt 5 § första stycket
5 eller 7
eller den som avses med 5 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 16 § fjärde stycket eller 17
den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget
eller annan ändring skett i aktieinnehavet,
den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses
i 12
innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan
ändring skett i den närståendes aktieinnehav.
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I paragrafen som behandlar när anmälningsskyldigheten uppstår och inom
vilken tid den anmälningsskyldige skall göra anmälan föreslås endast mindre ändringar i förhållande till 13 § värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Vi föreslår att begreppet aktiemarknadsbolag ersätts av begreppet aktiebolag vars aktier är allmänt spridda. Enligt punkt 1 uppkommer anmälningsskyldighet när någon omständighet inträffat som medför att bolagets aktieri
fortsättningen skall anses vara allmänt spridda i stället för som nu i samband
med inregistrering vid Stockholms fondbörs eller i anledning av avtal för
CTC-bolag.
Vi erinrar om att vid automatisk insiderregistrering i avstämningsbolag
rapporteringen kommer att kunna ske inom avsevärt kortare tid än 14
dagar.
15 § Värdepapperscentralen skall senast dagen efter det att anmälan
enligt ll § mottagits sända uppgift om dess innehåll till bankinspektionen och till bolaget.
Har bankinspektionen enligt 11 § meddelat befrielse från anmälningsskyldigheten, lämnar inspektionen i stället för värdepapperscentralen
uppgifter till bolaget om innehav av aktier och ändring i aktieinnehavet.
Uppgifter enligt första och andra styckena skall hos bolaget hållas
tillgängliga för var och en. Den som vill har rätt att mot ersättning för
kostnaderna
en kopia av uppgifterna eller del av dem.
Paragrafens lydelse motsvarar till stor del vad som föreskrivs i 14 § värdepappersmarknadslagen 1985:571. I andra stycket i paragrafen föreslår
att för det fall befrielse från anmälningsskyldigheten lämnas, bankinspektionen skall underrätta bolaget om innehavet och ändringar i innehavet. Denna rutin kan endast bli aktuell för det fall bankinspektionen med hjälp av
automatisk databehandling får in uppgifterna från värdepapperscentralen.
Har befrielse inte meddelats med stöd av 11 § tredje stycket skall värdepapperscentralen ombesörja att anmälan sänds förutom till bankinspektionen
även till bolaget. Föreligger anmälningsskyldighet för en person med insynsställning i ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag är den anmälningsskyldige själv skyldig att enligt 11 § andra stycket anmäla aktieinnehav och ändring i innehavet både till bolaget och bankinspektionen.
16 § Ett aktiebolag med allmänt spridda aktier skall utan dröjsmål
upprätta och fortlöpande föra en förteckning över sådana arbets- eller
uppdragstagare i bolaget som avses i 5 § första stycket 1-4 och
Bolaget skall genast lämna en kopia av förteckningen till bankinspektionen och underrätta denna så snart någon ändring i förteckningen
skett. Har inspektionen enligt 11 § första stycket meddelat befrielse från
anmälningsskyldigheten, skall kopia av förteckningen och underrättelse
om ändringen lämnas även till värdepapperscentralen.
Förteckningen eller en kopia av den skall hos bolaget hållas tillgänglig
för var och en. Den som vill har rätt att mot ersättning för kostnaderna
få en kopia av förteckningen eller del av den.
Bolaget skall genast skriftligen underrätta den som upptagits i förteckningen på grund av bestämmelsen i 5 § första stycket 3 eller 6 om
dennes insynsställning och anmälningsskyldighet. Kopia av underrättelsen skall samtidigt sändas till bankinspektionen.
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17 § Moderföretag till aktiebolag med allmänt spridda aktier skall utan
dröjsmål upprätta och fortlöpande föra en förteckning över dem som
har sådan ställning i eller sådant uppdrag för moderföretaget som avses i
5 § första stycket
4-6. Bestämmelserna i 16 § andra-fjärde styckena skall tillämpas även på moderföretaget.
l paragraferna föreslås att aktiebolag med allmänt spridda aktier och moderföretag för sådant aktiebolag fortlöpande skall föra en förteckning över
vissa kategorier av de personer som har insynsställning i bolaget respektive
moderföretaget.
De föreslagna paragraferna motsvarar 15 och 16 §§ värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Utan tillgång till förteckningar över vilka personer som har insynsställning i ett bolag skulle tillsynsverksamheten försvåras avsevärt, samtidigt

i

å
‘

som det skulle vara onödigt svårt för berörda personer att själva avgöra om
de hade en sådan ställning i ett bolag eller en myndighet att de omfattades
av förbudsregeln.
Enligt 15 § i värdepappersmarknadslagen skall aktiemarknadsbolag utan
dröjsmål upprätta och fortlöpande föra en förteckning över personer med
insynsställning, med undantag dock för bolagsman i handelsbolag som är
aktiebolagets moderföretag och aktieägare med större innehav.
Kopia av förteckningen och underrättelser om förändringar i förteckningen skall sändas till bankinspektionen.
Förteckningen skall av bolaget
hållas tillgänglig för var och en, som också har rätt att mot ersättning till
bolaget få kopia på förteckningen.
För att verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i ett
dotterföretag eller innehavare av annan ledande befattning i eller annat
kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag skall bli anmälningsskyldig fordras att bolaget skriftligen underrättat
den som upptagits i förteckningen om dennes insynsställning och anmälningsskyldighet. Kopia av denna underrättelse skall sändas till bankinspektionen.
Även aktiemarknadsbolags moderföretag är enligt 16 § i värdepappers-

L
1

marknadslagen skyldigt att utan dröjsmål och fortlöpande föra en förteckning över dem som har insynsställning i moderföretaget, också här med
vissa undantag.
Aktiemarknadsbolagets
moderföretag är på samma sätt som aktiemarknadsbolaget skyldigt att lämna förteckningen till bankinspektionen, hålla
den tillgänglig för allmänheten samt underrätta vissa personer om deras
insynsställning och anmälningsskyldighet.
Bestämmelserna om förteckningsskyldighet
har således i värdepappersmarknadslagen anpassats till bestämmelserna om insynsställning. Vi föreslår en avsevärd utvidgning av lagstiftningens tillämpningsområde så att
åtskilliga arbetsgivare som i dag inte berörs av värdepappersmarknadslagen
kommer att omfattas av förslaget. Förutom aktiemarknadsbolagen omfattas
även aktiebolag utanför den på Stockholms fondbörs bedrivna handeln, om
deras aktier är att betrakta som allmänt spridda, fondkommissionärer och
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övriga värdepappersförmedlare,

myndigheter, departement, olika föreningmassmedia.
ar samt
Den personkrets som enligt vårt förslag skall omfattas av förbudsregeln är
inte avgränsad genom krav på någon form av speciell insynsställning utan
omfattar alla fysiska personer som genom sin anställning, befattning eller
uppdrag fått information om en icke offentliggjord omständighet. Till gruppen hänförs därför, i likhet med vad som nu är fallet enligt 7 § värdepappersmarknadslagen,

anställda i ett bolag vare sig de ingår

bolagets ledning

eller ej.
Som tidigare redogjorts för utgör bankinspektionens tillgång till aktiemarknadsbolagens förteckningar över personer med insynsställning ett värdefullt

hjälpmedel vid tillsynen av förbudsreglernas efterlevnad. Arbetet
skulle onödigt försvåras om bankinspektionen vid varje tillfälle skulle införskaffa upplysningar om bolagens ledning. Vidare har förteckningarna i vissa
fall tjänat som källa för upplysningar om vilka som varit anmälningsskyldiga
och om vilka personer som omfattats av förbudsregeln i 8 § värdepappersmarknadslagen.
Den betydelse som förteckningarna har i samband med tillsynen över
otillåten insiderhandel, inte minst vid en framtida databaserad kontroll där
förvaltare i VP-systemet måste ha information om vilka personer som har
insynsställning i ett avstämningsbolag, talar för att skyldigheten att upprätta
och inge förteckningar till bankinspektionen skall omfatta alla arbetsgivare
som har personer anställda vilka kan erhålla icke offentliggjord information
som kan utnyttjas för insiderhandel. En sådan utvidgning skulle dock enligt
vår uppfattning föra för långt. I praktiken skulle det innebära att ett flertal
arbetsgivare tvingas att föra förteckningar som i många fall skulle ha en
mycket begränsad betydelse för kontroll av insiderhandel. Upprättandet
och hanteringen av sådana förteckningar skulle trots det vara resurskrävande för såväl arbetsgivaren som tillsynsmyndigheten. Visserligen skulle denna olägenhet kunna minskas genom undantag, endera i form av lagregler
eller på grund av en möjlighet för bankinspektionen att medge sådana. Inte
heller en sådan möjlighet förefaller dock kunna
ett tillfredsställande sätt
minska de praktiska olägenheter som en total förteckningsskyldighet skulle
innebära.
Med hänsyn härtill har
ansett att endast aktiebolag bör vara förteckningsskyldiga och att utvidgningen av förteckningskyldigheten
bör inskränka sig till aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda. Genom denna
ändring bibehålls ett fortsatt samspel mellan anmälnings- och förteckningsskyldighet.
Undantagna

från förteckningsskyldigheten

blir åtskilliga organisationer,
mindre aktiebolag och myndigheter vilka i och för sig har en närhet till
värdepappersmarknaden som medför risk för insiderhandel. Som exempel
kan nämnas större ekonomiska föreningar, riksbanken, bankinspektionen
och riksgåldskontoret.

För privata institutioner bör det ligga nära till hands
att överväga anmälningsskyldighet genom självreglering. Den föreslagna
lagtexten torde då kunna tjäna som förebild. För statliga myndigheter
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föreslår
att en anmälningsskyldighet ges lagstöd i lagen 1976:600 om
offentlig anställning.
Vid bestämmandet av den personkrets som skall tas upp i förteckningarna
har
ansett att det skulle föra för långt att utvidga förteckningsskyldigheten till att omfatta samtliga anställda. Med hänsyn härtill och de skäl som
anförts för anmälningsskyldighetens omfattning har vi funnit att förteckningsskyldigheten bör omfatta de personer som har en ledande ställning i
aktiebolag.
l likhet med vad som gäller enligt värdepappersmarknadslagen kommer
även i fortsättningen större aktieägare inte att omfattas av förteckningsskyldigheten. Vid utnyttjande av en automatisk anmälning och registrering
via VP-systemet kommer det att fordras att bankinspektionen får information om vilka som är större aktieägare. En sådan information kan antingen
lämnas manuellt till bankinspektionen eller eventuellt via VP-systemet beroende på vilka tekniska lösningar som väljs. För det fall en fysisk person
också är anmälningsskyldig för fysiska eller juridiska närstående personers
aktier enligt 12 § kommer det sannolikt att krävas en manuell anmälan av
den anmälningsskyldige om de närståendes aktieinnehav.
r
i

Den av bolaget upprättade förteckningen skulle ensam kunna tjäna som
underlag för att enligt förslaget i 11 § första stycket meddela befrielse från
anmälningsskyldigheten när sådan är tekniskt möjlig och någon ansökan
skulle då inte behöva göras av de berörda, om de hade sina aktieinnehav
direktregistrerade på ägarkonto i VP-systemet. För att undvika misstag och
bör dock också i fortsättningen krävas ansökan om en person
önskar att anmälningsskyldigheten ersätts med en automatisk rapportering.
Ett ansökningsförfarande är dessutom nödvändigt för större aktieägare som
inte omfattas av bolagens eller moderföretagens förteckningsskyldighet och
som önskar utnyttja de möjligheter till automatisk rapportering som kan
oklarheter

komma att införas för de direktregistrerade ägarinnehaven i VP-systemet.
Med hänsyn till de snabba datatekniska framsteg som nu sker inom ramen
inte ansett att behov föreligger att närmare utveckla
för VP-systemet har
hur ett ansökningsförfarande skall utformas. Om registrering av personer
med insynsställning sker hos bankinspektionen, bör kopia av förteckningen
och uppgifter om ändringar däri utom till bankinspektionen lämnas också
till värdepapperscentralen, så att denna kan föranstalta om överföring till
bankinspektionen av uppgifter som rör de personer som omfattas av förteckningen.
Bankinspektionens utredande verksamhet
18 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 6 § överträtts
eller att någon genomfört en transaktion som medför betalningsskyldigfår bankinspektionen begära in uppgifter i utredningshet enligt 10
syfte. Inspektionen får begära in sådana uppgifter av
den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen eller
genomfört transaktionen,
ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper eller
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andra finansiella instrument överträdelsen eller transaktionen gäller,
den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om
aktieförvärv,
4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som
avses i 2 eller
regeringskansliet, riksbanken, riksgäldskontoret och annan myndighet,
aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 och som handlat med, förvaltat eller på
annat sätt i sin rörelse handhaft fondpapper eller andra finansiella
instrument som överträdelsen eller transaktionen gäller,
någon annan som köpt eller sålt fondpapper eller andra finansiella
instrument, om det finns anledning anta att köpet eller försäljningen
föranletts av otillåtet råd eller därmed jämförlig åtgärd som avses i 6
Finns det anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser i
denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får inspektionen i
utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.
I paragrafen upptas bestämmelser om bankinspektionens utredande verksamhet. Dessa överensstämmer huvudsak med bestämmelsen i 24 § värdepappersmarknadslagen 1985:571. Av rättssäkerhetsskäl har
ansett att
en förutsättning för bankinspektionens frågerätt bör vara att det skall finnas
anledning att anta att 6 eller 10 § överträtts. Förslaget rörande den personkrets som berörs av insiderregleringen föranleder att frågerätten bör avse
aktiebolag, myndighet eller annan vars fondpapper och andra finansiella
instrument överträdelsen gäller, bl.a. riksbanken, riksgäldskontoret,
muner, banker och statliga verk.

kom-

Förutom möjligheten för bankinspektionen att utnyttja sin frågerätt avseende de situationer när överträdelsen eller transaktionen gäller ett fondpapper eller annat finansiellt instrument som utgivits av en myndighet har
med hänsyn till den föreslagna utvidgningen av insiderbegreppet funnit skäl
att under 5 i bestämmelsen särskilt omnämna bankinspektionens frågerätt
avseende regeringskansliet,

riksbanken, riksgäldskontoret

och annan myn-

dighet.
Nya kategorier av företag erbjuder sina tjänster på värdepappersmarknaden. Åtskilliga av dem kan tänkas sitta inne med sådana upplysningar om
insideraffärer att frågerätten bör avse även dem. Vi föreslår att frågerätten
får utöver fondkommissionärer avse värdepappersförmedlare,
marknadsplaceringsrådgivargaranter, emissionsförmedlare, fondpappersförvaltare,
rörelse och annan med liknande verksamhet. Vi har funnit att det lämpligaste sättet att nå dessa kategorier som arbetar med fondpapper eller
andra finansiella instrument är att låta bestämmelsen omfatta de aktiebolag
eller bankinstitut som enligt fondkommissionslagen 1990:000 erhållit tillstånd att driva rörelse.
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Registrering av aktieinnehav
19 § Bankinspektionen skall föra register över anmälningar som gjorts
enligt 11 § eller däremot svarande uppgifter från värdepapperscentralen
insynsställningsregister.
Uppgifter i insynsställningsregistret om sådant aktieinnehav som inte
längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio år efter det att de avförts.
I paragrafen föreslås att bankinspektionen skall föra register över de anmälningar som gjorts enligt 11
Paragrafen överensstämmer med 25 § i
värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Hur man överklagar
20§
Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart.
l överensstämmelse med vad
i avsnitt 16.4 vid 57 § anför om fullföljd av
talan mot bankinspektionens beslut i tillsynsärenden förordar
att bankinspektionens beslut enligt den nu föreslagna lagen skall överklagas till kammarrätten i stället för sorti enligt 26 § värdepappersmarknadslagen
1985:571

till regeringen.

Vite
21 § Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första stycket 2-4
får bankinspektionen förelägga vite.
I paragrafen föreslås att den i 27 § värdepappersmarknadslagen 1985:571
rätten för bankinspektionen att använda sig av vite i vissa fall
vid sin utredande verksamhet skall bibehållas.
föreskrivna

Ansvar
22 § Den som uppsåtligen bryter mot 6 § skall för olaga insynshandel
dömas till böter eller fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd
med strängare straff i brottsbalken.
Är brottet med hänsyn till värdepappersaffärens omfattning och övriga omständigheter grovt, skall dömas till fängelse lägst sex månader
och högst fyra år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i
brottsbalken.
Den som av grov oaktsamhet bryter mot 6 § skall dömas till böter
eller fängelse i högst sex månader.
I fall som kan antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende för
värdepappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas till
ansvar enligt första eller tredje stycket.
Paragrafen innehåller de till 6 § knutna straffbestämmelserna. I likhet med
vad som föreskrivits i 28 § värdepappersmarknadslagen har vid uppsåtliga
överträdelser mot förbudet straffbestämmelserna delats upp i en normalpåföljd och en påföljd för grova brott. Som

anfört i avsnitt 12.7.2.1 bör dessa
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påföljder för brott mot förbudet mot insiderhandel skärpas. För uppsåtliga
överträdelser av icke grov beskaffenhet föreslår
därför böter eller fängeltvå
år
i
högst
och
för
brott
fängelse
i
lägst
se
grova
sex månader och högst
fyra år.
Vid bedömningen av vad som skall anses vara grovt brott bör inte endast
storleken på den vinst eller den förlustminimering som görs genom affären
vara avgörande. Den totala omfattningen av affären måste också anses ha
betydelse även om t.ex. vinsten för den som genomfört affären inte blev så
stor. Till grovt brott kan också räknas fall när en person gjort upprepade
affärer eller när insiderhandeln framstår som organiserad genom samverkan
mellan flera personer som med tips och råd biträtt varandra för att göra
vinstgivande affärer med tillgång till förtrolig icke offentliggjord information. Även förfaringssättet vid genomförandet av en affär kan göra att den
bör betraktas som grov. Sådana graverande omständigheter kan vara olika
former av fördröjning av offentliggörande av information för att kursläget
dessförinnan skall kunna utnyttjas.
I paragrafen föreslås att den som av grov oaktsamhet bryter mot förbudet
skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Exempel på
situationer som kan bedömas som grovt oaktsamma är när en person som
fått information handlar utan att förvissa sig om att informationen gjorts
allmänt känd. En person kan även agera grovt oaktsamt om han handlar
med tillgång till icke offentliggjord information men inte varit medveten om
att information av ifrågavarande slag erfarenhetsmässigt medför en kursrörelse av den storleksordning som förutsätts i 6
l motsats till vad som föreskrivs i värdepappersmarknadslagen 1985:571
att en person som anstiftat eller eljest medverkat till ett brott mot
anser
§
6 bör kunna dömas till ansvar. Att låta medverkan omfattas av straffbestämmelserna ligger i linje med våra förslag att tipsgivning skall kriminaliseras. Vid bedömning av ansvar vid medverkan av flera personer gäller
bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.
För närvarande gäller att ansvarsbestämmelserna beträffande insiderbrott
tillämpas bara om gärningen inte är belagd med straffi brottsbalken. Denna
konstruktion kan inte bibehållas med hänsyn till den väsentliga utvidgning
av insiderförbudet och de straffskärpningar som vi föreslår. Bl.a. skulle
förhållanden under offentliga tjänstemäns brott mot tystnadsplikt, innefattande även utnyttjande av sekretessbelagd information, och insiderbrott
begångna av dem bli otillfredsställande reglerat. Vi föreslår att frågan om
mellan insiderbrott och brott enligt brottsbalken får bedömas
enligt allmänna rättsgrundsatser. En sådan tillämpning torde leda till att
endast bedrägeri och grovt bedrägeri, som har strängare straffskalor, tar
konkurrens

över uppsåtligt brott mot insiderförbudet.
23 § Till böter eller fängelse i högst sex månader skall den dömas som
uppsåtligen eller av oaktsamhet
underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 11
lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt 11 § eller vid fullgörande av uppgiftsskyldig-
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het som avses i 18 § första stycket 2-4,
underlåter att iaktta åliggande enligt 15 § tredje stycket, 16 eller
17
l ringa fall skall inte dömas till ansvar.
om straffpåföljd vid överträdelser av vissa
andra bestämmelser i lagen. Bestämmelsen överensstämmer med 29§ i
värdepappersmarknadslagen 1985:571.
Paragrafen innehåller föreskrifter

Förverkande
24 § Vinning av brott enligt 22 § skall förklaras förverkad om det inte
är oskäligt.
Paragrafen motsvarar 31 § värdepappersmarknadslagen.
Förverkande
grund av brott kan ske hos gärningsmannen eller någon
annan som tillhör den personkrets som avses i 36 kap. 5 § brottsbalken.
omfattar om inte annat föreskrivits förParagrafens tillämpningsområde
utom den allmänna straffråttens även specialstraffråttens område. Av paragrafen framgår att förverkande på grund av brott av egendom eller dess
värde kan ske hos a gärningsmannen eller annan som medverkat till brott
b den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var c den
som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 4 § d den
som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på grund av
arv eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat
egendomen på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning
till antagande om egendomens samband med brottet. En förutsättning för
förverkande enligt a-c är att egendomen tillhörde någon av dessa kategorier. Av regleringen följer att förverkande kan ske hos ett aktiebolag och
andra juridiska personer. Vid t.ex. en anställds brott mot förbudet mot
insynshandel i 6 § kan således ett förverkande ske hos arbetsgivaren. Ett
förverkande kan också ske hos den som hos den juridiska personen intar en
sådan ställning att han kan anses som gärningsman till brottet jmfr Kommentar till Brottsbalken lII, 1985, uppl. 3 s. 423 och NJA 1981 s. 452.
Den grundläggande förutsättningen för förverkande är att det har föreFörverkandeförklaring
kan därför inte meddelas
kommit ett brott mot 6
när det t.ex. inte går att styrka att en handling i strid med förbud i 6 § skett
av uppsåt eller grov oaktsamhet.
Det krävs vidare att den mot vilken förverkande riktas haft vinning av
brottet. Vinning kan sägas ha uppkommit om den som gjort en aktieaffär
därigenom kommit i ett gynnsammare förmögenhetsläge än om affären
förblivit ogjord. Om t.ex. köp skett i strid med ett förbud och om kursen
stigit då det med förbudet avsedda förhållandet offentliggjorts, har en typisk
av brottet uppkommit. Om otillåten affär avsett försäljning och
kursen sjunkit då informationen gjorts allmänt bekant, har likaså vinning
uppkommit. På grund av försäljningen har den som gjort affären kommit i
ett bättre förmögenhetsläge än om aktierna behållits. För att konstatera om

vinning

uppkommit men framför allt för att mäta dess storlek blir det
naturliga förfaringssättet att jämföra kursen den dag affären genomfördes

vinning
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med kursen då förhållande som utgjort grund för ett förbud offentliggjordes.
Särskilt om informationen till marknaden dröjer, kan kursen under angiven tid komma att påverkas av andra faktorer än det förhållande som gjort
ett förbud verksamt. Situationen kan t.ex. vara den att ett bolag av konkurrensskäl skjuter upp offentliggörandet av en viss omständighet. Sedan en
person med kännedom om omständigheten köpt aktier i bolaget, kan kursen på aktierna komma att stiga av marknadstekniska skäl eller på grund av
en allmänt kurspåverkande händelse, t.ex. ett politiskt beslut. När bolaget
sedermera offentliggör

den omständighet som gjort personens affär otilllåten, kan kursen komma att stiga ytterligare. Av den sammanlagda kursstegring som inträffat kan sålunda endast en del hänföras till den omständighet vars utnyttjande är förenat med straffansvar. Inte desto mindre
får kursstegringen i dess helhet betraktas som vinning till följd av brottet.
Detta beror på att vederbörande inte till någon del hade kunnat tillgodogöra sig kursstegringen om han följt lagen. Om den angivna situationen ändras
så att kursen antas
ner mellan köpet och den tidpunkt förhållandet blev
allmänt bekant kommer i konsekvens med det sagda mellankommande
faktorer att reducera den vinning som kan anses ha uppkommit. Det anförda innebär inte att förverkande alltid kommer att motsvara kursförändringen i dess helhet oberoende av hur den uppkommit. Det kan nämligen i
berörda fall finnas förutsättningar att underlåta förverkande av skälighetshänsyn.
Vid bestämningen av det värde som skall förverkas får man, som tidigare
nämnts, normalt utgå från kursutvecklingen från en tidpunkt till en annan.
Den första tidpunkten är den dag affären genomfördes och denna torde
utan svårighet kunna fastställas. Den senare tidpunkten avser den dag det
förbudsgrundande förhållandet blivit allmänt känt och kunnat tas i beaktande vid handeln med aktier i bolaget. Då bolaget självt offentliggjort
förhållandet, vilket torde och bör vara det normala, är det i regel den kurs
som noteras samma dag som offentliggörandet skett som avses.
Av paragrafen framgår att förverkande inte skall ske om detta är oskäligt.
Förverkande är en s.k. fakultativ rättsverkan. Avsikten är att domstolen
skall göra en relativt fri bedömning av när förverkande kan underlåtas. Med
hänsyn till det grundläggande syftet med förverkandebestämmelsen,
nämligen att konfiskera obehörig vinst av insiderspekulation, bör förverkande
inte ske då det kan antas att den som fått vinning av brottet kommer att utge
skadeersättning med belopp som svarar mot den gjorda vinningen. Sådana
omständigheter bör beaktas vid prövningen av om förverkande är oskäligt.
Det krävs inte att frågan om skadestånd prövats av domstol eller att talan
därom anhängiggjorts. Domstolen har i stället att med ledning av omständigheterna bedöma sannolikheten för att ersättning skall utges, antingen efter dom eller genom betalning på frivillig väg.
Även om det saknas anledning till antagande att vinsten kommer att
neutraliseras genom utgivande av skadestånd eller på annat sätt, kan det
förekomma fall där det ter sig skäligt att det belopp som skall förverkas sätts
ned.
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Som en allmän princip vid alla slag av förverkande gäller att en uppskattning av det värde som skall förverkas får ske, när bevisning om vad
som skall förverkas inte alls eller endast med svårighet kan föras.
Åtal

m.m.
25§ Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter
medgivande av bankinspektionen.
Om talan angående skyldighet enligt 10§ att betala vinst till ett
aktiebolag inte väcks av bolaget, får sådan talan föras av allmän åklagare efter anmälan av bankinspektionen.

j

E
i

Enligt första stycket i paragrafen får allmänt åtal för brott enligt lagen
väckas endast efter medgivande av bankinspektionen. I ett fall där det kan
antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden eller överträdelsen annars är att betrakta som ringa bör bankinspektionen ha en möjlighet att besluta att åtal inte skall väckas. Det förtjänar
erinras om att något medgivande inte krävs för att allmänt åtal för bedrägeri
skall få äga rum.
Enligt andra stycket framgår att det i första hand bör ankomma på
aktiebolaget att tillse att den vinst som en person med insynsställning i
bolaget förvärvat genom handel på sätt som föreskrivits i 10 § inbetalas till
bolaget. För det fall att bolaget inte är berett att väcka talan anser
att
bankinspektionen bör ges möjlighet att anmäla saken till åklagaren som
sedan har att föra talan vid domstol. Med hänsyn till att förfarandet enligt
10 § inte är kriminaliserat skall talan följa den för tvistemål stadgade ordningen vid handläggningen i domstol.
Kostnad för tillsyn
26 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens övervakning enligt
denna lag skall aktiebolag och bankinstitut som erhållit tillstånd enligt
3 § fondkommissionslagen 1990:000 och börser och clearingorganisationer som har tillstånd enligt lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet samt Stockholms fondbörs årligen betala bidrag enligt de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
l paragrafen anges vilka som skall bidra till att täcka kostnaderna
bankinspektionens verksamhet enligt lagen.

för

Övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
Genom lagen upphävs lagen 1985:571 om värdepappersmarknaden.
Om det i en lag eller en författning som har beslutats av regeringen
hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att göra anmälan om
innehav av aktier enligt 11 § och som icke tidigare har anmält innehavet
enligt 10 § lagen om värdepappersmarknaden skall göra anmälningen före
utgången av januari 1991.
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16.7

Förslaget

till

lag om

ändring

i brottsbalken

9 Kap. Om bedrägeri och annan oredlighet
9 a§ Den som vid handel på värdepappersmarknaden genom avtal,
köp- eller säljanbud eller liknande förfarande vidtar vilseledande åtgärd
för att påverka priset på fondpapper eller andra finansiella instrument
dömes för otillbörlig kurspåverkan till böter eller fängelse i högst två år.
Paragrafen innehåller

ett förbud för en person att genom olika typer av
skapa en situation som medför att kursen på ett fondpapper
eller annat finansiellt instrument inte motsvarar den som skulle ha gällt om
en naturlig marknadsutveckling fått bestämma kursen.
förfaranden

Varje form av förfarande som vidtas i syfte att skapa en skev kurssättning
omfattas av bestämmelsen. Således omfattas en aktiv verksamhet på marknaden i forrn av köp- och säljanbud med en prissättning på fondpapperet
eller ett annat finansiellt instrument som inte motsvarar vad skulle ha gällt
om ett konstlat marknadsvärde inte eftersträvats. Förfarandet kan också
bestå i omotiverat stora köp eller försäljningar av ett fondpapper eller annat
finansiellt instrument, där långsiktiga placeringsöverväganden - t.ex. planerade företagsköp - inte ligger bakom utan avsikten endast är att rigga
kursen för ett speciellt ändamål. Vidare omfattas förfaranden som i princip
inte är avsedda att komma till marknadens kännedom såsom hemliga återköpsavtal vid försäljning av större poster av fondpapper eller andra finansiella instrument för att en bristsituation skall skapas på marknaden. En
liknande situation kan också skapas genom avtal med förbud mot försäljning av aktier under en viss tidsperiod. Samtliga förfaranden bör dock
för att kunna omfattas av bestämmelsen innebära att personen sätter de
naturliga marknadskrafterna ur spel, varigenom en konstlad värdering görs
ett fondpapper eller finansiellt instrument.
av marknaden av värdet
Envar omfattas av bestämmelsen. Bestämmelsen är genom sin placering i
även tillämplig på den som medverkar vid otillbörlig kurspåverkan. Medverkan vid otillbörlig kurspåverkan kan t.ex. bli aktuell i de fall
brottsbalken

huvudmannen önskar skapa en falsk bild av intresset för en aktie genom en
livlig handel där ett antal bulvaner medverkar i handeln med vetskap om
syftet med handeln.
Varje form av kursförändring omfattas dock inte av bestämmelsen. Om
således en person t.ex. förbereder ett Övertagande av ett aktiebolag och
sköter uppköpen genom olika fondkommissionärer för att han inledningsvis
inte vill visa sin avsikt för marknaden, är det inte att bedöma som otillbörlig
kurspåverkan.
Påföljden föreslås bli böter eller fängelse i högst två år. Fängelsepåföljd
bör komma i fråga i de fall när de kursdrivande åtgärderna har varit av mer
omfattande natur.
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lag om ändring i
1975: 1385
aktiebolagslagen

16.8

Förslaget

till

l kap. Inledande bestämmelser
3 § Innehas i ett aktiebolag aktier av ett och samma slag av minst två
hundra ägare, anses bolagets aktier vara allmänt spridda. Innehas andra
fondpapper av ett och samma slag, som utgivits av ett aktiebolag, av
minst tvåhundra ägare, anses sådana fondpapper vara allmänt spridda.
Vi föreslår att i 1 kap. aktiebolagslagen införs en ny paragraf, 3
som
Så
allmänt
spridda.
skall
enligt
aktierna
i
bolag
skall
när
ett
anses
vara
anger
förslaget vara fallet när aktier av ett visst slag innehas av minst tvåhundra
personer. Motsvarande skall gälla andra fondpapper. Gränsen har närmare
motiverats i avsnitt 9.4.2.
3 kap. Aktier,

aktiebrev m.m. och aktiebok

13 § Aktiebok hålles tillgänglig på bolaget för envar. Föres aktieboken
med maskin för automatisk databehandling eller på annat liknande sätt,
begäran tillhandahållas hos
skall i stället utskrift av aktieboken
bolaget och, i fråga om avstämningsbolag, även hos värdepapperscentralen. När det gäller avstämningsbolag får dock utskrift enligt detta
innehålla uppgifter om aktieägare som innehar aktier vilka vid
stycke
det senaste årsskiftet hade ett marknadsvärde som understeg fyra gånger det då gällande basbeloppet enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring.
Utskrift som avses i första stycket får
vara äldre än sex månader.
Varje månad skall en utskrift göras med uppgifter om aktieägare som
innehar aktier motsvarande minst en tusendel av antalet aktier eller
röster i bolaget. Envar har rätt att mot ersättning få sådan utskrift som
nu sagts eller del av den.
Aktiebok eller, om aktieboken föres med maskin för automatisk
databehandling eller på annat liknande sätt, utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämma, skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid stämman.
I utskrift upptages aktieägarna och de förvaltare som avses i 10§
andra stycket i alfabetisk ordning. Aktiebrevs nummer behöver
anges.
Som närmare motiverats i avsnitt 13.8.5.1 bör den generella regeln om en i
väsentliga delar offentlig aktiebok bibehållas. Det torde dock inte föreligga
ett berättigat intresse av att utskriften av en aktiebok görs fullständig för
avstämningsbolag. Vi föreslår därför att första stycket i paragrafen ändras så
att en utskrift av ett avstämningsbolags aktiebok inte får innehålla uppgifter
om aktieägare som innehar aktier vilka vid det senaste årsskiftet hade ett
marknadsvärde som understeg fyra gånger det då gällande basbeloppet.
Marknadsvärdet bör fastställas vid början av varje år. För marknadsnoterade bolag eller bolag vilkas aktier är allmänt spridda bör tillgängliga kursnoteringar tjäna som utgångspunkt vid marknadsvärdets bestämmande. VPC
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bör fastställa hur marknadsvärdet på fyra basbelopp skall omvandlas till
lämpligt antal aktier. I paragrafens andra stycke föreslår
att utskriften av
ett avstämningsbolags aktiebok med uppgifter om aktieägare som innehar
aktier i bolaget till ett marknadsvärde som överstiger fyra gånger basbeloppet inte får vara äldre än sex månader. l syfte att åstadkomma en ordning
som ger en mer aktuell insyn när det gäller större ägarförändringar föreslår
i paragrafens andra stycke dessutom att utskriften över de aktieägare som
innehar aktier motsvarande minst en tusendel av antalet aktier eller röster i
bolaget skall göras varje månad.
4 kap. Ökning av aktiekapitalet

genom nyemission eller fondemission

l § Aktiekapitalet
kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning
nyemission
eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella
belopp höjes utan ny betalning fondemission.
Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om
annat följer av 14
Sådant beslut får
eller 15
fattas förrän bolaget blivit registrerat.
Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut därom först fattas.
Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tillämpning vid nyemission. Vid fondemission får
till aktiekapitalet överföras belopp som
understiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den
sammanlagda höjning av aktiernas nominella belopp.
Vid nyemission i bolag vars aktier är noterade vid Stockholms fondbörs eller annan börs får aktier tecknas mot betalning av lägre belopp än
det nominella under förutsättning att skillnaden mellan vad som skall
betalas för de nya aktierna och deras sammanlagda nominella belopp
tillförs aktiekapitalet genom överföring från bolagets eget kapital i
övrigt eller genom uppskrivning av värdet av anläggningstillgångar.
Sådan överföring eller uppskrivning skall ske innan beslutet om nyemission registreras.
l fråga om aktiebolag, vilkas aktier är allmänt spridda, samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner i aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda, m.m.
I paragrafens fjärde stycke har
förslag om börsverksamhet.

lagt till annan börs som en följd av våra

Vi föreslår att lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner, m.m. skall
aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda och att lagen i
vara tillämplig
samband härmed skall få nytt namn. De föreslagna ändringarna föranleder
följdändringar i förevarande paragraf.
Emissionsprospekt
18 § När aktiebolag, som enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde stycket är
skyldigt att ha auktoriserad revisor eller vars aktier annars är allmänt
spridda, eller aktieägare i sådant bolag offentliggör eller på annat sätt
till en vidare krets riktar inbjudan att förvärva aktier eller teckningsrätter i bolaget, skall styrelsen upprätta en särskild redogörelse för
bolagets förhållanden emissionsprospekt
enligt 19-26 §§. Detsamma
gäller om i annat fall en sådan åtgärd kan väntas leda till att ett
aktiebolags aktier blir allmänt spridda.
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Vi föreslår i avsnitt 9.4.3 att skyldigheten att utfärda emissionsprospekt bör
omfatta inte enbart de aktiebolag som enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde
stycket aktiebolagslagen är skyldiga att ha auktoriserad revisor utan även
andra aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda. Beträffande aktiebolag
vilkas aktier inte är allmänt spridda men som avser att vända sig till en
vidare krets och på så sätt kan väntas få sådan spridning av sina aktier att de
blir att anse som allmänt spridda föreslås styrelsen bli skyldig att upprätta
ett emissionsprospekt.
graf.

Förslagen föranleder

tillägg till förevarande para-

Vidare föreslås att beloppsgränsen en miljon
upprätta emissionsprospekt tas bort. Ändringen
avsnitt 9.4.3.

kronor för skyldighet att
har närmare motiverats i

22 § I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen
kortfattad historik över bolaget och dess verksamhet,
redogörelse för bolagets och, om dotterföretag finnes, koncernens
verksamhet, råvarutillgångar, produkter och driftställen samt för dess
ställning inom branschen,
uppgift om bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledande befattningshavare,
redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets
aktier.
Uppgifter enligt första stycket 1 får utelämnas av aktiebolag, vars
aktier noteras
Stockholms fondbörs eller annan börs.
Med hänsyn till våra förslag om börsverksamhet föreslår
att andra stycket
skall omfatta aktiebolag vars aktier noteras på Stockholms fondbörs eller
annan börs.
5 kap. Konvertibla
till nyteckning

skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt

Allmänna bestämmelser
1 § Aktiebolag kan mot vederlag utge konvertibla skuldebrev eller
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skuldebrev
skall ställas till innehavaren eller till viss man eller order.
Konvertibla skuldebrev skall innehålla utfästelse från bolaget om att
borgenär har rätt att helt eller delvis utbyta sin fordran enligt skuldebreven mot aktier i bolaget. Skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning skall ge borgenär rätt att teckna aktier i bolaget mot betalning i pengar.
Villkoren för utbyte eller nyteckning av aktier skall bestämmas så att
utbyte eller nyteckning kan ske utan att bolagsordningen ändras. Vederlaget för konvertibelt skuldebrev får
understiga det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte, om
mellanskillnaden täckes
genom kontant betalning vid utbytet.
Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis fogade vid
skuldebreven. Borgenär får skilja optionsbevis från skuldebrev och förfoga över beviset särskilt, om
i skuldebrevet föreskrives att beviset får
avskiljas först efter viss tid.
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I fråga om aktiebolag, vilkas aktier
lag till sådana bolag gäller, förutom
stämmelserna i lagen 1987:464 om
lag vilkas aktier är allmänt spridda,

är allmänt spridda, samt dotterboföreskrifterna i detta kapitel, bevissa riktade emissioner i aktiebom.m.

I paragrafen föreslås samma ändringar som i 4 kap. 1
4 § Beslut om emission skall ange
emissionens belopp eller högsta belopp eller det lägsta och högsta
beloppet för emissionen,
den företrädesrätt att deltaga i emissionen som tillkommer aktieägare eller annan eller vem som eljest äger deltaga i emissionen,
den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett visst
belopp eller ett lägsta belopp bestämts för emissionen,
understigande två veckor från utfärdandet av kungörelden tid,
se enligt 6 § första stycket första meningen eller, i fall som avses i 6 §
fjärde stycket, från beslutet eller, i fråga om avstämningsbolag, från
avstämningsdagen, inom vilken aktieägare kan begagna sin företrädesrätt till teckning,
skuldebrevens nominella belopp, emissionskurs och räntefot,
den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt den
beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som icke
föreskrift meddelas att
tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om
fördelningen skall bestämmas av styrelsen,
tid och villkor för utbyte eller nyteckning,
den rätt som skall tillkomma borgenär eller innehavare av optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen
ökas eller nedsättes eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev
förenade med optionsrätt till nyteckning utges eller bolaget upplöses
eller upphör genom fusion,
det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas genom utbyte
eller nyteckning,
10. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, om aktier av olika
slag finnes eller kan utges.
Om förbehåll enligt 3 kap. l § fjärde stycket eller 3
6 kap. 8 § eller
17 kap. 1 § skall gälla beträffande de nya aktierna, skall erinran därom
intagas i emissionsbeslutet.
I fråga om avstämningsbolag iakttages, att avstämningsdag skall anges i emissionsbeslutet, om aktieägare skall ha företrädesrätt att deltaga
i emissionen. Avstämningsdagen får
sättas tidigare än tre veckor från
det beslutet kungjorts enligt 6 § första stycket första meningen.
Skall skuldebrev bli föremål för handel vid Stockholms fondbörs eller
annan börs, kan i emissionsbeslutet upptagas bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen inom sig förordnar att innan teckning påbörjas
bestämma emissionens belopp, emissionskurs, räntefot samt villkor för
utbyte eller nyteckning. I fråga om avstämningsbolag iakttages dock. att
nämnda villkor skall bestämmas senast på avstämningsdagen, om aktieägare skall ha företrädesrätt att deltaga i emissionen.
l paragrafen föreslås samma ändring som i 4 kap. 22
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Emissionsprospekt
l6 § Bestämmelserna i 4 kap. 19-26 §§ om emissonsprospekt äger motsvarande tillämpning när aktiebolag, som enligt 10 kap. 3 § andra eller
fjärde stycket är skyldigt att ha auktoriserad revisor eller vars aktier
annars är allmänt spridda, eller aktieägare i sådant bolag offentliggör
eller
annat sätt till en vidare krets riktar inbjudan att förvärva av
bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis som avses i detta kapitel.
Detsamma gäller om i annat fall av ett aktiebolag utgivna skuldebrev
eller optionsbevis som avses i detta kapitel är eller till följd av en sådan
inbjudan kan väntas bli allmänt spridda.
7 kap. Förvärv av egna aktier och upptagande av vissa penninglån

i
1

3 § Bestämmelserna i 4 kap. 19-26 §§ om emissionsprospekt äger motsvarande tillämpning när aktiebolag, som enligt 10 kap. 3 § andra eller
fjärde stycket är skyldigt att ha auktoriserad revisor eller vars aktier
annars är allmänt spridda, eller aktieägare i sådant bolag offentliggör
eller
annat sätt till en vidare krets riktar inbjudan att förvärva av
bolaget utgivna vinstandelsbevis. Detsamma gäller om i annat fall av ett
aktiebolag utgivna vinstandelsbevis är eller till följd av en sådan inbjudan kan väntas bli allmänt spridda.
I paragraferna föreslås beträffande konvertibla skuldebrev och optionsbevis
respektive vinstandelsbevis motsvarande ändringar som i 4 kap. 18
8 kap. Bolagets ledning
5 § Styrelseledamot och verkställande direktör skall när de tillträder för
införing i aktieboken anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i bolag
inom samma koncern, om det
skett dessförinnan. Förändringar i
aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.
Första stycket gäller inte om anmälningsskyldighet föreligger enligt
lagen 1990:000 om insynshandel på värdepappersmarknaden.
I paragrafens andra stycke föreslås att första stycket inte skall vara tillämpligt om anmälningsskyldighet föreligger enligt den av oss föreslagna
lagen om insynshandel
värdepappersmarknaden.
9 kap. Bolagsstämma
1 § Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid
bolagsstämma.
I avstämningsbolag tillkommer rätten att deltaga i bolagsstämma den
som upptagits som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i
3 kap. 13 § andra stycket.
I bolagsordningen kan bestämmas att aktieägare för att få deltaga i
bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får
vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
infalla tidigare än femte dagen före stämman.
Aktie som tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan
företrädas vid
bolagsstämman. Sådan aktie skall
medräknas när för giltigheten av
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beslut eller utövande av befogenhet fordras samtycke av ägare till viss
del av aktierna i bolaget.
Föreskrifter om förbud i visst fall att vid bolagsstämman företräda
aktie som tillhör aktiebolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd
enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 finns i 16 § fondkommissionslagen och 2 kap. 7 § femte stycket bankrörelselagen 1987:617.
Vi föreslår att till paragrafen fogas ett femte stycke
om att särskilda bestämmelser om rätt att företräda
bolag eller bankinstitut som erhållit tillstånd enligt
finns intagna i nämnda lag och bankrörelselagen.

som lämnar upplysning
aktie som tillhör aktiefondkommissionslagen

Innebörden av bestämmelserna har närmare motiverats i avsnitten 10.9.3.3 och 16.4.
10 kap. Revision och särskild granskning
3 § Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad
revisor eller godkänd revisor.
Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad
revisor om
tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de
två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar
1000 gånger det basbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i
medeltal överstigit 200, eller
bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid Stockholms fondbörs eller annan börs.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga
om visst bolag, beträffande vilket de i andra stycket 1 eller 2 angivna
omständigheterna föreligger, förordna att bolaget får utse viss godkänd
revisor i stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst
fem år.
Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt
fastställda koncernbalansräkningar
för de två senaste räkenskapsåren
överstiger det gränsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet
anställda vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit
200.
I annat bolag än som avses i andra och fjärde styckena skall auktoriserad revisor utses, om ägare till en tiondel av samtliga aktier begär det
vid bolagsstämma, där revisorsval skall ske.
I paragrafen föreslås samma ändring som i 4 kap. 22
ll kap. Redovisning
Delårsrapport
12 § Aktiebolag, som enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde stycket är
skyldigt att ha auktoriserad revisor eller vars aktier annars är allmänt
spridda, skall minst en gång under räkenskapsår som omfattar mer än
tio månader avge särskild redovisning delårsrapport.
Rapporten skall
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avse bolagets verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport
skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar
av
räkenskapsåret.
Delårsrapport avges av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det,
av verkställande direktören. Rapporten skall hos bolaget hållas tillgänglig för envar och genast sändas till aktieägare som begär det.
Delårsrapport som avses i första stycket tredje punkten skall senast två
månader efter rapportperiodens utgång i avskrift insändas till registreringsmyndigheten.
Skyldigheten att avge delårsrapport bör enligt vår mening gälla inte bara för
aktiebolag vilka enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde stycket aktiebolagslagen skall ha auktoriserad revisor utan också för aktiebolag vilkas aktier är
allmänt spridda. Förslaget har närmare motiverats i avsnitt 9.4.4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.9

Förslaget
1976:600

till

lag om ändring i lagen
om offentlig
anställning

6 kap. Bisysslor m.m.
3 § Arbetstagare får, i syfte att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden skall upprätthållas, åläggas att skriftligen anmäla
innehav av fondpapper eller andra finansiella instrument,
som anges i
2 § lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet, och ändring i
innehavet. Närmare föreskrifter om sådan anmälningsskyldighet meddelas av regeringen med iakttagande av de undantag från anmälningsskyldigheten som föreskrivs i 11 § tredje stycket 2-5 lagen 1990:000
om insynshandel på värdepappersmarknaden.
I paragrafen lämnas möjlighet för regeringen att i föreskrifter ålägga arbetstagare hos myndigheter att skriftligen anmäla innehav av fondpapper eller
andra finansiella instrument. Syftet är att arbetstagarna
genom sin skyldighet att göra sådana anmälningar skall avhållas från att göra insideraffärer
som kan påverka allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.
Anmälningsskyldigheten
bör endast avse sådana personer som på grund
av
sin ställning i en statlig myndighet normalt har tillgång till icke offentliggjord information av kurspåverkande karaktär. För det övervägande
antalet myndigheter torde det inte vara behövligt med
en anmälningsskyldighet. En allmän anmälningsskyldighet för offentliga funktionärer bör
därför inte införas av regeringen.
Bestämmelsen lämnar stor frihet för regeringen att i föreskriftsform närmare ange utformningen av anmälningsskyldigheten. Skälet härtill är att det
skall
att anpassa en anmälningsskyldighet till de skilda krav som kan
komma att ställas vid anmälningsskyldighetens fullgörande vid olika
myndigheter. I bestämmelsen anges dock vissa krav
som måste iakttas vid
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av föreskrifterna. Anmälan skall vara skriftlig och avse innehav av fondpapper eller andra finansiella instrument som anges i 2 § lagen
om börs- och clearingverksamhet. Vidare skall de undantag som anges i
11 § tredje stycket 2-5 lagen om insynshandel på värdepappersmarknaden.
Den närmare utformningen av föreskrifterna kan lämpligen ske i samråd
med berörda myndigheter. Det torde då kunna förutsättas att bestämmelserna i mycket kommer att överensstämma med de bestämmelser som gäller

utformningen

för dem som har insynsställning enligt den av oss föreslagna lagen om
insynshandel på värdepappersmarknaden.
De föreskrifter som meddelas med stöd av bestämmelsen kommer i det
närmaste uteslutande att beröra arbetstagare med statlig anställning. För
arbetstagare hos kommun, landstingskommun, kommunalförbund, församling eller kyrklig samfällighet gäller enligt 1 kap. 5 § lagen om offentlig
anställning vad som föreskrivs i bl.a. 6 kap. samma lag endast om anställningen är statligt reglerad och
avser prästerlig tjänst. Kommunalt
anställda kommer därför inte annat än i undantagsfall att kunna beröras av
de föreskrifter som regeringen meddelar. Med hänsyn till att behovet av
anmälningsskyldighet för dessa kategorier anställda måste bedömas som
mycket ringa anser
att den föreslagna ordningen är till fyllest.
Denna lag träder i kraft den l januari 1991.

16.10

Förslaget
1980:100

till

lag om

ändring

i sekretesslagen

8 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska
förhållanden
5 § Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består i
tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,
börs- och clearingväsendet eller försäkfondkommissionärsväsendet,
ringsväsendet, för uppgift om
affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,
ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.
Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som består i
övervakning enligt lagen 1990:000 om insynshandel på värdepappersmarknaden, för sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga
förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige
gäller dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller men
uppgiftsskylom uppgiften röjs och sekretess inte motverkar syftet med
digheten.
Sekretess gäller också hos myndighet i verksamhet som avses i första
och andra styckena för sådan uppgift om affärs- eller driftsförhållanden
och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit

sou 1989:72

på grund av avtal med främmande stat, vilket godkänts av riksdagen, i
den mån uppgiften skall hållas hemlig enligt avtalet.
Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen enligt första stycket
om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.
l fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
ar.
Motiveringen till förslaget om ett nytt tredje stycke i paragrafen har lämnats
i avsnitt 12.7.2.7.
l det internationella samarbetet på olika tillsynsområden är det inte
ovanligt att det i samarbetsavtal förekommer avtalsklausuler som säger att
sekretesslagstiftningen i det land varifrån uppgiften lämnas skall tillämpas i
stället för bestämmelserna i mottagarlandet, om ursprungslandets lagstiftning ger ett bättre sekretesskydd. Det föreslagna stycket innebär att om ett
avtal med främmande stat föreskriver särskilda Sekretessregler för uppgifter
som lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet skall den sekretessen gälla.
Detta medför således att den svenska sekretesslagens bestämmelser på
området kan komma att sättas
sidan och att det blir fråga om en begränsning av offentlighetsprincipen.
Det omvända förhållandet med ett mer
omfattande sekretessgenombrott än vad sekretesslagen föreskriver torde
med hänsyn till vår vidsträckta offentlighetsprincip bli sällan förekommande. Med hänsyn till att det är fråga om en begränsning i handlingsoffentligheten bör varje avtal godkännas av riksdagen.
Bestämmelsen innebär att sekretessen kan bli absolut för uppgifter från
utlandet också i de fall där 8 kap. 5 § sekretesslagen föreskriver att ett
skaderekvisit skall vara uppfyllt för att uppgifterna skall vara sekretessbelagda. En förutsättning är dock att uppgifterna erhållits med tillämpning av
avtalet och att avtalet förbjuder vidarelåmnande av uppgifterna.
9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållande av såväl
personlig som ekonomisk natur
4 a § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om någons innehav av
fondpapper och andra finansiella instrument som lämnas enligt föreskrift som meddelats med stöd av 6 kap. 3 § lagen 1976:600 om
offentlig anställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör lider skada eller men.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
o
31.
I paragrafen ges de anställda som med stöd av 6 kap. 3 § lagen om offentlig
anställning ålagts skyldighet att redovisa sitt innehav av fondpapper och
andra finansiella instrument ett sekretesskydd för de lämnade uppgifterna.
Vi föreslår att vid skadeprövningen, om uppgifterna kan offentliggöras,
presumtionen bör vara att de inte får lämnas ut. Offentliggörande kan
således endast ske om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men av att uppgiften offentliggörs.
Tidsgränsen för sekretessen föreslås bli 20 år.
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12 a § Sekretess gäller hos disciplinnämnden för värdepappersmarknaden i disciplinärende enligt lagen 1990:000 om börs- och clearingverksamhet för uppgift om någons personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
ar.
I 12 § lagen om disciplinnämnd för värdepappersmarknaden föreskriver
att sammanträde vid nämnden skall hållas inom stängda dörrar. Den föreslagna bestämmelsen föreslås bli kompletterad av en bestämmelse i sekretesslagen.
Det vore enligt vår mening olyckligt om nämndens arbete försvårades
eller rent av förhindrades av det skälet att disciplinnämnden undanhölls
ärenden eller att ärenden inte blev till fullo utredda av rädsla för att den
person handlingen rörde skulle kunna komma till skada vid ett offentliggörande av handlingens innehåll. Även om det kan röra sig om känsliga
uppgifter som är föremål för prövning i nämnden bör utgångspunkten dock
vara att handlingarna skall vara offentliga. Sekretess bör gälla för uppgifter
om personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att den
berörde lider skada eller men om uppgiften blir offentlig. Det torde nämligen enligt vår mening inte annat än i ett mindre antal ärenden kunna
hävdas att skada uppkommer om handlingarna är offentliga.
En lämplig längsta tid under vilken en uppgift bör vara sekretessbelagd
bör vara tjugo år.
För att tillgodose behovet av sekretess i disciplinnämndens verksamhet
föreslår
att en ny bestämmelse införs i 9 kap. sekretesslagen i enlighet
anfört. Med hänsyn till att disciplinnämndens beslut har ett
allmänintresse och kan antas få prejudikatvärde bör dock av bestämmelsen
framgå att själva beslutet i ett ärende inte kan omfattas av sekretess.
Av bestämmelserna i sekretesslagen och 20 kap. 3 § brottsbalken följer

med vad

också att ledamöter av och befattningshavare vid nämnden inte får röja eller
utnyttja uppgift som enligt den föreslagna bestämmelsen skall hållas hemlig.
14 kap. Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och om
förbehåll
2 § Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 §
lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för
förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställnig eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den
myndighet där uppgiften förekommer,
omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften
förekommer, eller
tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.
Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt
yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver för-
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undersökning i brottmål.
Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer
och arbetsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för
delgivning enligt delgivningslagen 1970:428. Vad nu sagts gäller dock
inte uppgift hos televerket om telefonnummer till enskilds bostad, om
den enskilde hos televerket begärt att abonnemanget skall hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket.
Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet
som har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet
och detta kan antas föranleda annan påföljd än böter.
För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6 §§ 8 kap. 5 §
tredje stycket eller 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7
8§ första eller andra stycket eller 9 § andra stycket gäller vad
som
föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke om brott för
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Dock
hindrar sekretess enligt 7 kap. 1 eller 4 § inte att uppgift som angår
misstanke om brott enligt
4 eller 6 kap. brottsbalken mot någon som
inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.
Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekretess enligt 9 kap. 9 § första stycket.
3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift
lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften
lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.
Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1-6 §§, 8
kap. 5 § tredje stycket och 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap.
4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9
Inte heller gäller
första stycket, om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller,
såvitt angår uppgift i personregister enligt datalagen 1973:289, föreskrift som har meddelats med stöd av datalagen.
I 14 kap. 2 och 3 §§ sekretesslagen finns intaget bestämmelser som reglerar
uppgiftslämnandet mellan svenska myndigheter. Sekretesskyddet är bl.a.
inskränkt för fall där uppgifterna angår misstanke om brott som inte är av
lindrig beskaffenhet 14 kap. 2 § fjärde stycket.
Möjligheten att utlämna sekretessbelagda uppgifter vid misstanke om
brott för vilket annan påföljd kan komma i fråga är dock inte undantagslös.
l fall där absolut sekretes råder, t.ex. avseende enskilds personliga förhållanden, föreskrivs i 14 kap. 2 § femte stycket att sådan sekretessbelagd
uppgift som huvudregel endast kan utlämnas till t.ex. åklagarmyndighet om
för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.
I 14 kap. 3 § sekretesslagen finns en generalklausul enligt vilken sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som
sekretessen skall skydda. I andra stycket har i paragrafen utskiljts vissa
sekretessbelagda uppgifter av särskilt känslig beskaffenhet från generalklausulens tillämpningsområde.
Eftersom bestämmelserna i 14 kap. 2 och 3 §§ sekretesslagen kan medföra att sekretessbelagda uppgifter som lämnats av en utländsk myndighet
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till t.ex. bankinspektionen kan komma att lämnas vidare till annan svensk
myndighet bör undantag göras från bestämmelserna. När avtal ingåtts med
främmande stat om samarbete beträffande tillsyn på värdepappersmarknaden bör, så långt möjligt de utländska myndigheternas krav på sekretess för
uppgifterna de lämnar ut tillmötesgås. Sekretessgenombrott för sådana
uppgifter bör
medges i större utsträckning än kan ske för andra uppgifter
som har särskilt skydd enligt sekretesslagen.
Vi föreslår därför att 14 kap. 2 § femte stycket sekretesslagen kompletteras med en hänvisning till 8 kap. 5 § tredje stycket.
Vi föreslår att det absoluta sekretesskyddet för uppgifter som erhållits
genom ett internationellt avtal om tillsynsarbete på värdepappersmarknaden inte skall kunna inskränkas med stöd av 14 kap. 3 § första stycket och
att andra stycket i paragrafen kompletteras med en hänvisning till 8 kap. 5 §
tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.11

till

lag om
försäkringsrörelselagen

Förslaget

ändring i
1982:713

l kap. Inledande bestämmelser
9 a § Innehas i ett försäkringsaktiebolag aktier av ett och samma slag
av minst tvåhundra ägare, anses bolagets aktier vara allmänt spridda.
Innehas andra fondpapper av ett och samma slag, som utgivits av ett
försäkringsaktiebolag,
av minst tvåhundra ägare, anses sådana fondallmänt
spridda.
papper vara
I 1 kap. aktiebolagslagen föreslår vi att en ny paragraf införs som anger
när aktierna i ett bolag skall anses vara allmänt spridda. Motsvarande
ändring bör göras i försäkringsrörelselagen. Den föreslagna paragrafen har
närmare motiverats i avsnitt 9.4.2.
3 kap. Aktier, aktiebrev och aktiebok m.m. i försäkringsaktiebolag
13 § Aktiebok skall på den ort där styrelsen har sitt säte hållas tillgänglig för alla. Förs aktiebok med maskin för automatisk databehandling eller på annat liknande sätt, skall i stället utskrift av aktieboken
begäran tillhandahållas hos bolaget och, i fråga om avstämningsbolag,
även hos värdepapperscentralen. När det gäller avstämningsbolag får
innehålla uppgifter om aktieägare
dock utskrift enligt detta stycke
som innehar aktier vilka vid det senaste årsskiftet hade ett marknadsvärde som understeg fyra gånger det då gällande basbeloppet enligt
lagen 1962:382 om allmän försäkring.
Utskrift som avses i första stycket får inte vara äldre än sex månader.
Varje månad skall en utskrift göras med uppgifter om aktieägare som
innehar aktier motsvarande minst en tusendel av antalet aktier eller
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röster i bolaget. Envar har rätt att mot ersättning få sådan utskrift som
nu sagts eller del av den.
Aktiebok skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman.
Förs aktieboken med maskin för automatisk databehandling eller
något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig
vid stämman.
l utskriften

tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare som
§
i
10
andra stycket. Aktiebrevens nummer behöver inte anges.
avses
Den föreslagna ändringen har närmare motiverats i avsnitten 13.8.5.1 och
16.8.
4 kap. Ökning av aktiekapitalet
eller fondemission

i fdrsäkringsaktiebolag

genom nyemission

1 § Aktiekapitalet
kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning
nyemission
eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella
belopp höjs utan ny betalning fondemission.
En fondemission kan
endast ske i skadeförsäkringsbolag.
Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte
följer av 16 eller 17
Sådana beslut får inte fattas förrän bolaget har
blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras skall beslut om detta
fattas först. Ett beslut om emission får fattas innan ändringen stadfästs
om beslutet görs beroende av att stadfästelse meddelas.
Vid nyemission får betalning för aktier inte understiga det nominella
beloppet.
Vid fondemission får inte till aktiekapitalet föras över belopp som
understiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den
sammanlagda höjningen av aktiernas nominella belopp.
l fråga om försäkringsaktiebolag,
vilkas aktier är allmänt spridda,
samt dotteraktiebolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i
detta kapitel, bestämmelserna i lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner i aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda, m.m.
I paragrafens femte stycke föreslår
att begreppet allmänt spridda aktier
skall ersätta begreppet aktiemarknadsbolag.
24 § I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen
en kortfattad historik över försäkringsbolaget och dess verksamhet,
en redogörelse för bolagets eller, om det finns dotterföretag, koncernens verksamhet, försäljningsställen samt för dess ställning inom
branschen,
uppgifter om bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledande
befattningshavare och
en redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets aktier.
Uppgifterna

enligt första stycket 1 behöver inte lämnas av försäkringsaktiebolag, vars aktier noteras på Stockholms fondbörs eller annan börs.
Den föreslagna ändringen i paragrafens andra stycke följer av våra förslag
om börsverksamhet.
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8 kap. Försäkringsbolagets

ledning m.m.

6 § Styrelseledamöterna och verkställande direktören i försäkringsaktiebolag skall senast när de tillträder sin befattning, för införande i
aktieboken anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i bolag inom
samma koncern. Detsamma gäller motsvarande befattningshavare i ömsesidiga försäkringsbolag i fråga om innehav av aktier i bolag inom
koncern där det ömsesidiga bolaget ingår. Förändringar i aktieinnehaven skall anmälas inom en månad.
Första stycket gäller inte i den mån anmälningsskyldighet föreligger
enligt lagen 1990:000 om insynshandel
värdepappersmarknaden.
Den föreslagna ändringen av andra stycket i paragrafen är en anpassning till
vårt förslag till lag om insynshandel på värdepappersmarknaden.
14 kap. Likvidation

och upplösning

l2§
Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på
offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt förvandla bolagets
egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen,
samt
betala bolagets skulder. Bolagets rörelse får fortsättas, om det behövs
för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få ett
skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.
Har försäkringsinspektionen förordnat en likvidator och vägrar denne
utan skäl samtycke till avyttring under hand av bolagets egendom får
inspektionen på ansökan av övriga likvidatorer tillåta försäljningen. Om
likvidatorerna önskar överlåta värdepapper som är noterade på Stockholms fondbörs eller annan börs till gällande börspris behövs inte något
samtycke.
Våra förslag om börsverksamhet medför att andra stycket bör ändras så att
begreppet Stockholms fondbörs eller annan börs införs i stycket för att
ersätta begreppet fondbörs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.12

Förslaget till lag om ändring i lagen
emissioner
1987:464
om vissa riktade
aktiemarknadsbolag,
m.m.

i

Lag 1987 :464 om vissa riktade emissioner i aktiebolag vilkas aktier är
allmänt spridda, m.m.
l § Denna lag gäller då aktiebolag, vilkas aktier är allmänt spridda,
eller dotterbolag till sådana bolag fattar beslut om
nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, eller
överlåtelse av aktier eller skuldebrev av detta slag som har utfärdats av ett bolag inom samma koncern.
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lnnehas i ett aktiebolag aktier av ett och samma slag av minst tvåhundra ägare, anses bolagets aktier vara allmänt spridda.
5 § För att ett beslut om emission i ett dotterbolag, vars aktier inte är
allmänt spridda, skall bli giltigt fordras dessutom att emissionen godkänns genom beslut på bolagsstämma i det aktiebolag vars aktier är
allmänt spridda och som är moderbolag i koncernen.
I fråga om sådan bolagsstämma i moderbolag som avses i första
stycket gäller föreskrifterna i 4 kap. 4 § aktiebolagslagen 1975:1385, 4
kap. 7 § försäkringsrörelselagen 1982:713 och 4 kap. 5 § bankaktiebolagslagen 1987:618
om tillhandahållande
av förslag till beslut och
upplysning om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
samt om innehållet i kallelsen till bolagsstämman.
Överlåtelse av aktier eller skuldebrev
6 § Har ett aktiebolag emitterat aktier eller skuldebrev som avses i 1 § 2
med företrädesrätt till teckning för ett aktiebolag i samma koncern, får
det senare bolaget inte överlåta aktierna eller skuldebreven eller till
skuldebreven hörande optionsrätter till någon som avses i 4§ första
stycket l-6 utan att beslut om detta har fattats av bolagsstämma i det
bolaget.
För att ett beslut om överlåtelse från ett dotterbolag, vars aktier inte
är allmänt spridda, skall bli giltigt fordras dessutom att överlåtelsen
godkänns genom beslut
bolagsstämma i det aktiebolag vars aktier är
allmänt spridda och som är moderbolag i koncernen.
I kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag till beslut
som avses i denna paragraf skall förslagets huvudsakliga innehåll anges.
7 § Ett moderbolag får inte heller i övrigt överlåta aktier i ett dotterbolag till någon som avses i 4 § första stycket 1-6 utan att beslut om detta
har fattats av bolagsstämma i moderbolaget.
Om det överlåtande moderbolagets aktier inte är allmänt spridda men
moderbolaget i sin tur har ett moderbolag, vars aktier är allmänt spridda. fordras för att överlåtelsen skall bli giltig dessutom att överlåtelsen
godkänns genom beslut på bolagsstämma i det sistnämnda moderbolaget.
l kallelsen till en bolagsstämma som skall behandla förslag till beslut
som avses i denna paragraf skall förslagets huvudsakliga innehåll anges.
Information

i förvaltningsberättelsen

9 § Om en emission som avses i 4§ har ägt rum, skall uppgift om
emissionsbeslutets innehåll och om den tilldelning av nya aktier eller
skuldebrev som har skett på grundval av beslutet lämnas i det emitterande aktiebolagets förvaltningsberättelse för det räkenskapsår under vilket emissionsbeslutet har blivit registrerat.
Om det emitterade aktiebolaget ingår i en koncern, skall uppgift
enligt första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse.
Detta gäller dock ej, om dotterbolagets aktier är allmänt spridda.
10 § Om en överlåtelse som avses i 6 eller 7 § har ägt rum, skall uppgift
om överlåtelsen lämnas i det överlåtande aktiebolagets förvalningsberättelse för det räkenskapsår som förvärvet är att hänföra till.
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Om det överlåtande bolaget ingår i en koncern, skall uppgift enligt
första stycket lämnas även i moderbolagets förvaltningsberättelse. Detta gäller dock ej, om dotterbolagets aktier är allmänt spridda.
I lagen har begreppet aktiemarknadsbolag ersatts med begreppet aktiebolag
vilkas aktier är allmänt spridda. En definition av sistnämnda begrepp föreslås i ett nytt andra stycke av 1 § i lagen. Det avgörande för när lagen skall
vara tillämplig blir genom förslaget om ett aktiebolag har sina aktier spridda
på minst 200 ägare.
Förslaget föranleder ändringar i

9 och 10 §§.
Med hänsyn till att begreppet aktiemarknadsbolag tagits bort ur lagtexten
föreslås att lagens namn ändras till lag om vissa riktade emissioner i aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.13

Förslaget till lag om ändring
1987:617
bankrörelselagen

i

Innehållet i vårt förslag till ny fondkommissionslag föranleder oss att föreslå
vissa ändringar och tillägg i 2 kap. och 7 kap. bankrörelselagen. Dessa
redovisas nedan.
2 kap. Rörelsen
l § En bank får bedriva in- och utlåning av pengar samt, med den
inskränkning som följer av 2
driva annan verksamhet som har samband därmed. Att en lokal föreningsbanks rätt att bedriva inlåning är
begränsad följer av 1 kap. 5 § föreningsbankslagen 1987:620.
I fondkommissionslagen 1990:000 finns bestämmelser om rätt för
bank att driva fondkommissions-, marknadsgarant-, emissionsförmedplaceringsrådgivar- och värdepappersförlar-, fondpappersförvaltar-,
medlarrörelse.
Innehållet i paragrafens första stycke berörs inte av våra förslag. I 2 kap. 1 §
andra stycket bankrörelselagen finns en upplysning om att det i fondkommissionslagen 1979:748 finns bestämmelser om rätt för bank att driva
fondkommissionsrörelse.
Vi föreslår att andra stycket ändras så att hänvisningen görs till vårt förslag till ny fondkommissionslag
verksamheter som regleras där.

och till de olika

2 § En bank får för egen räkning förvärva och driva handel med endast
mynt, sedlar, växlar, checkar och anvisningar samt obligationer, förlagsbevis, förlagsandelsbevis och andra fordringsbevis som är avsedda för
den allmänna marknaden. En bank får också för egen räkning köpa och
sälja optioner och terminer som direkt eller i form av index eller annat
liknande värde är baserade på valutor eller i första meningen angivna
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finansiella instrument eller
optioner eller
terminer avseende dessa
finansiella instrument. Därutöver får en bank förvärva egendom som
anges i 3-8§§.
l 2 kap. 2 § bankrörelselagen räknas de värdepapper upp som en bank får
förvärva och driva handel med. Varken i nämnda paragraf eller annorstädes
anges att en bank får köpa eller sälja optioner eller terminer.
I ett remissyttrande
betänkande SOU
över banklagsutredningens
]984:26—29 pekade Svenska Bankföreningen
och Svenska Sparbanksföreningen på det förhållandet att det inte klart framgick av den av banklagsutredningen föreslagna lagstiftningen att en bank fick förvärva bl.a. standardiserade optioner och föreslog att ett förtydligande gjordes i den delen
prop. 198687:12 bil. 3 avsnitt 3.7.9 och 4.3.2. I propositionen band l s.
224 yttrade föredragande statsrådet att bl.a. denna fråga fick tas upp i ett
senare sammanhang.
Optionsutredningen

föreslog ett tillägg till 2 kap. 2 § bankrörelselagen av
att en bank också fick förvärva standardiserade optioner och
terminer SOU 1988:13 s. 318 ff.
innebörd

Banker använder sig i dag av optioner och terminer i sin verksamhet.
har tolkats så, att om en bank får förvärva eller driva
handel med de underliggande instrumenten så bör banken vara oförhindrad
att även göra det med de mer begränsade instrument som optioner och
Banklagstiftningen

terminer utgör.
Det framstår som naturligt att banker får begagna sig av options- och
terminshandel som bygger på de i paragrafen uppräknade instrumenten
eller på index eller annat liknande värde som baseras på dessa. Däremot är
det inte lika naturligt att varje bank skall få göra affärer med optioner eller
terminer på aktier eller aktieindex. Behov av handel med sådana instrument
för egen räkning kan anses föreligga endast om banken har tillstånd att
driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse och i och med detta
har rätt att ha ett handelslager av bl.a. aktier. Att en bank som fått något av
nämnda tillstånd har den rätten följer av vårt förslag till ny lydelse av 7
Mot bakgrund av vad som sagts föreslår
ett tillägg till 2 kap. 2§
bankrörelselagen av vilket det framgår att en bank
- oavsett om den har
tillstånd enligt fondkommissionslagen eller
har
rätt att förvärva och
driva handel även med optioner och terminer som är relaterade direkt eller
uttryckt som ett index till någon eller några valutor eller till något eller
några av de i paragrafen angivna finansiella instrumenten. Även kombinationsinstrument, t.ex. optioner på terminer och syntetiska optioner och
syntetiska terminer se specialmotiveringen till 2§ i vårt förslag till lag om
börs- och clearingverksamhet,
omfattas av bestämmelsen under förutsättning att dessa direkt eller i form av index eller annat liknande värde är
baserade på valutor eller angivna finansiella instrument.
7 § En bank som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen
1990:000 att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse får,
med iakttagande av vad som i övrigt följer av andra-sjätte styckena, för
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att underlätta rörelsen i samband med denna förvärva och driva handel
med aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder och andelar i ekonomiska föreningar samt andra finansiella instrument. Banker får inte
inneha aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder och ekonomiska
föreningar till ett högre anskaffningsvärde än som anges i 15 § första
stycket fondkommissionslagen. Om banken ingår i en koncern, i vilken
ingår ett aktiebolag som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen eller ytterligare en bank som erhållit tillstånd att driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse,
gäller denna begränsning
för koncernen i dess helhet. I sådant fall skall moderföretaget till bankinspektionen anmäla vilka värdegränser som bestämts för de olika företagens innehav av nämnda fondpapper.
Det åligger bankens styrelse att tillse att fondpapper som avses i
första stycket omsätts utan dröjsmål.
En bank som enligt 3§ fondkommissionslagen 1990:000 erhållit
tillstånd att driva emissionsförmedlarrörelse får förvärva de fondpapper
som banken i denna sin rörelse medverkar till att avsätta på marknaden.
Avser förvärvet aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder eller andelar i ekonomiska föreningar skall dessa avyttras så snart det lämpligen
kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om särskilda skäl föreligger,
kan bankinspektionen medge att nämnda fondpapper får innehas längre
tid.
En bank som erhållit tillstånd enligt 3 § fondkommissionslagen att
driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse får i den rörelsen
inte äga eller genom lån förfoga över en större andel av aktierna i ett
enskilt bolag än som svarar mot högst fem procent av röstetalet för
samtliga aktier eller fem procent av aktiekapitalet.
Aktier som förvärvats med stöd av första stycket får inte företrädas
vid bolagsstämman. Sådana aktier skall inte medräknas när det fordras
samtycke av ägare till en viss del av aktierna i bolaget för att ett beslut
skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas.
Vid tillämpning av första och fjärde styckena skall inte medräknas
innehav av sådana fondpapper som avses i tredje stycket.
I 2 kap. 7 § första stycket bankrörelselagen sägs att en sparbank och en
föreningsbank får endast efter tillstånd av bankinspektionen medverka vid
emission av aktier, förlagsbevis eller förlagsandelsbevis
den allmänna
marknaden. Som framgår av avsnitt 10.4.5 föreslår
verksamhet
att
som
innefattar medverkan vid emission av aktier och andra fondpapper får
bedrivas först efter särskilt tillstånd av bankinspektionen. Vårt förslag innebär att även bankaktiebolag måste ha tillstånd av bankinspektionen att
bedriva sådan verksamhet. Av den ändring som föreslår i 2 kap. 1 § andra
stycket bankrörelselagen framgår att alla bankinstitut måste ha tillstånd för
bl.a. emissionsförmedlarrörelse.
Mot bakgrund härav föreslår
att den
nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 7 § första stycket bankrörelselagen upphävs.
Vi föreslår vidare att övriga delar av 7 § bankrörelselagen redigeras om
och att ändringar och tillägg görs så att paragrafen överensstämmer med
15 § första, andra och fjärde-sjätte styckena samt 16 § i vårt förslag till ny
fondkommissionslag.

En bestämmelse som motsvarar 15§ tredje stycket
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förslag till ny fondkommissionslag föreslår
i 6 kap. 9§ andra stycket
bankaktiebolagslagen 1987:618.
Våra överväganden vad gäller de föreslagna bestämmelserna i paragrafen
har redovisats i avsnitt 10.10.7 första stycket, 10.9.3.1 andra stycket,
10.9.3.4 fjärde stycket och 10.9.3.3 femte stycket.
Paragrafens tredje stycke överensstämmer med gällande rätt med den
skillnaden att det enligt vårt förslag avser inte bara aktier utan även andra
fondpapper. Avser förvärvet aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder
eller i ekonomiska föreningar skall dessa enligt huvudregeln avyttras så
snart det är lämpligt och senast inom ett år. Bankinspektionen
medge att innehavstiden blir längre.

kan dock

8 § För att skydda fordran får en bank
på offentlig auktion, Stockholms fondbörs eller annan börs eller
vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, och
om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida
avsevärd förlust, som betalning för fordran överta egendom som utgör
säkerhet för fordringen eller annan egendom.
Första stycket gäller inte egen aktie eller bevis om andel i eller
tillskott till föreningsbank. I fråga om sparbanks förvärv av bevis om
tillskott till garantifond eller grundfond i Sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7§ första stycket sparbankslagen 1987:619.
I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första
stycket får en bank förvärva aktier i ett bolag, som bildats för förvaltning av egendomen eller för fortsättande av en med denna driven
verksamhet.
Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får banken, om
uppenbar fara föreligger för att banken annars får lida förlust, förvärva
ytterligare aktier i samma bolag.
Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får
banken, om aktiebolaget överlåter sina tillgångar på ett annat aktiebolag, byta ut dessa aktier mot aktier i det andra aktiebolaget.
Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum
utan förlust för banken. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från
förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.
Vi föreslår att första stycket 1 anpassas till vårt förslag till lag om börs- och
clearingverksamhet. Förändringen innebär att möjligheten att köpa egendom på en börs för att skydda fordran utvidgas till att förutom vid Stockholms fondbörs även få förekomma vid annan börs. Förändringen innebär i
förhållande till vad som tidigare gällt en utvidning även på ett annat sätt.
Enligt de förslag vi lagt fram om aktiehandeln vid Stockholms fondbörs får
fondbörsen förekomma handel med inregistrerade aktier och med aktier
noterade på OTC- och O-listorna. Nuvarande bestämmelser i 8§ avser
endast förvärv av inregistrerade och OTC-noterade aktier medan vårt förslag även omfattar aktier noterade på O-listan.

475

476

Specialmotivering

SOU 1989:72

l0§ Kapitalkravet bestäms i förhållande till bankens tillgångar samt
ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden placeringar.
För en central föreningsbank med anslutna lokala
föreningsbanker bestäms kapitalkravet gemensamt. Vid beräkningen av
kapitalkravet indelas placeringarna i följande fem grupper, nämligen:
inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar
A
hos riksbanken och riksgäldskontoret,
värdehandlingar och andra fordringar för vilka svenska staten,
svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar,
värdehandlingar och andra fordringar för vilka utländska stater
eller centralbanker svarar, om värdehandlingen eller fordran gäller i
nationell valuta och är refinansierad i samma valuta,
övriga värdehandlingar och fordringar för vilka svarar någon av de
utländska stater och centralbanker som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i föreskrift anger,
fordringar, garantiförbindelser
och andra åtaganden på kapitalmarknaden för vilka säkerheten utgörs av värdehandling eller fordran,
som anges under A 1-4,
B
värdehandlingar och andra fordringar för vilka svenskt företag
som driver någon form av bankverksamhet, allmän kassa eller inrättning vars reglemente fastställts av regeringen svarar,
värdehandlingar och andra fordringar för vilka svarar kommun
eller därmed jämförlig samfällighet i någon av de utländska stater som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i
föreskrift anger,
värdehandlingar och andra fordringar med en återstående löptid
på högst ett år för vilka utländsk bank svarar, samt andra värdehandlingar och fordringar för vilka svarar bank i någon av de utländska stater
som regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i föreskrift anger,
värdehandlingar och andra fordringar för vilka svarar internationell utvecklingsbank som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i föreskrift anger,
fordringar. garantiförbindelser
och andra åtaganden på kapitalmarknaden för vilka säkerheten utgörs av värdehandling eller fordran,
som anges under B 1-4,
C
fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden för vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastighet
eller tomträtt till sådan fastighet inom det uppskattade värde som banken bestämt efter särskild värdering av den fasta egendomen eller, i
fråga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,
D aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefond och ekonomisk förening som innehas som ett led i rörelsen,
E övriga tillgångar. garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden utom sådana som enligt 8 § fjärde stycket skall avräknas
vid kapitalbasens beräkning eller som omfattas av bestämmelserna i
10 §.

Hänvisningarna till 8 § och 10 § hänför sig till den paragrafnumrering som Kapitaltäckningsgruppenföreslagit.
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För placeringar som anges under A gäller inte något kapitalkrav.
Kapitalkrav gäller inte heller för en fordran
ett företag som ingår i
samma koncern som banken samt för fordringar som en sparbank och
Sparbankernas Bank respektive en föreningsbank och Föreningsbankervarandra. I övrigt skall vid beräkningen av kapitalkranas Bank har
vet placeringarna tas upp till sammanlagt tjugo procent av summan av
placeringar som anges under B, femtio procent av summan av placeringar som anges under C, etthundra procent av summan av placeringar
som anges under E och trehundra procent av summan av placeringar
som anges under D.
För placeringar i optioner och terminer för vilka säkerhet ställts enligt
lagen 1990:000
om handel med fondpapper och andra finansiella
instrument gäller inte något kapitalkrav. Tillgångar som använts för att
ställa sådan säkerhet får inte inräknas i bankens kapitalbas vid tilllämpning av 8 §.
Till grund för beräkningen enligt andra stycket skall placeringarna
värderas enligt följande, nämligen:
tillgångar för vilka reserver som avses i 8 § andra stycket avsatts,
till sitt bruttobokföringsvärde,
obligationer och aktier dock till sitt
marknadsvärde,
övriga tillgångar till sitt nettobokföringsvärde,
garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt nominella belopp,
övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp, samt
andra åtaganden
kapitalmarknaden till sitt nominella belopp,
om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i föreskrift angivit ett lägre belopp.
Paragrafen motsvarar det förslag som Kapitaltäckningsgruppen
lagt fram.
Detta innebär inte att
övervägt gruppens förslag i sak. Vi har i stället
liksom
gjort i vårt förslag till ny fondkommissionslag endast lagtekniskt
anpassat våra förslag till gruppens förslag. En sammanfattning av gruppens
förslag finns i avsnitt 10.10.6. I övrigt hänvisas till departementspromemorian Ds 1988:70 där Kapitaltäckningsgruppen redovisat sina överväganden.
Våra överväganden har
redovisat i avsnitt 10.10.7.
Vi föreslår i första stycket D förändringar i Kapitaltäckningsgruppens
förslag. Förslaget innebär att det uppkommer likformighet mellan vårt
förslag till ny fondkommissionslag och bankrörelselagen i fråga om kapitaltäckning såtillvida att även banker måste ha 24 procents kapitaltäckning för
sådana aktier, emissionsbevis samt andelar i aktiefonder och ekonomiska
föreningar som ingår i handelslagret eller som förvärvas i bankens emissionsförmedlarrörelse.
föreslår att kapitaltäckning inte behöver
Av tredje stycket framgår att
finnas för placeringar i optioner eller terminer, om säkerhet ställts enligt
vårt förslag till lag om handel med fondpapper och andra finansiella instrument. Tillgångar som använts för att ställa säkerhet får inte samtidigt
räknas
i kapitalbasen vid bedömning av om kapitaltäckningskravet uppnåtts. Förslaget överensstämmer med 19 § tredje stycket i vårt förslag till ny
fondkommissionslag.
Hänvisningarna till 8 § och 10 § hänför sig till den paragrafnumrering som Kapitaltäckningsgruppen föreslagit.
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7 kap. Tillsyn
9 a§ Bankinspektionen
får förelägga en bank som erhållit tillstånd
enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 att upphöra med verksamhet som innefattar handel med fondpapper eller andra finansiella instrument för egen eller annans räkning
en utländsk värdepappersmarknad, om det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen av marknaden framstår som olämpligt att banken utövar verksamhet där.
Paragrafen är ny och motsvarar 31 § i vårt förslag till ny fondkommissionslag. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt l4.4.1.2.
Paragrafen behandlar det fallet att en bank som erhållit verksamhetstillstånd enligt vårt förslag till ny fondkommissionslag verkar pä en utländsk
värdepappersmarknad från Sverige, alltså utan etablering i det främmande
landet. Om detta framstår som olämpligt kan bankinspektionen förelägga
banken att sluta att driva handel där. Ett sådant föreläggande kan utfärdas
om det främmandet landets regelsystem för värdepappersmarknaden eller
tillsynen över denna inte framstår som tillfredsställande.
9 b § Tillstånd som enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 givits ett bankaktiebolag att förvärva aktie eller andel i ett utländskt företag som i hemlandet driver rörelse som avses i 2 § 1-6 fondkommissionslagen
1990:000 får återkallas av bankinspektionen, om företaget uppenbart
åsidosätter svenska uppdragsgivares intressen eller på annat sätt visat sig
olämpligt att driva sådan rörelse.
Har tillstånd återkallats enligt första stycket skall bankaktiebolaget
skyndsamt sälja förvärvade aktier eller andelar eller på annat sätt avveckla sitt ägande i företaget.
Paragrafen är ny och motsvarar 33 § i vårt förslag till ny fondkommissionslag. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 14.5. Som framgår av 2 kap. 6 §
första stycket 1 får efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, bankinspektionen

ett bankaktiebolag förvärva aktie i annat
samt aktie eller andel i utländskt bankföretag och i svenskt
eller utländskt företag vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Av samma stycke p. 2 och 3 följer att en sparbank
eller en central föreningsbank endast får förvärva aktie eller andel i svenskt
företag.
bankaktiebolag

Av paragrafen följer att bankinspektionen får återkalla ett tillstånd för ett
som lämnats enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 om fråga är
tillstånd
förvärv
till
om
av aktier eller andelar i ett företag som är etablerat
bankaktiebolag

utomlands och som driver verksamhet som avses i 2 § 1-6 i vårt förslag till
ny fondkommissionslag. Återkallas tillståndet leder detta till att förvärvade
aktier eller andelar måste säljas eller att verksamheten måste läggas ned.

Återkallelsegrunden på annat sätt visat sig olämpligt att driva sådan verksamhet har behandlats i specialmotiveringen
fondkommissionslag.

till 33 § i vårt förslag till ny

Eftersom sparbanker och föreningsbanker inte får förvärva aktier eller
andelar i utländska företag behöver bestämmelsen inte göras tillämplig på
sådana banker.
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Förslaget

till

lag om
bankaktiebolagslagen

ändring i
1987:618

l kap. Inledande bestämmelser
6 § Innehas i ett bankaktiebolag aktier av ett och samma slag av minst
tvåhundra ägare, anses bolagets aktier vara allmänt spridda. Innehas
andra fondpapper av ett och samma slag, som utgivits av ett bankaktiebolag, av minst tvåhundra ägare. anses sådana fondpapper vara allmänt
spridda.
Paragrafen är ny och motsvarar vårt förslag till ny bestämmelse i l kap. 3 §
aktiebolagslagen. Regeln anger när aktierna i ett bolag skall anses vara
allmänt spridda. Så är fallet när aktier av ett visst slag innehas av minst
tvåhundra personer. Gränsen har närmare motiverats i avsnitt 9.4.2.
3 kap. Aktier,

aktiebrev, aktiebok m.m.

14 § Aktiebok skall
bankaktiebolagets huvudkontor hållas tillgänglig för alla. Förs aktieboken med hjälp av automatisk databehandling
eller på något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av aktieboken på begäran tillhandahållas på bolagets huvudkontor och, i fråga om
avståmningsbolag, även hos värdepapperscentralen. När det gäller avstämningsbolag får dock utskrift enligt detta stycke
innehålla uppgifter om aktieägare som innehar aktier vilka vid det senaste årsskiftet
hade ett marknadsvärde som understeg fyra gånger det då gällande
basbeloppet enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring.
Utskrift som avses i första stycket får inte vara äldre än sex månader.
Varje månad skall en utskrift göras med uppgifter om aktieägare som
innehar aktier motsvarande minst en tusendel av antalet aktier eller
röster i bolaget. Envar har rätt att mot ersättning få sådan utskrift som
nu sagts eller del av den.
Aktieboken skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman. Förs aktieboken med hjälp av automatisk databehandling eller
något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig
vid stämman.
l utskriften tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare
som avses i 11 § första stycket. Aktiebrevens nummer behöver inte
anges.
De ändringar som
föreslår i paragrafens första och andra stycken har
motiverats i avsnitt 13.8.5.1 och i specialmotiveringen till 3 kap. 13 § aktiebolagslagen, avsnitt 16.8. Tredje och fjärde stycket överensstämmer med
gällande rätt.
4 kap. Ökning av aktiekapitalet

genom nyemission eller fondemission

l § Aktiekapitalet
kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning
nyemission
eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella
belopp höjs utan ny betalning fondemission.
Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte

479

480

sou 1989:72

Specialmotivering

följer av 15 eller 16 Sådant beslut får inte fattas förrän bankaktiebolaget har blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut
om detta fattas först. Ett beslut om emission får fattas innan ändringen
har stadfästs, om beslutet görs beroende av att stadfästelse meddelas.
I fråga om bankaktiebolag, vilkas aktier är allmänt spridda, samt
dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner i
aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda, m.m.
Första och andra styckena överensstämmer med gällande rätt.
Vi föreslår att lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner m.m. skall
vara tillämplig på aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda och att lagen i
samband härmed skall få nytt namn. De föreslagna ändringarna föranleder
följdändringar i paragrafens tredje stycke.
19 § När ett bankaktiebolag eller aktieägare i ett sådant bolag offentliggör eller på annat sätt till en vidare krets riktar en inbjudan att
förvärva aktier eller teckningsrätter i bolaget, skall styrelsen upprätta en
särskild redogörelse för bolagets förhållanden emissionsprospekt
enligt 20-26 §§. Detsamma gäller om i annat fall en sådan åtgärd kan
väntas leda till att ett bankaktiebolags aktier blir allmänt spridda.
Vi föreslår i avsnitt 9.4.3 att styrelsen för ett aktiebolag vilkas aktier inte är
allmänt spridda men som avser att vända sig till en vidare krets och kan
väntas på så sätt få sådan spridning av sina aktier att de blir att anse som
allmänt spridda skall bli skyldig att upprätta ett emissionsprospekt. Vi
föreslår i förevarande paragraf att detta även blir tillämpligt på bankaktiebolag.
I dag gäller enligt förevarande paragraf att emissionsprospekt inte behöver upprättas om summan av det belopp som till följd av inbjudan kan
komma att betalas understiger en miljon kronor. Vi föreslår att den beloppsgränsen slopas. Motsvarande förändring har gjorts i 4 kap. 18 5 kap.
l6§ och 7 kap. 3 § aktiebolagslagen och i 4 kap. 20§ och 5 kap. 2§
försäkringsrörelselagen

samt i 5 kap. 18 § bankaktiebolagslagen.

23 § I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen
en kortfattad historik över bankaktiebolaget och dess verksamhet,
en redogörelse för bolagets och, om det finns dotterföretag, koncernens verksamhet samt för bolagets del uppgifter som är av betydelse
för bedömningen av rörelsens karaktär och utveckling,
en redogörelse för kapitaltäckningen enligt 2 kap. 9 och 10 §§
samt, i förekommande fall, 11 § bankrörelselagen 1987:617 och dess
betydelse för bankbolaget,
uppgifter om bolagets styrelseledamöter, revisorer samt anställda
och delegater i ledande ställning, samt
en redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets aktier.
Uppgifterna enligt första stycket 1 behöver inte lämnas av bankaktiebolag, vars aktier är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller annan
börs.
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Första stycket överensstämmer med gällande rätt. I andra stycket föreslår vi
att undantaget från uppgiftsskyldigheten i första stycket skall utsträckas till
att avse även det fallet att aktierna är inregistrerade vid annan börs än
Stockholms fondbörs.

5 kap. Konvertibla
nyteckning m.m.

i

f

i
l
l
l
1

l

i

i
1

skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till

l § Ett bankaktiebolag kan mot ersättning ge ut konvertibla skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skuldebrev skall ställas till innehavaren eller till viss man eller order. Bestämmelserna i 2 kap. 20 § bankrörelselagen 1987:617 om bankaktiebolags rätt att utfärda obligationer skall därvid iakttas.
Konvertibla skuldebrev skall innehålla en utfästelse från bolaget om
att borgenären har rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran enligt
skuldebreven mot aktier i bolaget. Skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning skall ge borgenären rätt att teckna aktier i bolaget mot
betalning i pengar.
Villkoren för utbyte eller nyteckning av aktie skall bestämmas så att
utbyte eller nyteckning kan ske utan att bolagsordningen ändras. Ersättningen för ett konvertibelt skuldebrev får inte understiga det nominella
beloppet på aktie som lämnas ut vid utbyte, om inte mellanskillnaden
täcks genom kontant betalning vid utbytet. Skall ett konvertibelt
skuldebrev kunna betalas med annan egendom än pengar apport krävs
bankinspektionens medgivande eller i vissa fall regeringens eller bankinspektionens tillstånd enligt 4 kap. 2 § andra stycket. I övrigt gäller
härvid bestämmelserna i 4 kap. 2 § första stycket.
Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis som är fogade
till skuldebrev. Borgenären får avskilja ett optionsbevis från ett skuldebrev och förfoga över beviset särskilt, om det inte i skuldebrevet föreskrivs att beviset får avskiljas först efter viss tid.
I fråga om bankaktiebolag, vilkas aktier är allmänt spridda, samt
dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen 1987:464 om vissa riktade emissioner i
aktiebolag vilkas aktier är allmänt spridda, m.m.
Första-fjärde

i
l
1
J
l

styckena överensstämmer med gällande rätt. De ändringar
som föreslås i paragrafens femte stycke motsvarar de ändringar som
föreslår i 4 kap. 1
4 § Beslutet om emission skall ange
emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det lägsta och
högsta beloppet för emissionen,
den företrädesrätt att delta i emissionen som tillkommer aktieägare eller någon annan eller vem som annars får delta i emissionen,
den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett visst
belopp eller ett lägsta belopp har bestämts för emissionen,
den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt till
teckning,
skuldebrevens nominella belopp, emissionskursen och räntefoten,
den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt den
beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som inte
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tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte föreskrivs att
fördelningen skall bestämmas av styrelsen,
tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
den rätt som skall tillkomma borgenären eller innehavaren av
optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen ökas eller sätts ned eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning ges ut eller bolaget upplöses eller upphör genom fusion,
det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas genom utbyte
eller nyteckning,
10. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de fall aktier av
olika slag finns eller kan utges, samt
11. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktierna samt det
räkenskapsår för vilket rätten till utdelning inträder.
Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt enligt
första stycket 4 får inte vara kortare än en månad. Tiden räknas från
det kungörelse enligt 6 § första stycket första meningen skedde,
beslutet, när det gäller sådana fall som avses i 6 § fjärde stycket,
eller
avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 6 kap. 8 § skall
gälla för de nya aktierna, skall emissionsbeslutet innehålla en erinran
om detta. I emissionsbeslutet skall också erinras om den inskränkning i
rätten, att förvärva aktier som föreskrivs i 3 kap. 3
Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen, gäller
för avstämningsbolag. att avstämningsdagen skall anges i emissionsbeslutet. Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än tre veckor från det
kungörelse enligt 6 § första stycket första meningen skedde.
Om ett skuldebrev skall bli föremål för handel vid Stockholms fondbörs eller annan börs kan det i emissionsbeslutet tas upp ett bemyndigande för styrelsen eller den som styrelsen inom sig förordnar att innan
teckning påbörjas bestämma emissionens belopp, emissionskursen,
räntefoten och villkoren för utbyte eller nyteckning. I fråga om avstämningsbolag skall dock nämnda villkor bestämmas senast
avstämningsdagen, om aktieägarna skall ha företrädesrätt att delta i emissionen.
Paragrafens första-fjärde stycken överensstämmer med gällande rätt. I paragrafens femte stycke föreslår
att vad som där sägs om skuldebrev som är
föremål för handel vid Stockholms fondbörs skall gälla även när sådan
handel förekommer

vid en annan börs.

l8§ Bestämmelserna i 4 kap. 20-26 §§ om emissionsprospekt skall
tillämpas när ett bankaktiebolag eller aktieägare i ett sådant bolag
offentliggör eller på annat sätt till en vidare krets riktar en inbjudan att
förvärva sådana av bolaget utgivna skuldebrev, optionsbevis eller vinstandelsbevis som avses i detta kapitel. Detsamma gäller om i annat fall
av ett bankaktiebolag utgivna skuldebrev, optionsbevis eller vinstandelsbevis som avses i detta kapitel är eller till följd av en sådan inbjudan
kan väntas bli allmänt spridda.
Paragrafens första mening överensstämmer med gällande rätt. De ändringar
och tillägg som gjorts i övrigt motsvarar de ändringar som redovisats under 4
kap 19
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6 kap. Nedsättning av aktiekapitalet

och förvärv av egna

aktier

9 § Ett bankaktiebolag får inte förvärva eller som pant ta emot egna
aktier. Ett dotterföretag får inte heller förvärva eller som pant ta emot
aktier i moderbolaget. Avtal i strid mot detta förbud är ogiltiga.
Har ett bankaktiebolag tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,
får bolaget för att underlätta sådan rörelse utan hinder av första stycket
förvärva egna aktier och aktier i annat bolag i den koncern som bolaget
tillhör. Anskaffningsvärdet
av det sammanlagda innehavet av sådana
aktier får inte vid något tillfälle överstiga tre miljoner kronor. Att
innehavet
heller får överstiga viss andel av aktierna i något av bolagen
föreskrivs i 2 kap. 7 § fjärde stycket bankrörelselagen 1987:617.
Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del
bland dessa aktier även aktier i bankaktiebolaget, utgör första stycket
inte hinder för bolaget att som pant ta emot även de egna aktierna.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
utfärdar närmare föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fall
skall gälla.
Paragrafens första och tredje stycke överensstämmer med gällande rätt.
Paragrafens andra stycke föreslås få motsvarande innehåll som 15 § tredje
stycket i vårt förslag till ny fondkommissionslag. Innebörden härav är att ett
bankaktiebolag

som driver fondkommissionsrörelse skall för att underlätta
rörelsen få inneha egna aktier och aktier i koncernbolag i sitt handelslager
med samma begränsningar som gäller för ett fondkommissionsbolag. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.9.3.2. Att innehavda egna aktier och
aktier i dotterföretag inte får företrädas vid bolagsstämma framgår
av 8 kap.
l § fjärde stycket bankrörelselagen. Ett generellt förbud mot att företräda
aktier som ingår i handelslagret vid bolagsstämma har av oss föreslagits i 2
kap. 7 § femte stycket bankrörelselagen.
7 kap. Bankaktiebolagets

ledning

5 § Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i
aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i bankaktiebolaget och i aktiebolag inom samma koncern som bankaktiebolaget, om det inte har skett
dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.
Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt
lagen 1990:000 om insynshandel på värdepappersmarknaden.
Paragrafens första stycke överensstämmer med gällande rätt. Ändringen i
andra stycket är föranledd av att anmälningsskyldigheten enligt vårt förslag
regleras i lagen om insynshandel på värdepappersmarknaden.
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Förslaget till lag om ändring
1989:000‘
aktiekontolagen

8 kap. Fiirvaltarregistrering

i

m.m.

8§ På begäran av värdepapperscentralen skall en auktoriserad förvaltare lämna uppgifter till värdepapperscentralen om de aktieägare
vars aktier han förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn,
samt postadress. Förpersonnummer eller annat identifieringsnummer
valtaren skall dessutom uppge det antal aktier av olika slag som varje
aktieägare äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tidpunkt
som värdepapperscentralen bestämmer.
begäran kräva in sådana uppgifter
Värdepapperscentralen skall
beträffande bolagets aktieägare som avses i första stycket.
Avstämningsbolag har rätt att hos värdepapperscentralen få tillgång
till de uppgifter som har lämnats beträffande bolagets aktieägare. För
övriga gäller 9
I paragrafens andra stycke föreslår
en ändring som innebär att värdepapskall vara skyldig att på begäran av var och en kräva in
uppgifter från en auktoriserad förvaltare om de aktieägare vars aktier han
förvaltar. I paragrafens tredje stycke föreslår
att ett tillägg görs som talar

perscentralen

om vad och på vilket sätt allmänheten skall ha rätt att få ta del av de
inhämtade uppgifterna. Detta sker genom en hänvisning till 9 § i samma
kapitel. Genom de föreslagna ändringarna förbättras allmänhetens möjligDe förehet till insyn avseende aktieinnehav som är förvaltarregistrerade.
slagna ändringarna har även berörts i avsnitt 13.8.5.1.
9 § Hos värdepapperscentralen skall för varje avstämningsbolag finnas
en sammanställning över aktieägare som innehar aktier vilka förvaltas
av en auktoriserad förvaltare och vilka vid det senaste årsskiftet hade ett
marknadsvärde som översteg fyra gånger det då gällande basbeloppet
enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring.
Sammanställningen skall innehålla de uppgifter som anges i 8 § första
stycket. En utskrift av sammanställningen skall hållas tillgänglig för var
och en på bolagets huvudkontor och hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre än sex månader. Var och en har rätt att mot
ersättning för kostnaderna få en utskrift av sammanställningen från
värdepapperscentralen.
Hos värdepapperscentralen skall vidare för varje avstämningsbolag
finnas en sammanställning över aktieägare som innehar aktier som
förvaltas av en auktoriserad förvaltare och vilka motsvarar minst en
tusendel av det sammanlagda antalet aktier eller röster i bolaget. Om en
sådan sammanställning gäller bestämmelserna i andra stycket. Utskriften av sammanställningen får dock inte vara äldre än en månad.
Vårt förslag innebär att paragrafen indelas i tre stycken. I överensstämmelse
med vårt förslag i 3 kap. 13 § aktiebolagslagen att en utskrift av aktieboken
inte skall innehålla uppgifter om aktieägare som innehar aktier vilka underFörslag i prop. 1988892152.
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i paragrafens
stiger ett marknadsvärde fyra gånger basbeloppet föreslår
första stycke att hos värdepapperscentralen skall finnas en sammanställning
över aktieägare som innehar aktier vilka är förvaltarregistrerade med samma begränsningsregel som i 3 kap. 13 § aktiebolagslagen. I paragrafens
på motsvarande sätt en anpassning till vårt förslag i 3
kap. 13 § andra stycket i aktiebolagslagen. Det sätt på vilket sammanställningen skall hållas tillgänglig framgår av paragrafens andra stycke. Mot
ersättning har var och en rätt att få en utskrift från värdepapperscentralen
tredje stycke föreslår

av sammanställningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

16.16

Övriga lagförslag

Våra förslag föranleder följdändringar
11 § lagen 1949:722

även i följande lagar:

om pantlånerörelse,

39 § 1 mom. och 3 mom. taxeringslagen 1956:623,
19 § aktiefondslagen

1974:931,

2 § lagen 1976:240

om förvärv av eldistributionsanläggning

m.m.,

3 § lagen 1979:750

om rätt att förfoga över annan tillhöriga

fondpapper,

1 § hemförsäljningslagen
l och 2 § lagen 1982:336
aktier,
11 § lagen 1982:617
6 § konkurrenslagen
15 § lagen 1983:890

1981:1361,
om avdrag för utdelning på icke börsnoterade

om utländska förvärv av svenska företag m.m.,
1982:729,
om allemanssparande,

14 och 37§ lagen 1983:1092

med reglemente för allmänna pensions-

fonden,
1 § lagen 1985:277

om vissa bulvanförhållanden,

3 kap. 5 § sparbankslagen 1987:619,
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6 kap. 5 § föreningsbankslagen
6 kap. 5 § lagen 1987:667

1987:620,

om ekonomiska föreningar,

8 kap. 7 § och 10 § konkurslagen 1987:672
lagen 1987:813

om homosexuella sambor.

Ändringsförslagen i ovan angivna lagar, som föreslås träda i kraft den 1
januari 1991, utgörs av konsekvensändringar föranledda av de förslag som
i övrigt lagt fram.
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och

Reservation

Reservation

Westerberg

särskilda

Kjell
av ledamöterna
och Olle Wästberg

Sammanfattning

yttranden

A Mattsson,

Per

av reservationen

Kommittén är enig om förslagen för att förbättra börsetiken, om hårdare
insiderregler och om en rad åtgärder för att effektivisera värdepappersmarknadshandeln.
Oenigheten gäller inställningen till börsmonopolet och formen för statligt
väljer att i praktiken bevara börsmonoinflytande. Utredningsmajoriteten
polet. Detta sker genom att man inför en regel om att regeringen skall pröva
behovet
av en konkurrerande börs - samtidigt som majoriteten deklarerar att något sådant behov inte föreligger.
Vi menar att en förutsättning för låga priser och god service till konsumenterna, förnyelse och internationell konkurrenskraft är att också aktiebörsen får verka under konkurrens.
Den svenska finansmarknadens internationella konkurrenskraft har allvarligt skadats av omsättningsskatten på aktier. Att dessutom tillåta aktiehandeln att fortsätta att arbeta i skydd av ett monopol skulle ytterligare
försvåra Sveriges möjligheter på den del av den viktiga internationella
som handlar om finansiella tjänster.
Genom att i praktiken bevara börsmonopolet omöjliggör majoriteten
också regionala börser. Också detta är olyckligt- inte minst för den ekonomiska utvecklingen i flera regioner och för de något mindre företagens
tjänstemarknad

kapitalförsörjning.
vill öka det statliga
Vi vänder oss också mot att utredningsmajoriteten
statliga
införa
marknadsplatserna
inflytandet över
representanter
genom att
i alla sorters börser. I stället
och statligt godkända styrelseordföranden
föreslår
att den statliga representationen också i Stockholms fondbörs
styrelse avskaffas.
Värdepappersmarknadskommitténs

uppdrag och förslag

föreslår lagar, regler och åtgärder som
gäller värdepappershandelns organisation och former, fondkommissionärers och andra mellanhänders verksamhet, insiderproblem, börsetik samt
tillsyn och sanktioner på dessa områden.
Vi är eniga kring huvuddelen av de förslag kommittén lägger fram i sitt
Värdepappersmarknadskommittén
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betänkande. Sålunda står
bakom förslagen avseende en skärpning av
insiderreglering
i
enlighet
med
EG:s minimiregler
- och verksamhet för
fondkommissionärer och övriga mellanhänder. Vi finner det positivt att
en
fristående disciplinnämnd tillskapas. Vi delar också i stort allt vad
som
framhålls i fråga om hur handeln med olika förekommande värdepapper
och andra instrument skall
till.
Den grundläggande uppfattningen, att det är en viktig uppgift för statsmakterna och marknadens olika aktörer att den svenska värdepappersmarknaden ges goda förutsättningar för en uthållig och varaktig verksamhet, är också vår. Vi är eniga om behovet av en hög och ibland högre
börsetik.

Börsmonopolet
Kommitténs majoritet konstaterar att det på vissa områden inom värdepappersmarknaden
- främst för optionshandeln - idag råder etableringsfrihet
och vill inte på dessa områden införa ett nytt monopol. Samtidigt leder
majoritetens värderingar och argumentering fram till att aktiehandeln bör
bedrivas av en enda fondbörs. Majoriteten löser detta dilemma genom att
dels formellt föreslå upphävande av börsmonopolet, dels samtidigt införa
ett koncessionstvång där regeringen skall pröva om behov
föreligger för
en ny börs.
Stockholms fondbörs blir den enda institution som i lag får rätt att bedriva
börsverksamhet. För andra börser och andra clearingverksamheter krävs
således särskilt tillstånd och sådant tillstånd får bara ges om verksamheten
kan anses vara till nytta för det allmänna. Kommittén framhåller dessutom
som vägledning för regeringens ställningstagande - att det inte kan förutses
att det föreligger behov av någon ytterligare marknadsplats för aktier utöver
Stockholms fondbörs I praktiken innebär detta att börsmonopolet bibehålls.
Effektivitet på aktiebörser handlar främst om god likviditet
- dvs. att en
kund snabbt kan köpa eller sälja aktier. Effektivitet innebär också god
service, förmåga att utveckla nya produkter och hålla låga kostnader. Monopol är enligt vår mening inte ett bra medel att åstadkomma detta.
Framväxten av den privata optionsbörsen OM
- Stockholms Optionsmarknad vid sidan av Stockholms fondbörs är i Sverige det främsta beviset
på att enskilda initiativ kan förnya värdepappersmarknaden och också leda
till tjänsteexport. OM:s handelssystem har etablerats i flera europeiska
länder.
Ett av de skäl som utredningsmajoriteten anger för att införa en behovsprövning är att därigenom skulle en överetablering till förfång för effektiviteten i marknaden kunna motverkas. Vår grundläggande uppfattning är att
det är marknaden som skall styra behovet av marknadsplatser. Om det blir
en överetablering av börser skulle detta snabbt leda till att de minst effektiva slogs ut. Det är tyvärr sällan, som etablerade organisationer ser något
starkare behov av konkurrenter.

Vilka börser som bäst tillgodoser kunder-
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nas behov är rimligen kunderna bättre på att avgöra än regeringen.
Utredningsmajoriteten
menar, att man dels inte kan rikta kritik mot det
sätt som Stockholms fondbörs hittills skötts, dels att det faktum att vissa
svenska aktier också finns registrerade på andra börser är en garant för
konkurrens. Utan att vilja rikta kritik mot Stockholms fondbörs menar vi,
att det är svårt att avgöra effektivitet och förnyelsekraft hos en börs, som
under många år verkat under monopol. Det bör också påpekas att det
utländska konkurrenstrycket enbart avser fria aktier hos några storföretag.
Marknaden verkar i sig för en koncentration i värdepappershandeln. Det
är endast när en börs inte fungerar bra eller inte tar till vara utvecklingsmöjligheter som det kommer att vara möjligt att starta nya börser. Stockholms fondbörs behöver knappast det skydd som ett monopol ger.
Det är i och för sig rimligt att regeringen prövar om nya börser skall få
etableras. Reglerna för en sådan prövning bör enligt vår mening vara
parallella med de principer som gäller för etablering av försäkrings- eller
fondkommissionsrörelse. Regeringen bör inte pröva om behov
föreligger
av en ny börs utan om en planerad verksamhet skulle kunna leda till skada
för det allmänna. Behovsprincipen bör därför enligt vår mening ersättas av
ett skaderekvisit. Ett skaderekvisit i stället för en behovsprincip ligger väl i
linje med utvecklingen på andra områden, jämför t.ex. med de nämnda
kraven för tillstånd för fondkommissionsrörelse respektive försäkringsrörelse.
Likviditeten

för ett värdepapper ligger alltså enligt vår mening inte i att
med lagens hjälp försöka pressa samman all handel till ett ställe eller till en
organisation. Om framväxten av, eller möjligheten till, nyetableringar förhindras medför detta att en flexibel anpassning till marknadens krav äventyras. Om en förutsättning för god likviditet är ett så begränsat antal marknadsplatser som möjligt, är det svårt att förklara den utomordentliga likviditet som föreligger för sådana värdepapper som faktiskt handlas
flera
börser. Detsamma gäller för valuta- och penningmarknadsinstrument,
som
till största del inte handlas på börser, utan via ett nät av aktörer i telefonkontakt. Det hade, med utgångspunkt från majoritetens resonemang,
varit logiskt om man föreslagit att behovsprövning och de facto-monopol
också skulle gälla andra marknader.
Likviditet är en fråga om omedelbar information om var, till vilket pris
och till vilken volym ett visst värdepapper kan handlas. Bland annat av det
skälet blir etablerade börser i många fall inte platsen för handel, när det är
känt att likviditet av en viss storlek måste sökas utanför börsen kanske hos
en fondkommissionär eller hos börser i kombination med förmedling via en
fondkommissionär.

Varje marknadsplats egen strävan måste vara att tillhandahålla sådana förutsättningar att så litet som möjligt av handeln söker
sig vid sidan av marknadsplatsen, dvs. sträva efter att den upplevs som

aktörernas bästa alternativ så ofta som möjligt.
Konkurrenskraft växer inte under skydd av handelshinder. Tvärtom skärflexibilitet,
kompetens och kundservice och
per konkurrensmöjligheten
bäddar för internationellt slagkraftiga tjänster. Detta har visat sig gång efter
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gång i bransch efter bransch. Finansiella tjänster utgör inte något undantag,
även om de råkar erbjudas i form av börs- eller clearingverksamhet. Etableringsfrihet under goda generella normer och en aktiv tillsyn är enligt vår
mening den bästa garantin för välskötta marknadsplatser - vilket i sin tur
drar till sig ytterligare likviditet och aktivitet.
Detta gäller också för handel med svenska aktier. En strävan att genom
för aktiehandeln till
regelverk åstadkomma en reell monopolsituation
Stockholms fondbörs kan enligt vår mening endast leda till samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Stockholms fondbörs har ett stort försprång
Skulle Stockholms fondbörs inte kunna hävda sin dominebristande konkurrenskraft. Att då med statliga
rande ställning, beror det
förbehålla
börsen en företrädesrätt till handeln
skyddsmekanismer försöka
är enligt vår mening orimligt. Om handeln finner effektivare vägar måste
dessa få användas. Det .är börsen som är till för handeln och inte tvärtom
marknaden.

Konkurrensen är inte bara en garant för effektivitet i handeln. Det är
också en utvecklingsfaktor. Genom den dynamik, som förekomsten av eller
möjligheten till, flera marknadsplatser ger, gynnas konsumentintresset.
Genom kreativitet och uppfinningsrikedom följer en utveckling som sannolikt täcker flera kundbehov. Om nya lönsamma områden tillkommer hos
en marknadsplats, är det naturligt för andra marknadsplatser att försöka
konkurrera. Därigenom sjunker sannolikt prisnivån ocheller ökar servicegraden. Om endast en marknadsplats i praktiken medges, finns risk att
frånvaron av konkurrens minskar intresset hos den marknadsplatsen att
pröva nya vägar eller att vilja rationalisera.
Lokala börser
En konsekvens av majoritetens uppfattning att Stockholms fondbörs i prakatt det
aktiehandeln blir majoritetsskrivningen
tiken skall ha monopol
inte är lämpligt att tillstyrka de då och då i den allmänna debatten framförda
önskemålen om regionala och lokala börser.
Vi delar inte denna uppfattning. Tvärtom kan det vara ett väsentligt inslag
i en regions ekonomiska utveckling att aktier i företag inom regionen kan
handlas på en regional börs.
de
monopol
Före 1976 hade New York Stock Exchange NYSE
man registrerat. Andra börser fick bara ta upp värdepapper
registrerade på NYSE. Monopolet slopades för att möjinte
fanns
som
liggöra ökad konkurrens genom registrering av samma värdepapper
olika börser. På motsvarande sätt kommer derivatprodukter t.ex. optioner
värdepapper

en marknadsplats i USA att också kunna handlas
som tagits upp
andra börser.
Vi har svårt att se logiken i att t.ex. Volvoaktier får handlas i börshusen i
Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors - men inte i Malmö.
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Vinstsyftet
Majoriteten

utgår från att en börsverksamhet inte bör drivas med vinstsyfte
samt att lägsta möjliga transaktionskostnader
bör eftersträvas. Enligt vår
mening skall en börs på samma sätt som en bank eller annan ekonomisk
aktivitet
- självfallet skötas i enlighet med de normer som sätts upp. Emellertid krävs avkastning för att driva ekonomisk verksamhet. Härvidlag
skiljer sig inte en börs från t.ex. en bank eller en fondkommissionärsfirma.
Utan möjlighet till avkastning är det svårt att mobilisera riskkapital. En
börsverksamhet kommer knappast till stånd utan att den i sig lönar sig, dvs.
genererar vinster. Reellt sett är det självfallet så att den tjänst som börsen
tillhandahåller inte långsiktigt skulle fortsätta att existera om den inte
gav
positiva ekonomiska resultat. Frågan är med andra 0rd inte om börsen skall
få tjäna pengar utan frågan är vem som skall dra fördel av att börsen i sin
funktion medför kostnadsbesparingar, dvs. tjänar pengar.
Om nyttjarna och finansiärerna inte är samma personer, krävs avkastning
på det tillskjutna kapitalet. De som inte är nyttjare kan
inte genom
avgiftssättningen dra ekonomisk nytta av den verksamhet de satsat pengar
om avgifterna är satta så att överskott inte uppstår. För Stockholms fondbörs är det t.ex. naturligt att börsmedlemmarna försöker hålla
nere kostnaderna, vilket innebär att de själva tillgodogörs vinsterna.
Enligt vår mening finns ingen anledning att begränsa ägandet
av börser
endast till förmedlarna, som historiskt sett ofta varit fallet. Investerare och
andra finansiärer bör kunna medverka till att täcka verksamhetens kapitalbehov. De representerar
också indirekt andra nyttjarkategorier än förmedlarna. Börsen är till lika mycket för placerare som förmedlare.
Sammanfattningsvis är vår uppfattning att nivån på såväl vinstutdelning
som transaktionskostnader
nen. Särskilda föreskrifter

kommer att bestämmas av konkurrenssituatiobehövs inte. Det tillgodoses långsiktigt genom

etableringsfrihet.
Reglering av kostnader
I fråga om transaktionskostnader vill majoriteten dels som förutsättning för
koncesson ange att avgifterna skall vara låga
dels ge regeringen eller
bankinspektionen tillstånd att bestämma avgifterna på enskilda marknadsplatser.
Enligt vår mening är detta ett felaktigt sätt att se på avgiftsnivån. Den
rimliga avgiftsnivån är den som kunderna är beredd att betala för de tjänster
som ges.
Vad gäller de vinstmarginaler som kan tas ut gäller
- för värdepappersmarknaden som för andra marknader
oskäliga
vinster
kommer att leda
- att
till att konkurrerande verksamheter uppstår. Vi tror inte att bankinspektionen eller regeringen är bättre lämpade än marknaden att bedöma vad som
är riktiga avgifter
olika börser.
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Ägande
Majoriteten är negativ till privat ägande av marknadsplatser. Ett av motiven
till detta är att man menar att det alltid finns en tendens att handeln
koncentreras till en marknadsplats och att därmed naturliga monopol uppstår. I detta läge kan det kvarvarande företaget utnyttja sin ställning för att
göra monopolvinster eller bli ineffektivt.
Detta bör dock enligt vår mening motverkas genom att det blir lätt för en
ny konkurrent att starta verksamhet. Då måste monopolisten agera som ett
konkurrensutsatt företag för att inte kunderna skall hjälpa ett nytt företag
att etablera sig.
ingen principiell skillnad i att privata ägare finns till
I övrigt ser
finansiella

jämfört med andra finansiella
på andra områden.

marknadsplatser

eller marknadsplatser
Internationell

verksamheter

j

f
j

clearing

vill också införa behovsprövning även för clearingverksamhet.
Detta innebär att området för monopol utvidgas.
finns likartade
Beträffande marknadsplats- och clearingorganisationer
Dessa
intäkts- och kostnadsflöden som för en värdepappersförmedlare.

Majoriteten

organisationer utför för administration
gifter åt marknaden.

och riskhantering

utvecklade upp-

Att här införa behovsprövning är en mycket belastande och tveksam
restriktion. Antag att en svensk clearingorganisation önskar tillhandahålla
clearing
utländska mäklare avseende ett utländskt instrument. Behovet
kommer till uttryck i att den utbjudna tjänsten de facto efterfrågas från
dessa utländska mäklare. Varför deras behov i utlandet av en legitim tjänsteverksamhet därutöver skall prövas av svensk myndighet är svårt att förstå.
Statlig representation i börser och clearingorganisationer
Kommittémajoriteten
har föreslagit olika former för statligt inflytande i
såväl Stockholms fondbörs som andra börser och clearingorganisationer.
Sålunda föreslås för Stockholms fondbörs dels att regeringen skall utse fyra
av nio ledamöter i börsstyrelsen, däribland ordförande och vice ordförande,
och också ha ett mer eller mindre långtgående inflytande vid utseende av
den ledamot som tillvaratar enskilda aktiesparares intressen. l annan börs
eller clearingorganisation föreslås att regeringen skall utse högst två styrelseledamöter och dessutom skall godkänna valet av styrelseordförande.
Förslaget beträffande Stockholms fondbörs avviker inte principiellt från
rådande ordning, enligt vilken det allmänna genom regeringen har ett
långtgående inflytande på börsstyrelsens sammansättning. I en allmän översyn av börsverksamheten finns det skäl att pröva om det är bra för börsverksamheten med ett så dominerande statligt inflytande. I fråga om andra
börser och i fråga om clearingorganisationer
innebär förslagen nyheter,
vilka markant stärker regeringens inflytande.

l

i

l
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Vi anser, till skillnad från majoriteten, att ett så dominerande statligt
inflytandet kan ha klart negativa effekter. Att staten har en dominerande
plats i börsstyrelsen skiljer sig från vad som gäller i andra länder.
l den nuvarande monopolsituationen har ett statligt inflytande varit moföreslår att monopolet upphävs och att Stockholms
tiverat. I och med att
fondbörs får verka i konkurrens samt att bankinspektionens insynsmöjligheter förstärks och en av regeringen utsedd disciplinnämnd för hela marknaden införs bortfaller dessa skäl.
Tidigare fanns statlig styrelserepresentation

i investmentbolag och stiftelåt utredningen om offentlig
1980
utförde
professor
Kjell
Goldmann
ser.
styrelserepresentation i investmentbolag och stiftelser Ds I 1980:21 en
analys av just statlig styrelserepresentation. Eftersom denna utredning torde
vara den enda mer grundliga som utförts — och bl.a. baserade sig på
intervjuer med samtliga statliga representanter i berörda bolag - finns det
anledning att uppehålla sig vid den. Goldmann drog sammanfattningsvis
följande slutsatser.
praktiska vinster som uppnås med den offentliga styrelserepresenta- de
tionen kan väsentligen uppnås på annat sätt;
systemet har principiella betänkligheter som hänger samman med oklarheter i ansvarsfördelningen mellan företag och samhälle;
den samhälleliga kontrollen utifrån riskerar att bli mindre effektiv om
samhället deltar i verksamhetens ledning.
Efter utredningen föreslog industriministern i prop. 198182:112 att det
-

utredda systemet med offentlig representation skulle upphöra.
Allt det som anfördes i utredningen och som sedan riksdagen ställde sig
bakom har bäring också på Stockholms fondbörs och i än högre grad på
vilka kan komma att drivas i form av
börser och clearingorganisationer,
aktiebolag eller ekonomiska föreningar. För både Stockholms fondbörs och
för övriga här berörda organisationer tillkommer emellertid ytterligare avgörande argument mot långtgående statligt inflytande.
För det första kommer verksamheterna att vara föremål för en långtgående och noga genomtänkt laglig reglering. För det andra kommer de nu
aktuella organisationerna att - enligt denna lagstiftning - stå under en
effektiv tillsyn av bankinspektionen. Den nyskapade disciplinnämnden gäller också fristående börser. Härigenom har samhällsintresset av en väl
fungerande och oklanderlig verksamhet fått ett effektivt skydd.
Med ett statligt styrelseinflytande vid sidan av lagstiftning och tillsyn finns
det en risk att den senare inte får fullgod effektivitet. Kan bankinspektionen
över huvud taget i praktiken reagera i känsliga eller svårbedömda fall mot
beslut som fattats av de samhälleliga representanterna
Vi föreslår att nuvarande bestämmelse i 5 § i lagen om Stockholms
längre skall delta i utseendet av styrelfondbörs ändras så att regeringen
seledamöterna. En effektiv styrelse bör vara mindre än den nuvarande och
kan lämpligen bestå av sju ledamöter, av vilka, som hittills varit fallet,
riksbanken och riksgäldskontoret gemensamt utser en ledamot, Svenska
handelskammarförbundet

en ledamot och Sveriges industriförbund

en leda-
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mot. Småspararna bör också utse en ledamot. Börsens medlemmar bör
ett något utvidgat inflytande och bör
utse tre ledamöter. För varje
ledamot skall finnas en suppleant. Ordföranden utses av styrelsen inom sig.
För andra börser och för clearingorganisationer
att styrelseanser
sammansättningen får beslutas av vederbörande företag självt med iakttagande av den lagstiftning aktiebolagslagen
eller lagen om ekonomiska
föreningar som gäller för företaget. Här behövs enligt vår uppfattning inga
särskilda bestämmelser utan lagstiftning, tillsyn och konkurrens måste vara
den bästa garantin för en god verksamhet.

Särskilt
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Särskilt

yttrande

av sakkunnige

Lars

Bredin

Jag delar utredningens principiella uppfattning att börsverksamhet
bör
drivas i vinstsyfte och att betänkligheter kan anföras mot att tillåta handelssystem, vari börspersonal aktivt medverkar i handeln genom att sammanföra order till avslut. De avsteg från nämnda ståndpunkter som utredningen
gjort kan jag på nedan angivna skäl

ställa mig bakom.

Vinstsyftet

l

Q

l
;

l

l
i
l
l

Modern

börsverksamhet

är av sammansatt karaktär. Konkurrens, interoch teknologiska framsteg gör det nödvändigt att ompröva
och förändra nu gällande regelverk som utformats för en i många avseenden
annorlunda verklighet än dagens. Arbetet bör som utredningen framhåller
nationalisering

syfta till att skapa förutsättningar för en väl fungerande börs, uppburen av
ett allmänt förtroende. Detta uppnås bäst genom en ramlagstiftning, vari de
grundläggande kraven på och förutsättningarna för verksamheten läggs fast
och som så långt möjligt
tyngs av detaljföreskrifter.
Ett viktigt krav är därvid investerarnas anspråk på rimligt skydd för sin
investering jmfr

lika tydligt men
prop. 197879:9 s. 161 f.. Kanske
mindre viktigt är fondhandelns och emittentkretsens krav på effektivitet i
börsverksamheten. För statens del tillkommer ansvaret för att en viktig

samhällsfunktion

fungerar också i dåliga tider och krissituationer.

Börsverk-

samhet kan därför närmast betraktas som en samhällelig servicefunktion
public utility.
Mot bakgrund av angivna förhållanden anser jag att börsverksamhet med
den övergripande målsättningen att generera vinst i princip är olämpligt.
Utredningen föreslår avsteg från denna ståndpunkt under hänvisning till att

.
l

uppkommande problem kan hanteras genom ett nätverk av detaljföreskrifter såsom begränsningar i ägandet, offentlig styrelserepresentation och priskontroll. Jag delar
denna uppfattning. De stränga kraven på neutralitet,

ç

integritet

l

l
l

och oberoende som bör gälla för börsverksamhetlåter sig
förenas med att verksamheten syftar till att generera vinst. An mera tveksamt är om ägarstrukturen i börsen är sådan att börsens personal eller vissa
marknadsaktörer till skillnad från andra har ett ekonomiskt intresse i verksamheten. I en sådan organisation är incitamenten svaga för kontroversiella

och impopulära ingripanden av disciplinär natur som kan verka begränsande
verksamheten och därmed på rörelsens ekonomiska resultat. Det är
därför ingen tillfällighet att börsverksamhet
så gott som världens alla
börser

bedrivs med huvudsyfte att generera vinst.
Ett ytterligare konkret problem sammanhänger med att börsverksamhet
tenderar att koncentreras till en eller ett fåtal marknadsplatser eller handelssystem. De svenska erfarenheterna

år entydiga och utländska exempel
kan anges i stor mängd. Detta innebär att
måste räkna med att också
framgent ha handeln i vissa instrument koncentrerad till en enda marknadsplats. Verksamhetens art torde i så fall- med hänsyn till konsumentskyddsintresset
på något sätt kontrollera skäligheten i
- göra det nödvändigt att

yttrande
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prissättningen av börstjänsterna. svårigheterna
sådan kontroll belyses tydligt i betänkandet.

att anordna en godtagbar

Avregleringar och teknologiska framsteg har gjort börsverksamhet till en
i hög grad konkurrensutsatt verksamhet. Endast sådana svenska marknadsplatser som i effektivitet kan mäta sig med utländska etablerade börser och
handelssystem kommer att långsiktigt kunna hävda sig. Det kan inte uteslutas att vissa sidoverksamheter
- datatjänster, informationsservice och
liknande - som i dag organiseras inom ramen för traditionell börsverksamhet framdeles kan komma att bedrivas
annat sätt. Det kan därvid väl
tänkas att sådan verksamhet då läggs upp med syfte att generera vinst.
Handelssystemet
Från tid till annan påminns
genom avslöjande finansskandaler runt om i
världen om behovet av säkra kontrollerbara börshandelssystem. Genomskinlighet av orderflöden och avslut är därvid av central betydelse. Detsamma gäller för en klar och tydlig fördelning av uppgifterna på marknadsplatserna.
Mot bakgrund härav kan, som utredningen framhållit, principiella betänkligheter anföras mot att tillåta handelssystem vari börspersonal aktivt
medverkar i handeln.
Det har bl.a. gjorts gällande att ett handelssystem av detta slag, som
den svenska optionsmarknaden, rönt uppskattning därför att
det medger en effektiv hantering av komplicerade ordertyper samt innebär
används

ett tillgodoseende av ett önskemål om anonymitet i fråga om de parter som
är involverade i handeln. Efterfrågan på dessa tjänster innebär inte att de
måste tillhandahållas inom ramen för börsverksamhet, eftersom de lika
effektivt

kan utföras av fondkommissionärer eller andra. Jag finner det
välbetänkt att godta den bristande genomlysning
en börs som en sådan
ordning medför. Därtill kommer att kontrollsvårigheterna
enligt mitt bedömande är oöverstigliga.
Sammantaget leder ovan angivna förhållanden mig till slutsatsen att handelssystem av denna typ bör avvisas. Det förhållandet att system av detta
slag under ansvarsfull ledning, såvitt känt, fungerat tillfredsställande
den
svenska optionsmarknaden utgör inte tillräckliga skäl för att i lagstiftningen
acceptera lösningar av detta slag.

Särskilt

sou 1989:72

Särskilt yttrande

av sakkunnige

Lars-Olof

Thörn

Jag delar kommitténs uppfattning att disciplinnämndens avgörande borde
vara slutgiltigt och sålunda inte överklagbart. Härför talar onekligen nämndens sammansättning och arbetsformer men också det rättssäkerhets-

i

E

intresse som ligger i ett slutligt avgörande utan tidsutdräkt av hänsyn till
såväl parterna som marknadens behov av prejudikat.
När nu främst av hänsyn till harmonisering med EG en överklagandemöjlighet införs kan jag inte dela kommitténs uppfattning att - för att inte
överklagandemöjligheten
i praktiken skall komma att utnyttjas - disci-

§

plinnämndens beslut bör överklagas hos Stockholms tingsrätt som exklusiv
första instans med HD som sista instans, dvs. teoretisk möjlighet till prövning i fyra instanser. Jag tror inte heller att, i den alltmer internationaliserade marknaden med gränsöverskridande handel, kommitténs antagande om

l
l

att part kommer att avstå från att överklaga är hållbart.
Betydelsen av sakkunskap hos den överprövande instansen har enligt min

l

uppfattning

g

prövning.

l

stor betydelse för ett materiellt
Jag tycker därför, som kommittén

riktig resultat av en överdiskuterar men avvisar, att
i fråga om sammansättningen

marknadsdomstolen med vissa ändringar
måste anses som en bättre lösning än den kommittén förordar. En annan
lösning kunde vara att i likhet med vad som gäller för advokatsamfundets
beslut i disciplinärenden

avseende advokater låta HD bli överklagandeinstans. Därmed skulle disciplinnämndens betydelse ytterligare markeras.
Enligt den föreslagna fondkommissionslagen skall bankinspektionens beslut enligt den lagen av bl.a. hänsyn till EG överklagas till kammarrätten i
stället för som nu till regeringen. Samma instans för överprövning föreslår
kommittén i sitt förslag till lag om handel med fondpapper och andra
finansiella instrument. Även i sådana fall talar enligt min mening av skäl
som jag förut anfört intresset av ett relativt snabbt avgörande för ett tvåinstanssystem. Med det behov av sakkunskap för att nå ett materiellt riktigt
resultat som jag nyss pekat på vill jag för min del förorda att lösningen med
marknadsdomstolen

med en särskild sammansättning väljs även här.

.
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Direktiven

Bilaga

@

Kommittédirektiv

EES
ä

Dir 1987:11

Översyn
Dir.

av värdepappersmarknaden

1987:11

Beslut vid regeringssammanträde

1987-02-26.

Statsrådet Johansson anför.

Mitt förslag
Jag föreslår att en kommitté tillkallas för att göra en översyn av
värdepappersmarknaden.
Kommittén skall bl. a. överväga frågor som rör
regler och tillsyn
värdepappersmarknaden,
reglerna för fondbörsverksamhet, fondkommissionärernas
verksamhet och insiderhandel.
Utgångspunkter
Allmänt
Sedan den nya börslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1980 har den
svenska aktiemarknaden genomgått betydande förändringar. Handeln med
börsregistrerade aktier har ökat mycket snabbt. Nyemissioner av börsaktier
har ökat minst tio gånger i värde. Börskurserna har stigit mycket kraftigt och
börsvärdet har ökat från 40 miljarder kr. till över 400 miljarder kr. Antalet
börsbolag har, trots ett betydande bortfall
grund av fusioner, ökat
påtagligt. Dessutom har en parallell marknad för aktier i för närvarande ett
70-tal mindre och medelstora företag, den s.
CTC-marknaden, etablerats.
Härtill kommer att ett antal nya typer av värdepapper kommit till
användning,
ex. olika slags optioner och konvenibla skuldebrev. Vid sidan
om fondbörsen har vidare i ett fondkommissionsbolag öppnats en reguljär
handel av börsmässig karaktär i standardiserade optioner. Under senare år
har utanför börsen vuxit fram en terminshandel, främst med statsobligationer.
Till redogörelsen för utvecklingen här i landet kan fogas att utvecklingen
i utlandet skett
av riskkapitalmarknaderna
ett närmast explosionsartat
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satt. Avreglering och teknologiska framsteg, framst i fraga om datakommunikation. torde starkt ha bidragit till utvecklingen.
I USA framstar
tillkomsten av marknaderna lor options- och terniinshandel som de stora
finansiella nyheterna under efterkrigstiden.

Riksdagens um.dIan
Riksdagen har hos regeringen begart en oversyn av forhzillandena pá
vardepzippersmarknaden NU I986H724, rskr. 20.
Enligt riksdagens uttalande bor en parlamentariskt sammansatt kommitté
fa till uppgift att gora en ;allmän översyn av fimdhorsverksamheten och andra
forhallainden pa vardepappersinarknaden.
De fragor som bor omfattas av
utredningsarbete ar enligt riksdagens beslut i korthet loljattde.
- Anpassning av normgivningen till de snabbt iindrade förutsättningarna
for fiindhorsverksamhet.
Översyn av reglerna om borsverksainhet mot bakgrund
av handeln med
T.-uklicr.
såsom
—Anpassning av lagstiftningen till nya plaeeringsinstrument,
aktieoptioner o. d.
Översyn av reglerna om insiderhandel lramst avseende de institutionella
plaeerarnas ptirtloljforvailtare.
Granskning av regelsystemet oeh de institutionella
formerna för
normbildrting och for kontroll av att normerna efterlevs utifran de krav som
dikteras av borsetiska värderingar.
Utskottet har i betänkandet framhallit att det kan visa sig nödvändigt att
nagon fraga utreds for sig.

Framställningar [ran balliIt.[Iiumw
Bankinspektionen har i en skrivelse till regeringen den 27 november I986
hemståillt om ändringar i lagen |‘X5:57l
um våirdepappersmarknaden.
Ändringsförslziget avser dels fran vilken tidpunkt lagens forhud mot
insiderhandel vid offentligt erbjudande om lorvåirv av aktier take-over-hid
skall gåillat, dels inspektionens ratt att hegara in uppgifter nar misstanke om
brott mot forhuden om insiderhandel föreligger. Skrivelsen har remisshehandlats.
len skrivelse till regeringen den 29 januari I987 har batnkinspektionen tagit
upp tva andra fragor. som enligt inspektionen lämpligen kan behandlas i
samband med den utredning riksdagen hegáirt. Den första frågan ror
zntvåintlniitgi Sverige av utlåiitdskzi, datoriserade aktiehandelssystem. Inspektionen har funnit att ;användningen av ett saidant systern Instinct
- i oeh för
sig utgör fondhorsverkszimhet men att den verksamhet som till en början
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planeras inte kan anses bedriven i Sverige. Verksamheten kränker därför i
denna utformning inte börsmonopolet. Med hänsyn till den inverkan globala
aktiehandelssystem av denna typ kan få på värdepappersmarknadens
struktur och funktionssätt anser inspektionen det vara en självklar uppgift för
utredningen att föreslå regler som utsträcker gällande skydds- och kontrollbestämmelser till sådana aktiehandelssystem.
Den andra frågan inspektionen tagit upp rör behovet av regler för att
dvs. att den som handhar en
motverka missbruk av marknadsinformation,
institutionell placerares aktieportfölj utnyttjar sin kunskap om orderläget
marknaden för att göra egna affärer. Värdepappersmarknadsutredningen
SOU 1984:2 utredde vissa av dessa frågor men någon lagstiftning infördes
inte på grund av förväntningar om frivilliga åtaganden prop. l98485:l57.
En av inspektionen nyligen genomförd undersökning har emellertid gett vid
handen att det inte utbildats några etiska regler för att motverka informationsmissbruk, som vunnit allmän anslutning. Inspektionen anser det
naturligt att lagstiftningsalternativet
nu prövas på nytt mot bakgrund av att
de aktieägande institutionernas ställning på marknaden stärkts samtidigt som
händelser på marknaden har accentuerat behovet av fasta normer för
marknadens aktörer.

Uppdraget
Den svenska värdepappersmarknaden har. som jag inledningsvis framhållit, under senare år undergått genomgripande förändringar. Jag har också i
tidigare sammanhang förutskickat att en utredning av förhållandena
värdepappersmarknaden bör ske.
Huvuddelen av den lagstiftning som reglerar fondbörsens och fondkommissionärernas verksamhet tillkom vid slutet av 1970-talet då förhållandena
på värdepappersmarknaden
var väsentligen annorlunda än i dag. Även
bestämmelserna om förbud mot insiderhandel i lagen om värdepappersmarknaden, som trädde i kraft för drygt ett år sedan, har mot bakgrund av
gjorda erfarenheter såväl i Sverige som utomlands, visat sig vara i behov av
vissa kompletteringar och ändringar. Jag delar därför riksdagens uppfattning
att det nu är dags att göra en allmän översyn av förhållandena
värdepappersmarknaden.
Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen den 15 januari 1987
har beslutat att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågor som rör
optioner avseende bl. a. aktier och andra finansiella instrument dir.
1987:1.
Jag föreslår att en parlamentariskt sammansatt kommitté tillkallas för att
göra en allmän översyn av fondbörsverksamheten och andra förhållanden
värdepappersmarknaden.
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Kommittén bör utreda bl. a. de fragor som tagits upp i náiringsutskottcts
betänkande med undantag av de fragor om handel med optioner m. m. vilka
,
skall behandlas av den nyss nämnde siirskilde trtredaren. llartill kommer
vissa ytterligare fragor som jag anger i det följande.
Riktlinjer

för arbetet

Allmän
Kommittén skall allsidigt belysa de fragor som tas upp samt i förekommande fall lämna förslag till laigstiftrling eller andra atgärder. Kommittén hör
ocksa försöka göra en bedömning av vilka problem som kan uppstä i
framtiden och om möjligt lämna förslag till hur dessa skall lösas.
l det följande anger jag vissa riktlinjer för utredningsarbetet.
Fondbiinserts .slåbring och orguruixulinn
Pa börsstyrelsen ligger för närvarande uppgifter av skilda slag som har drag
Detta förhallzmde tillsammans med de uppgifter
av myndighetsutövning.
som i övrigt lagts pa Ivörsstyrelsen har ;avgörande betydelse i följande
hiinseenden:
styrelsens sammansättning
styrelsens
uppgifter och befogenheter förvaltande, rcgel- och etikskapande, utredande. sanktionerande
regler om överklagan—styrelsens arbetsformer m. m. lörfaranderegler.
de
mellan börsstyrelsen och hankinspektionen.
- kompetcnsfördelningen
Kommittén bör överväga i vad män den utveckling som har skett motiverar
ändringar i fraga om styrelsens sammansättning och uppgifter samt
bankinspektionens roll vad gäller tillsynen över värdepappersmarknaden.
l gällande lagstiftning definieras begreppet fondhörsverksamhet
oeh
föreskrivs att sädan verksamhet här i landet fär utövas endast av Stockholms
fondlvörs. Härigenom har viktiga förutsättningar tillgodosetts för fondbörsverksamheten i följande håinseenden:
- koncentrerad marknadsplats med hög likviditet och rättvisande kursbildning
—snabb och samtidig information
ex. i börsetiska avgöranden
- samlat ansvar och enhetlig praxis
kontroll och insyn fran det allmänna.
Kommittén bör överväga för- och nackdelar med regionala marknadsplatser. Sådana alternativ mäste möta kraven pä att allmänhetens förtroende för
börsverksamheten upprätthålls och att sä langt det är möjligt
- enskildas
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kapitalinsatser inte äventyras. Kommittén bör, mot bakgrund av den
tekniska utveckling som skett, undersöka förutsättningarna att med bevarad
koncentration av marknadsplatsen tillåta regional eller lokal börshandel. I
det sammanhanget bör kommittén undersöka i vad mån en på så sätt upplagd
handel skulle kunna underlätta små och medelstora företags kapitalförsörjning och öppna möjlighet att fånga upp intresse för investeringar i företag på
en VISSort.
Normbildning

och kontroll

En betydelsefull fråga, som kommittén bör ta upp. är en granskning av
värdepappersmarknaden
regelsystemet och de institutionella formerna
utifrån de krav som dikteras av börsetiska värderingar och som måste
uppfyllas för att allmänhetens förtroende för marknaden skall upprätthållas.
behovet av effektiva sanktioner mot sådana utgivare
Jag vill särskilt peka
av börsregistrerade fondpapper som bryter mot gällande normer och
föreskrifter för fondbörsverksamhet.
Kommittén bör vidare göra en utvärdering av de självreglerande åtgärder
som vidtagits när det gäller normbildning och kontroll. Det år därvid av
intresse att få belyst vilken ställning som privat tillskapade organ som
Aktiemarknadsnämnden,
Näringslivets börskommitté och Föreningen Auktoriserade Revisorer FA R kan ges. Kommitténs överväganden i denna del
bör enligt min mening innefatta en avvägning i vad mån lagstiftning eller
självreglering bör komma till användning.

Reglerna för börsverksamhet
Jag har inledningsvis nämnt att internationaliseringen
av värdepappershandeln gått snabbt under 1980-talet. Kommittén skall därför överväga de
grund härav.
ändringar i regelverket som behövs
har
främst datakommunikationsområdet
Den tekniska utvecklingen
framstår
möjligheter
inom
börshandeln.
uppenbart
Det
öppnat nya
att
som
det svenska regelsystemet måste anpassas till dessa nya förhållanden. Med
lnstinetutgångspunkt i bankinspektionens framställning rörande det s.
kontrollbebör
vilka
särskilda
skyddsoch
kommittén
överväga
systemet
stämmelser som föranleds av sådana tekniska lösningar. En utgångspunkt
bör därvid givetvis vara att den centrala marknadsplatsen för handel med
svenska värdepapper skall finnas inom landet.
Kommittén bör i sina överväganden inte bara uppmärksamma handeln
med aktier utan även den handel som sker med obligationer och andra
räntebärande fondpapper.
En helt annan fråga gäller analys av de delmarknader som utvecklats inom
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svensk värdepappershandel. Betydande osäkerhet torde råda bland allmänheten i fråga om skillnaderna mellan officiella, halvofficiella och inofficiella
noteringar. Kommittén bör göra en samlad bedömning av dessa frågor.
vilken bl. a. bör innefatta en utvärdering av CTC-handeln, behovet
av
inofficiella listor och i förekommande fall förslag till regler för sådan handel
som redovisas på inofficiella listor. Det framstår enligt min mening som
anmärkningsvärt att bolag som allmänt beskrivs som börsbolag varken
omfattas av insiderlagstiftningen
eller har sedvanliga infonnationsplikter
mot aktörerna på aktiemarknaden.
Fondkommissionäremas

verksamhet

De förändrade förhållandena
på kapitalmarknaden
har skapat nya
förutsättningar för fondkommissionärernas arbete.
Den internationella
utvecklingen går entydigt mot en minskning av
kommissionshandeln och en ökning av handel i
egen portfölj. Slopandet den
1 juli 1984 av fast courtage kan på sikt leda till en likartad utveckling här i
landet.
Svenska fondkommissionärer
mäste kunna konkurrera med utlandet på
lika villkor. Detta föranleder att centrala delar av fondkommissionslagstiftningen nu bör tas under förnyat övervägande. BI. a. gäller detta reglerna
om
handelslager i värdepapper, självinträde och blankning. Kommittén bör
därför utreda dessa frågor. Därvid bör de skyddsintressen
som ligger till
grund för reglerna beaktas.
l denna del bör samråd ske med kreditmarknadskommittén
Fi 1983:06,
som utreder frågor om den framtida strukturen på kreditmarknaden och
därvid gör en allmän översyn av fondkommissionslagstiftningen.
Insiderhandel m. m.
De nuvarande bestämmelserna om insiderhandcl med aktier
m. m., som
finns i lagen om värdepappersmarknaden,
innebär i huvudsak att vissa
ledande befattningshavare och andra personer med särskild anknytning till
ett företag med börs- eller CTC-registrerade aktier aktiemarknadsbolag
i
vissa situationer inte får handla med företagets aktier när de har kännedom
offentliggjord
information rörande bolaom i lagen särskilt angiven,
get.
Trots att den nuvarande insiderlagstiftningen inte gällt någon längre tid
och att viss komplettering av insiderlagstiftningen redan skett
genom att
aktieoptioner nyligen jämställts med aktier prop. 198586: 151, NU 27, rskr.
287 anser jag det vara nödvändigt med en vidare genomgång
av lagstiftningen. Detta innebär att kommittén enligt min mening inte endast bör
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överväga en utvidgning av insiderkretsen till de aktieplacerande institutioutan även till andra personkategorier, med eller
nernas portföljförvaltare
utan direkt anknytning till ett aktiemarknadsbolag, som kan få kännedom
offentliggjord information som kan påverka kurserna på aktier
om sådan
den
blir känd. Ett exempel på en sådan personkategori är
när
m. m.
offentliga tjänstemän. Vidare bör kommittén överväga om ytterligare
värdepapper bör omfattas av förbuden.
Kommittén bör också överväga om de särskilda förutsättningarna för
förbudens inträdande behöver kompletteras i något avseende för att en
effektiv spärr mot insideraffärer skall finnas. Detta gäller dock inte den fråga
aktualiserat i sin ovan nämnda framställning till
som bankinspektionen
regeringen om ändring av tidpunkten för förbudets inträde vid s.
take-over-bid. Som jag tidigare redovisat bereds denna fråga för närvarande
inom finansdepartementet i särskild ordning.
När det gäller andra förfaranden som kan anses utgöra missbruk av
nyckelpositioner inom näringslivet och som bör uppmärksammas i detta
sammanhang vill jag särskilt peka på vad bankinspektionen i sin ovan
nämnda skrivelse från januari 1987anfört beträffande regler för att motverka
missbruk av marknadsinformation.
Kommittén bör här med utgångspunkt i
den av inspektionen gjorda undersökningen överväga i vad mån särskilda
lagregler behövs på detta område och vid behov komma med förslag till
sådana.
En fråga av likartad karaktär, som rönt viss uppmärksamhet, är den handel
för egen räkning som bedrivs av anställda hos fondkommissionärer. Enligt
fondkommissionslagen 1979:748 får den, som genom sin anknytning till en
fondkommissionär normalt har insyn i uppdragsgivarens värdepappersaffärer av sådan omfattning att det allmänna försäljningsvärdet kan påverkas,
inte för egen räkning handla med fondpapper annat än för långsiktig
förmögenhetsförvaltning.
Den som omfattas av begränsningen är skyldig att
till fondkommissionären
anmäla innehav av fondpapper och ändringar i
innehavet. Något straff för brott mot föreskrifterna år inte föreskrivet.
Det har emellertid tid efter annan gjorts gällande att dessa begränsningar
inte är tillräckliga för att avhålla befattningshavare hos fondkommissionärer
från att utnyttja sina insikter i marknaden till att göra vinstgivande affärer för
egen räkning. Kommittén bör överväga också denna fråga.
l lagen om värdepappersmarknaden finns vissa bestämmelser till skydd för
investerare i fondpapper som utnyttjar s.
fristående fondpappersförvaltare. Det har satts i fråga om det inte också finns behov av bestämmelser, när
det gäller verksamhet som bedrivs av fristående placeringsrådgivare.
Kommittén bör överväga även denna fråga.
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Fristående optionsrätler

1989:72

stock options

Iden rapport Ds Fi 1986:21 som kommissionen för undersökning av vissa
aktieemissioner lade fram sommaren 1986 togs bl. a. upp frågan om
stock options, dvs. optionsrätter som är
möjligheten att utfärda s.
fristående och inte har anknytning till ett skuldebrev. Det har hävdats att
ledande funktionärer i ett företag skulle få ett starkt intresse av att företaget
utvecklades väl om de av företaget fick tillfälle att förvärva fristående
optionsrätter. En sådan ordning skulle verka motivationshöjande utan att de
bolagsetiska principerna äventyras.
Det är för närvarande inte möjligt att emittera stock options i Sverige.
Kommissionen har emellertid förordat att frågan om att tillåta stock options
möjligheten att göra
tas upp till prövning. Kommissionen har även pekat
optionsrätterna icke överlåtbara för att därigenom ett optionserbjudande
inte skall möta erinringar ur bolagsetisk synpunkt. Kommissionens förslag
tillstyrktes av de flesta remissinstanserna.
Jag har i prop. 198687:76 om riktade emissioner av aktier m. m., som
bygger
kommissionens rapport, förordat att, eftersom ytterligare
underlag erfordras för att man skall kunna ta ställning till frågan om stock
options bör tillåtas, frågan bör övervägas av den nu tillkallade kommittén.
Jag föreslår att så sker.
Vissa aktiebolagsnmsliga frågor
Under senare tid har i olika sammanhang framförts önskemål om
aktiebolagsrättsliga lagstiftningsåtgärder för att stärka aktieägarnas ställning
jfr prop. 198687:76 s. 25. Vissa av dessa önskemål har nära anknytning till
förhållandena
värdepappersmarknaden.
Jag avser här i första hand
riksdagsmotioner om uppköpsbud se motion 198687:L20S och L206 samt
Jfr
om rättegångskostnader och informationsplikt se motion l98687:L2l0.
även LU 198687:5.
Enligt min mening är det lämpligt att kommittén förutsättningslöst
överväger de nu angivna frågorna.

Övrigt
Kommittén bör vara oförhindrad att ta upp även andra frågor avseende
förhållandena på värdepappersmarknaden än de som särskilt tagits upp här
elleri näringsutskottets betänkande i den mån utredningsarbetet föranleder
det.
Kommittén bör hålla sig orienterad om det utredningsarbete avseende
närliggande frågor, som sker
initiativ av Stockholms fondbörs.
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Nar det galler fragor som berör handeln med optioner och liknande
instrument bör kommittén samråda med den tidigare nämnde sarskiltle
utredaren.
Kommittén bör beakta de direktiv dir. 1984:5 som utfärdats till samtliga
kommittéer och särskilda utredare.
Kommittén hör arbeta skyndsamt och slutföra utredningsupptlrziget före
utgangen av ar I988. I den omfattning det visar sig lämpligt hm utredningsresultatel redovisas i etapper.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen
bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra fragor om kredit- och
fondvasendet
omfattad av kommittéförordningen
1976: l 19 —
att tillkalla en kommitté
med högst sju ledamöter med uppdrag att göra en översyn av förhållandena
värdepappersmarknaden,
att utse en av ledamöterna att vara ordförande.
att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde at
kommittén.
Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta
sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m. m.
Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.
Finansdepartementet
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Tilläggsdirektiven

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv
tén Fi 1987:03

till

värdepappersmarknadskommit-

Dir. 1988:27
Beslut vid regeringssammzinträde

1988-05-19

Statsradet Holmberg anför.

Mitt förslag
Jag föreslår att värdepappersmarknadskommittén
får till ytterligare uppgift att lämna förslag till hur handeln med standardiserade optioner och terminer bör vara organiserad. Kommittén bör också i sitt utredningsarbete
ägna uppmärksamhet fit effekter av börsraset i oktober 1987.

Bakgrund
Värdepappersmarknadskommittén
har enligt sina direktiv Dir. 1987:11
till uppgift att göra en översyn av värdepappersmarknaden och därvid övervärdepappersmarknaden. reglerna
väga fragor som rör regler och tillsyn
för fondbörsverksamhet.
fondkommissionärernas
verksamhet och insiderhandel
Optionsutredningen
Fi 1987:01 har nyligen lämnat sitt betänkande
SOU 1988:13 Handel med optioner och terminer.
När det gäller frågan om optionsmarknadens organisation lägger utredningen inte fram något konkret förslag utan föreslår att frågan överlämnas
till värdepappersmarknadskommittén.
Utredningen föreslår i övrigt att handelsregler införs för den handel som bedrivs i dag.
Optionsutredningen har också lämnat en redogörelse för några undersökningar som föranletts av den kraftiga kursnedgången pa aktier som inträffade under oktober 1987. Analyser av internationella orsaker till börsraset
finns bl.a. i flera utländska utredningar Lex. av Bradykommissionen i USA.
Securities and Exchange Commission SEC.
New York-börsen Katzenbach-rapporten.
Chicago Mercantile
Exchange och Londonbörsen.
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Optionsutredningen tur wksä upp det :itgiirdsprogram som Stockholms Optionsmarknad OM Fondkommission AB och Swedens Options and Futures
Exchange AB gemensamt lade fram i november 1987 samt den utredning
som bankinspektionen genomfört av några bankers och fondkommissionsbolags options- och terminsziffärer.

Uppdraget
Frågan hur optionsmarknaden skall vara organiserad hänger intimt samman med hur värdepappersmarknaden i övrigt är reglerad. Båda frågorna
bör utredas i ett sammanhang. Värdepappersmarknadskommittén
bör därför också ges denna uppgift. Kommittén bör vara oförhindrad att föreslå de
handelsregler som behövs utifrån den organisation som kommittén föreslår.
Jag utgår ifrån att värdepappersmarknadskommittén
i sitt utredningsarbete också kommer
effekter av det nämnda börsraset. Kommittén bör
redovisa synpunkter
hur den svenska värdepappersmarknaden påverkats
av det internationella börsraset med hänsyn till de speciella institutionella
förhållanden och den reglering av handeln som gäller
den svenska värdepappersmarknaden.
Med de nämnda utredningsuppgifterna bör kommittén kunna slutföra sitt
arbete före utgången av juni 1989.

Hemställan
Jag hemställer att värdepappersmarknadskommittén
enlighet med vad jag nu har anfört.

får tilläggsdirektiv

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens
hans hemställan.

överväganden

och bifaller

Finansdepartementet
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79279EEC

Direktivet omfattar inregistrerade börspapper och sådana värdepapper som
är föremål för en ansökan om inregistrering vid en fondbörs inom Gemenskapen. En medlemsstat får besluta att värdepapper utgivna av medlemsstater och deras offentliga myndigheter samt andelar i aktiefonder och bevis
om delaktighet i liknande kollektiva investeringsverksamheter inte skall
omfattas av direktivet.
Medlemsstaterna

skall, genom erforderlig normgivning, säkerställa dels
är
att börsregistrering inte får ske med mindre direktivets minimivillkor
uppfyllda, dels att vissa angivna skyldigheter skall gälla för emittenter av
börsregistrerade värdepapper. l fyra bilagor A-D till direktivet anges de
krav det är frågan om varvid A och C avser aktier och B och D avser
räntepapper. De närmare villkoren för inregistrering av aktierelaterade
instrument anges i vissa punkter i bilagorna A och C.
Enskilda medlemsstater får ställa hårdare villkor än som anges i bilagorna
A-D eller om hårdare villkor redan gäller behålla dessa, under förutsättning att dessa villkor gäller generellt för samtliga emittenter eller för
särskilda kategorier av emittenter. Undantag från dessa hårdare villkor får
göras om denna likabehandlingsprincip upprätthålls även vad gäller undantaget. Görs sådant undantag skall vederbörande myndighet ha möjlighet
att, i det enskilda fallet, föreskriva de särskilda villkor för inregistrering som
institutionen finner erforderliga.
Varje medlemsstat skall utse och bemyndiga en eller flera institutioner
competent
authorities
att avgöra en ansökan om inregistrering av
värdepapper vid en börs. Medlemsstaten skall därvid tillse att den behöriga
institutionen har de befogenheter som behövs för att utföra de uppgifter
som direktivet förutsätter. Även om sökanden formellt uppfyller de krav
som direktivet ställer upp får den behöriga institutionen avslå en ansökan
om inregistrering, om det bedöms att emittentens förhållanden är sådana att
ett bifall till ansökan skulle stå i motsats till investerarnas intressen.
En emittent vars värdepapper inregistrerats är skyldig att förse behörig
med all information som institutionen finner erforderlig för att
skydda investerare eller att garantera en smidig handel. Behörig institution
institution
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kan föreskriva att emittenten offentliggör sådan information inom viss tid
och på ett sådant sätt som anses godtagbart. Gör emittenten inte det kan
behörig institution offentliggöra uppgifterna efter det att emittenten fått
tillfälle att yttra sig.
Behörig institution får besluta om avregistrering av värdepapper om en
tillfredsställande

handel inte kan upprätthållas

även tillfälliga

störningar i
handeln kan medföra avregistrering eller om investerarskyddet så kräver.
Avregistrering kan också ske när med hänsyn till särskilda omständigheter
normal handel inte längre är möjlig. Beslut som avser avslag på en begäran

om inregistrering
domstol.

samt beslut om avregistrering skall kunna överklagas till

En ansökan om inregistrering måste avgöras inom sex månader från
ansökan eller om ansökan kompletterats inom sex månader efter det att
kompletteringen gjorts. Meddelas inte beslut inom angiven tid skall det
skall
anses som om ansökan lämnats utan bifall. Även sådant avslag
kunna överklagas till domstol.
Om en ansökan om inregistrering avser aktierelaterade instrument utgivna av bolagen skall ansökan kunna bifallas endast om emittenten kan
erbjuda ett tillfredsställande skydd för investerarna.
Den information som emittenterna är skyldiga att lämna enligt bilaga C
och D måste publiceras i en eller flera större tidningar eller på annat
motsvarande sätt om detta godtagits av behörig institution. Informationen
skall dessutom samtidigt sändas till behörig institution.
De behöriga institutionerna i olika medlemsstater skall samarbeta med
varandra i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter och för att underlätta
förfaranden avseende inregistrering av samma värdepapper i flera medlemsstater. För att möjliggöra ett sådant samarbete måste en ansökan om
inregistrering innehålla uppgift om att ansökan gjorts eller snart kommer att
göras i annat medlemsland.
All anställd personal vid en behörig institution skall ha tystnadsplikt
beträffande all konfidentiell information som de får i sin tjänst om inte
annat anges i lag. Sådan information skall dock kunna lämnas ut till behörig
institution

Bilaga A.
fondbörs

i ett annat medlemsland.

Villkor för inregistrering av aktier för officiell notering vid en

Som villkor för inregistrering

av aktier skall följande gälla:
Aktierna skall kunna fritt överlåtas. Aktier för vilka betalning inte
erlagts får behandlas som fritt överlåtbara om åtgärder vidtagits som
garanterar att överlåtbarheten inte begränsats och om handel med

aktierna sker öppet och på ett godtagbart sätt genom att allmänheten
förses med all relevant information.
Aktier som givits ut av företag hemmahörande i ett annat EG-land
skall ha en fysisk form som överensstämmer med hemlandets standard.
överensstämmer inte den fysiska formen med de regler som gäller i det
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EG-land

där inregistrering av aktierna söks skall detta offentliggöras.
Aktier utgivna av företag hemmahörande i ett icke EG-land måste ha en
sådan fysisk utformning att den innefattar tillräcklig säkerhet för att
skydda investerarna.
Det uppskattade marknadsvärdet av aktier, för vilka inregistrering
söks, skall normalt motsvara minst 1 milj. ECU ca 7,5 milj. kr.. Kan
marknadsvärdet inte uppskattas, måste i stället företagets balansomslutning uppgå till minst 1 milj. ECU för senaste räkenskapsår. Är marknadsvärdet lägre kan inregistrering ändå få förekomma om det finns
förutsättningar för en tillfredsställande handel i aktien. Kravet gäller inte
vid ansökan om inregistrering av ytterligare aktier av samma slag som de
som redan inregistrerats. Initialt skall regeln tillämpas så att marknadsvärdet på aktierna vid inregistreringstillfället
måste uppgå till motvärdet
i nationell valuta av 1 milj. ECU enligt den kurs som gäller vid den tid
direktivet antas. Förändras motvärdet så att det stadigvarande awiker
med minst 10 procent i jämförelse med 1 milj. ECU under en period av
ett år måste medlemsstaten inom 12 månader därefter ändra kravet på
inregistrering så att det på nytt uppgår till det värde i nationell valuta
som motsvarar 1 milj. ECU.
Företag som söker inregistrering av aktier skall ha bedrivit verksamhet
under minst tre räkenskapsår. Undantag från detta krav får göras om det
ligger i företagets eller investerarnas intresse och att investerarna har
tillgång till tillräcklig information om företaget.
Företagets aktier skall vid tiden för inregistrering i tillräcklig mängd
vara spridda bland allmänheten i ett eller flera EG-länder. Detta villkor
gäller inte om aktierna skall distribueras till allmänheten via en aktiebörs. Är detta fallet räcker det med att utförsäljning till allmänheten
sker under en kort period. Tillräcklig spridning skall alltid anses ha skett
när de aktier, som inregistreringen avser, är i allmänhetens ägo i en
omfattning som motsvarar minst 25 °o av det tecknade kapitalet för
samtliga aktier av motsvarande slag. Tillräcklig spridning kan anses
föreligga även vid ett lägre procenttal om det kan förväntas att handeln
ändå fungerar tillfredsställande. En förutsättning är att det finns ett stort
antal aktier. Hänsyn skall också tas till hur stor spridningen till allmänheten är. Har inregistrering av ett visst slags aktier skett och söks
därefter inregistrering av ytterligare aktier av samma slag skall spridningskravet relateras till det totala antalet aktier av samma slag och inte
till de ytterligare aktier som ansökan avser. Inregistrering av aktier kan
ske även om spridningskravet inte är uppfyllt, om aktierna är inregistrerade i någon eller några icke EG-länder och aktierna i detta land
eller dessa länder är spridda till allmänheten i tillräcklig mängd.
Ansökan om inregistrering av aktier skall normalt avse alla utgivna
aktier av samma slag. Undantag från denna regel får dock göras i visst
fall. Detta gäller om det inom samma aktieslag finns vissa aktieposter
som innehas i syfte att behålla kontrollen över företaget eller som
grund av överenskommelse inte är överlåtbara under en viss tidsperiod.
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Inregistrering får då ske av övriga aktier av samma slag under förutsättning att allmänheten är informerad om situationen och den inte leder
till att dessa aktieägares intressen blir åsidosatta.
Aktier

i företag utanför EG får inte annat än i undantagsfall inregistreras inom Gemenskapen om de inte är inregistrerade antingen i
hemlandet eller i det land där majoriteten av aktierna handlas.
Bilaga B. Villkor för inregistrering av rdmepapper för officiell notering
på en fondbörs

Räntepapper utgivna av ett företag
Räntepapper som inregistreras måste vara utgivna av sådana företag som
har en juridisk form som lagstiftningen känner.
Räntepapperets juridiska form måste överensstämma med lag och vara
fritt överlåtbart. Räntepapper för vilka betalning inte erlagts får behandlas
som fritt överlåtbara om åtgärder vidtagits som garanterar att överlåtbarheten inte begränsats och om handel med räntepapperen sker öppet och på
ett godtagbart sätt genom att allmänheten förses med all relevant information.
En ansökan om inregistrering måste avse alla räntepapper som utgivits
samtidigt med samma villkor.
Räntepapper som givits ut av ett företag hemmahörande i ett EG-land
måste ha en fysisk form som överensstämmer med hemlandets standard.
Den fysiska formen bör också överensstämma med den som gäller i det
EG-land där inregistrering söks. överensstämmer inte den fysiska formen
med de regler som gäller där skall förhållandet

offentliggöras

av behörig

institution.
Räntepapper utgivna av företag hemmahörande i ettiicke EG-land måste
ha en sådan fysisk form att den innefattar ett tillräckligt skydd för investerarna.
Lånebeloppet får inte understiga 200 000 ECU ca 1,5 milj. kr.. Detta
gäller dock inte för lån vars storlek inte är bestämd. Understiger lånet 200
000 ECU kan inregistrering ändå
ske om det finns förutsättningar för en
tillfredsställande handel. Initialt skall huvudregeln tillämpas så att lånebeloppet vid inregistreringstillfället
måste uppgå till minst motvärdet i nationell valuta av 200 000 ECU enligt den kurs som gäller när direktivet antas.
Förändras motvärdet så att det stadigvarande avviker med minst 10 procent
i jämförelse med 200 000 ECU under en period av ett år måste medlemsstaten inom 12 månader därefter ändra kravet på inregistrering så att
det på nytt uppgår till ett värde i nationell valuta som motsvarar 200 000
ECU.
Konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner får inregistreras endast om
företagets aktier redan har inregistrerats på fondbörsen eller någon annan
reglerad och erkänd marknad. Sådana instrument får i undantagsfall inregistreras även om de underliggande

aktierna

inte är inregistrerade

under
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förutsättning att behörig institution finner att innehavarna av instrumenten
har tillgång till erforderlig information för att kunna bilda sig en uppfattning
om värdet av de aktier som dessa instrument är relaterade till.

Räntepapper utgivna av stater, offentliga myndigheter eller a
international body

public

Räntepapperen måste vara fritt överlåtbara och inregistreringen måste omfatta alla räntepapper som utgivits samtidigt med samma villkor.
Räntepapper som givits ut av staten eller myndigheter i ett EG-land bör
ha en fysisk form som överensstämmer med de regler som gäller i det
EG-land där inregistrering sökts. Är så inte fallet måste detta förhållande
offentliggöras.
Räntepapper utgivna av icke EG-stater, deras offentliga myndigheter
eller a public international body måste ha en sådan fysisk form att den
innefattar ett tillräckligt skydd för investerarna.
Bilaga C.
börs

Förpliktelser för bolag vars aktier är inregistrerade vid en fond-

Erbjuds allmänheten att köpa nyemitterade aktier av samma slag som redan
är bolaget skyldigt, i det fall inregistrering av de nya
aktierna inte sker automatiskt, att ansöka om inregistrering inom ett år från
emissionen eller från det att aktierna blev fritt överlåtbara.
finns inregistrerade

Bolaget skall likabehandla

alla aktieägare som befinner

sig i samma

situation.
Bolaget måste, i vart fall i den medlemsstat där aktierna är officiellt
noterade, försäkra sig om att all nödvändig information finns tillgänglig så
att aktieägare har möjlighet att tillvarata sina rättigheter. Detta måste
särskilt avse
information

om bolagsstämma och aktieägares möjligheter

att utöva sin

rösträtt
information

avseende utdelning, emission av nya aktier m.m.
anvisning på en kommissionär genom vilken aktieägarna kan tillvarata
sina ekonomiska rättigheter under förutsättning att bolaget självt inte
kan ge aktieägarna denna service.
Ett bolag som har för avsikt att ändra bolagsordningen måste informera
behörig institution i det medlemsland där aktierna är officiellt noterade.
Informationen måste lämnas till behörig institution senast när kallelse utfärdas till den stämma som skall besluta om ändringen.
Bolagen måste så snart som möjligt offentliggöra årsbokslut och årsberättelse. Om bokslutet eller förvaltningsberättelsen
inte överensstämmer
med Rådets direktiv avseende bolags redovisning och om denna information inte ger en sann bild av bolagets tillgångar och åtaganden, ekonomiska
ställning och vinst eller förlust så måste en mer detaljerad information om
bolaget presteras.
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Bolaget måste så snart som möjligt offentliggöra varje betydelsefull händelse som kan påverka företagets tillgångar, åtaganden eller ekonomiska
situation eller affärsinriktning eller som kan leda till betydande prisrörelser
på bolagets aktier. Behörig institution kan dock medge undantag från denna
informationsskyldighet
om ett offentliggörande skulle vara till förfång för
bolaget.
Bolagen måste utan dröjsmål offentliggöra varje förändring i de rättigheter som följer med de olika aktieslagen. Bolagen måste vidare offentliggöra större ägarförändringar så snart de kommer till bolagets kännedom.
Sådana förändringar av aktieinnehav som ägarna är skyldiga att redovisa
enligt flaggningsreglerna i 1988 års direktiv jfr avsnitt 4 skall offentliggöras
av bolaget inom nio dagar från det transaktionen kom till bolagets kännedom.
De bolag vars aktier är officiellt noterade i flera medlemsländer måste
sprida samma information i samtliga dessa länder. Är aktierna officiellt
noterade även i ett icke EG-land måste den information som sprids där även
spridas i de EG-länder där aktierna är officiellt noterade om informationen
har betydelse för en riktig bedömning av aktierna.
Bilaga D. Förpliktelser för emittenter av räntepapper som blivit inregistrerade på en fondbörs
Företagen måste tillse att alla långivare behandlas lika med avseende på de
rättigheter som följer av räntepapperen. Om det är tillåtet enligt lag får
dock företaget erbjuda återbetalning av del av lånet tidigare än vad som
angavs vid emissionen. Företaget måste också vad gäller information behandla alla innehavare lika. Detta gäller särskilt information om bolagsåterbetalning m.m. Företaget måste vidare
stämmor, ränteutbetalningar,
utse en kommissionär genom vilken innehavarna kan tillvarata sina ekonomiska rättigheter om inte företaget självt kan tillhandahålla denna service.
Företag som planerar att genomföra någon ändring i bolagsordningen
eller stadgar som påverkar innehavarnas rätt skall tillkännage detta till
behörig institution. Tillkännagivandet måste göras senast i samband med att
kallelse utfärdas till den stämma som skall besluta om ändringen.
Företagen måste så snart som möjligt offentliggöra årsbokslut och årsberättelse. Om bokslutet eller berättelsen inte överensstämmer med Rådets
direktiv avseende företags redovisning och om denna information inte ger
en sann bild av företagets tillgångar och åtaganden, ekonomiska ställning
och resultat, så måste en mer detaljerad information presteras av företaget.
Företaget måste så snart som möjligt offentliggöra varje betydelsefull
händelse som kan påverka företagets möjligheter att fullgöra sina åtaganden. Behörig institution kan dock medge undantag från denna informationsskyldighet om offentliggörandet skulle vara till förfång för bolaget.
Företaget måste utan dröjsmål offentliggöra varje förändring i lånevillkoren samt varje ny emission.
Har inregistrering

av konvertibler

eller teckningsoptioner

skett måste
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företaget utan dröjsmål offentliggöra varje förändring av de rättigheter som
följer på de olika aktieslag som dessa instrument är relaterade till.
De företag vars räntepapper är inregistrerade i flera medlemsländer måste sprida samma information i alla dessa länder. Är de räntebärande pappe-

E

i
E

ren officiellt noterade även i ett icke EG-land skall den information som
sprids där även spridas i de EG-länder där inregistrering av samma räntepapper skett om informationen har betydelse för en bedömning av dessa
räntepapper.
Räntepapper emitterade av stater, offentliga myndigheter eller a
international body

public

Rubricerade emittenter är skyldiga att tillse att långivarna behandlas lika
med avseende på de rättigheter som följer av utgivna räntepapper. Om det
är tillåtet enligt lag får dock emittenten erbjuda återbetalning av del av lånet
tidigare än vad som angavs vid emissionen.
Rubricerade emittenter måste också vad gäller information behandla alla
innehavare lika. Detta gäller särskilt information om räntebetalningar, inlösen m.m. De skall också utse en kommissionär genom vilken innehavarna
kan tillvarata sina ekonomiska rättigheter.
Rubricerade emittenter skall tillse att samma information sprids till marknaden inom samtliga medlemsländer där räntepapperen finns inregistrerade. Är räntepapperen inregistrerade även i icke EG-länder skall den information som sprids där även spridas i de EG-länder där inregistrering av
samma räntepapper skett om informationen har betydelse för en bedömning av dessa räntepapper.
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I direktivet ställs preciserade minimikrav upp på de prospekt som skall
offentliggöras i samband med börsregistrering av värdepapper.
Direktivet gäller för värdepapper som är föremål för en ansökan om
inregistrering vid en fondbörs i ett EG-land. Direktivet gäller dock inte
andelar i aktiefonder och bevis om delaktighet i liknande kollektiva inheller för värdepapper utgivna av stater eller
vesteringsverksamheter,
offentliga myndigheter.
Medlemsstaterna skall se till att en ansökan om inregistrering av värdepapper vid en fondbörs inte skall kunna bifallas utan att ett introduktionsprospekt offentliggjorts. Ett sådant offentliggörande skall inte få ske förrän
prospektet godkänts av den eller de institutioner som av medlemsstaten
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v

bemyndigats för uppgiften competent
authorities.
lntroduktionsprospektet
skall ge tillräcklig information om företagets
tillgångar och skulder, ekonomiska förhållanden, vinst och förlust och
affärsinriktning
för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av företaget och de rättigheter som följer av de värdepapper
som
ansökan avser. Det ankommer
medlemsstaten att se till att de personer
känner till sina åligganden vad
som är ansvariga för introduktionsprospektet
avser prospektets innehåll.
Introduktionsprospektets

innehåll skall vara lätt analyserbart och så utförligt som möjligt och fylla de krav som i tre bilagda förteckningar, A, B
och C, anges för aktier, räntepapper resp. aktierelaterade instrument.
l Medlemsstaten får ge behörig institution befogenhet att medge undantag,
helt eller delvis. från kravet på introduktionsprospekt,
när de värdepapper
som ansökan om inregistrering avser utgörs av
värdepapper som har varit föremål för offentligt erbjudande
värdepapper som är emitterade i förbindelse med ett take overerbjudande
värdepapper som emitterats i förbindelse med fusion med ett annat
bolag eller med ett bolag som är under bildande eller med ett bolag
som
delas upp eller i förbindelse med överförandet av alla eller delar
av ett
bolags tillgångar och skulder eller som ersättning för sådana överförda
tillgångar som utgörs av annat än kontanter.
Undantag får i fall som anges under 1-3 dock göras endast i det fall att
företaget inom 12 månader före ansökan om inregistrering offentliggjort ett
dokument som enligt behörig institutions bedömning motsvarar introduktionsprospektet. Dessutom måste alla väsentliga förändringar som skett
efter det att nämnda dokument upprättades sammanställas i ett dokument
och offentliggöras. Dokumenten skall dessutom finnas tillgängliga för allmänheten dels hos företaget och dels hos det mäklarföretag som deltar vid
emissionen.
På enahanda sätt får undantag från prospektskyldigheten göras
om de
värdepapper som ansökan om inregistrering avser utgörs av
fondaktier som tilldelas gamla aktieägare och de gamla
aktierna
redan är inregistrerade på fondbörsen
aktier utställda vid bl.a. konvertering av konvertibla skuldebrev
aktier som hänför sig till teckningsoptioner om bolagets aktier redan
är inregistrerade vid samma fondbörs
aktier som emitteras för att bytas ut mot redan inregistrerade aktier
om inte utställandet
aktiekapital.

av de nya aktierna innebär en höjning av bolagets

Undantagen i 1-4 gäller under förutsättning
bilaga A offentliggörs.

att viss information

som anges i

e
i
l
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lll På enahanda sätt får också undantag från prospektskyldigheten göras
om de värdepapper som ansökan om inregistrering avser utgörs t.ex. av
aktier vars antal eller uppskattade marknadsvärde eller nominella
värde eller, i avsaknad av nominellt värde, det bokförda parivärdet, understiger 10 procent av antalet eller motsvarande värde på aktier av samma slag
samma fondbörs
som redan är inregistrerade
räntepapper emitterade av bolag och andra juridiska personer som är
hemmahörande i en medlemsstat och som
a utövar sin verksamhet som ett legalt monopol och
b har bildats med stöd av särskild lag eller vars lån är garanterade av
medlemsstaten eller någon av dennas delstater
bolag —som är
räntepapper utgivna av juridiska personer — dock
hemmahörande i en medlemsstat och som bildats genom särskild lag och
vars verksamhet är underkastad denna lag och uteslutande består i att under
statlig kontroll låna upp medel via räntepapper och att finansiera produktionsverksamhet med dessa medel och medel som tillskjuts av staten och
om sådana räntepapper med hänsyn till nationell lag är likställda med
räntepapper emitterade eller garanterade av staten
4. aktier utdelade till anställda, om aktier av samma slag redan finns
inregistrerade på samma fondbörs
värdepapper som redan inregistrerats på en annan fondbörs i samma
medlemsstat.
Behörig institution får medge undantag såvitt avser viss information som
prospektet skall innehålla, om den finner
att dessa upplysningar är av ringa betydelse och inte kan ha någon
inverkan på bedömningen av företagets tillgångar och skulder, ekonomiska
ställning, resultat och framtidsutsikter eller
att offentliggörandet av sådan information strider mot allmänna intressen
eller utsätter företaget för betydande skada, under förutsättning i sist nämnt
fall, att ett sådant undantag inte skulle vilseleda allmänheten såvitt avser
fakta och omständigheter som är av betydelse för en riktig bedömning av
ifrågavarande värdepapper.
Direktivet innehåller även bestämmelser som anger att den behöriga
institutionen i särskilda fall får medge begränsningar av prospektets innehåll. Prospektet behöver alltså i dessa fall inte innehålla alla de uppgifter
som räknas upp i direktivbilagans tillämpliga listor.
får som nämnts inte offentliggöras förrän det blivit
lntroduktionsprospekt
godkänt av behörig institution. Godkännande får endast ske om de krav
som anges i direktivet har uppfyllts.
Även de revisionsberättelser som skall ingå i introduktionsprospektet
skall godkännas av behörig institution.
Offentliggörandet av introduktionsprospektet
skall ske antingen via en
eller flera tidningar med stor spridning eller genom en gratis broschyr som
skall finnas tillgänglig för allmänheten dels hos de fondbörser där ansökan
om inregistrering gjorts, dels hos det företag vars värdepapper skall inregi-
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streras och dels hos den mäklare som deltar vid introduktionen.
Dessutom måste hela introduktionsprospektet
eller en notis om var introduktionsprospektet
har offentliggjorts och var allmänheten kan få ta del
av det införas i en tidning som anvisas av den medlemsstat i vilken börsregistrering söks.
Introduktionsprospekt

måste offentliggöras

inom rimlig tid före det att
sker. Tiden skall anges i lag eller av behörig institution.
Offentliggörandet får i vissa undantagsfall ske efter det att inregistrering
skett om behörig institution tillåter det.
inregistrering

Behöriga institutioner i olika medlemsstater skall utbyta information med
varandra i syfte att förenkla förfarandet i det fall ansökan om inregistrering
av värdepapper skett i flera medlemsstater vid samma eller ungefär samma
tidpunkt.
Bilagorna A-C innehåller detaljerade uppräkningar av vad ett introduktionsprospekt skall innehålla. Lista A tar upp bestämmelser som rör aktier,
lista B obligationer och andra räntebärande papper samt lista C aktierelaterade instrument. De krav på prospektets innehåll som ställs upp rör uppgifter om vilka som är ansvariga för introduktionen och för revisionen av
emittenten, allmänna upplysningar om emittenten, hans ekonomiska ställning och verksamhet, de tre senaste årens balans- och resultaträkningar
m.m.
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Syftet med direktivet är att garantera att investerare i aktier får en korrekt
och regelbunden information under hela den tid som aktiebolaget har sina
aktier börsnoterade. Aktiebolagen skall åläggas en skyldighet att publicera
halvårsrapporter om verksamheten, vinst och förlust för de första sex månaderna varje räkenskapsår. Liksom i många andra fall är det möjligt för en
medlemsstat i EG att skärpa kraven utöver vad sägs i direktiven under
förutsättning att skärpningen gäller alla bolag.
Halvårsrapporten måste publiceras inom fyra månader efter den aktuella
sexmånadersperiodens utgång. I undantagsfall äger behörig institution medge utsträckt tid. Halvårsrapporten skall innehålla räkenskaper och förklarande uttalanden hänförliga till bolagets verksamhet samt vinst och
förlust. I tabellform skall obligatoriskt redovisas bolagets nettoomsättning
samt vinst eller förlust före eller efter skatt. I de fall ett aktiebolag har
utbetalt eller avser att göra en interimistisk utdelning måste räkenskaperna
visa vinst eller förlust efter skatt för sexmånadersperioden och storleken
den utbetalda eller planerade interimistiska

utdelningen.

Till jämförelse av
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företagets utveckling måste i halvårsrapporten

även redovisas motsvarande
Rapporten skall innehålla en prognos som
skall innehålla relevant information vilket möjliggör för en placerare att
göra en god bedömning av utvecklingen av aktiebolagets verksamhet liksom
vinster och förluster i bolaget i förhållande till de speciella faktorer som kan
ha påverkat dessa omständigheter. Motsvarande jämförelse för det påsiffror för föregående period.

gående räkenskapsåret måste också kunna göras. Det skall också i så stor
utsträckning som möjligt finnas material i halvårsrapporten som hänför sig
till en trolig framtida utveckling för bolaget under nästa räkenskapsår. Om
de presenterade siffrorna avseende nettoresultat och vinst eller förlust före
och efter skatteavdrag i halvårsrapporten är oanvändbara för att beskriva
aktiebolagets aktivitet skall behörig institution tillse att behövliga ändringar
vidtas.
Halvårsrapporten måste publiceras i den eller de EG-länder där bolagets
aktier är officiellt noterade. Publiceringen skall ske i en eller flera tidningar
eller tidskrifter som täcker hela landet eller är väl spridda i landet. Offentliggörande av rapporten kan också ske på ett liknande sätt om det godkänts
av behörig institution.
Bolaget är skyldigt att sända en kopia av halvårsrapporten till behörig
institution i varje medlemsland där aktierna är föremål för officiell notering.
Denna skyldighet får inte fullgöras senare än vid den tidpunkt när rapporten
publiceras första gången i någon av medlemsstaterna.
Medlemsstaterna skall utse och bemyndiga en eller flera institutioner att
vaka över direktivets efterlevnad. Behörig institution äger tillåta att viss
information som skall vara med enligt direktivet får utlämnas om det kan
antagas att öppen redovisning av informationen står i strid med allmänhetens intressen eller allvarligt skadar aktiebolaget. I det sistnämnda fallet
får dock information inte utelämnas om det försvårar för allmänheten att
beakta fakta och omständigheter som är viktiga för bedömningen av bolagets aktier. Bolaget eller någon av bolagets representanter är ansvarig för
riktigheten och relevansen i de fakta på vilka en ansökan om undantag är
baserad.
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antogs i december 1988 och innehåller minimiregler om information som skall lämnas till allmänheten vid köp eller försäljning av
större aktieposter i börsbolag. Direktivet gäller alla aktier oavsett om de är
hemmahörande i ett EG-land eller i tredje land. Transaktioner med aktier i
fondbolag är undantagna från direktivets tillämpningsområde.
Direktivet

Direktivet är tillämpligt på juridiska eller fysiska personer vilka som
ägare förvärvar eller förfogar över större poster av aktier i aktieslag vars
aktier är officiellt noterade på en börs inom EG eller som bedriver verksam-
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het inom EG. Förslaget bygger på vad som finns intaget i de tre börsdirektiven om information och syftar till att precisera vissa av de krav som
uppställts i de tre direktiven. Förslaget anger minimikrav och hinder föreligger inte för enskild medlemsstat att skärpa kraven.
Den fysiska eller juridiska person som förvärvar aktier i ett bolag skall,
om innehavet därigenom når upp till eller över 10 %, 20 %, 13, 50 %, 23
av samtliga röster, underrätta bolaget och behörig institution inom sju dagar
från transaktionen om storleken på sitt aktieinnehav. Samma gäller för det
fall att han avyttrar aktier i bolaget och hans innehav till följd därav går ned
under någon av de uppställda gränserna. En enskild medlemsstat får ersätta
gränsvärdena 20 % och 13 med 25 % samt får i stället för 23 tillämpa
gränsvärdet 75 %. Underrättelseskyldigheten
omfattar också aktier som
innehas av andra personer i egenskap av ombud. Ett aktiebolag som erhållit
en underrättelse skall senast nio dagar därefter offentliggöra underrättelsen
i varje medlemsstat där bolagets aktier är officiellt noterade.
I fråga om underrättelseskyldighet beträffande förvärv eller överlåtelse av
aktier som innehas av ett dotterbolag behöver underrättelse lämnas endast
av moderbolaget.
Rösträtten skall anses tillkomma en viss person även när den innehas på
hans vägnar av tredje man, den innehas av ett företag som han kontrollerar,
den innehas av tredje man som med honom träffat ett skriftligt avtal om
gemensamma handlingslinjer gentemot ledningen i börsbolaget, den innehas av tredje man som med honom träffat ett skriftligt avtal om tillfällig
överlåtelse av aktierna, den är knuten till aktier som han pantsatt, utom i
fall då panthavaren behärskar rösträtten och tillkännager sin avsikt att utöva
den, den är knuten till aktier vilkas avkastning tillkommer honom på livstid,
den är knuten till aktier som han enligt särskilt avtal har en ensidig rätt att
förvärva eller den är knuten till aktier som är deponerade hos honom och
som han får självständigt förvalta.
Vid den första bolagsstämma som äger rum efter det att tre månader
från det att direktivet börjat tillämpas i medlemsstaten skall varje
aktieägare för bolaget och behörig institution redovisa aktieinnehav som
förflutit

representerar 10 procent eller mer av rösträtten i bolaget. Om delägaren i
fråga inte redan lämnat underrättelse som sagts i föregående stycke, skall
det röstetal han förfogar över specificeras vid stämman. Inom en månad
efter stämman skall alla innehav som representerar mer än 10 procent av
rösterna publiceras.
En medlemsstat kan medge undantag för köp och försäljningar avseende
stora aktieposter som görs av fondkommissionärer och liknande inom sitt
verksamhetsområde.
Undantag från underrättelseskyldigheten
kan medges av därtill utsedd
i de fall en redovisning skulle stå i strid med allmänhetens
intresse eller allvarligt skulle skada berörda personer eller företag, såvida
inte avsaknaden av informationen skulle försvåra för allmänheten att beinstitution

döma aktiernas värde.
Medlemsstaterna skall föreskriva adekvata sanktioner
av direktivbestämmelserna.

för överträdelser
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Direktivförslaget innehåller bestämmelser om minimikrav för prospekt med
avseende på värdepapper som i en eller flera EG-stater utbjuds till salu eller
teckning och som inte redan är registrerade vid någon officiell fondbörs
inom EG. De krav som ställs på sådana prospekt är mindre vittgående än de
i 1980 års börsdirektiv.

Avsikten är dock att de föreslagna direktiven skall
överensstämma så mycket som möjligt med de direktiv för prospekt som
gäller för börsnoterade fondpapper eller andra finansiella instrument.
Förslaget innebär att varje medlemsstat skall tillse att ett erbjudande om
teckning eller köp av värdepapper som riktar sig till allmänheten åtföljs av
ett prospekt.
Direktivförslaget

blir tillämpligt när en emittent vänder sig till allmänheten med erbjudande om teckning eller försäljning av värdepapper.
Alla erbjudanden omfattas dock inte enligt förslaget. Således omfattas
inte erbjudanden som riktas till vissa personer i förbindelse med deras
verksamhet,

yrken, eller anställningar, erbjudanden till en sluten krets,
av värdepapper vars försäljningsvärde inte överstiger 40 000
ECU, erbjudanden av värdepapper vilka en enskild investerare inte får
förvärva i mindre poster än motsvarande 40 000 ECU.

erbjudanden

Förslaget omfattar inte heller alla typer av värdepapper. Utanför de
uppställda prospektkraven
faller värdepapper som emitteras i enheter
aktiebrev 0.d. motsvarande minst 40 000 ECU, aktiefondsandelar som
utgivits av fondbolag eller investmentbolag, värdepapper utgivna av stater
eller offentliga myndigheter eller internationella organ, värdepapper som
emitteras i samband med ett uppköpserbjudande eller en fusion, aktier som
fördelas kostnadsfritt till aktieägare, anställda eller i samband med fondemission, konverteringsaktier

förutsatt

att konvertiblerna tidigare presenterats i prospekt, vissa värdepapper utgivna av offentliga associationer eller
allmännyttiga företag, erkända av staten, aktier eller likvärdiga värdepapper i vissa bostadsbyggnadsföretag i fall då värdepappersinnehavet berättigar

till

vissa tjänster från eller medlemskap i företaget, eur -som inte är föremål för en allmän marknadsföringskampanj.
Prospektet skall innehålla sådan information om utgivaren av det ut-j
bjudna värdepapperet som är nödvändig för att placerare och deras investeringsrådgivare skall kunna göra en bedömning av tillgångar, skulder,
securities

ekonomisk ställning, vinst och förlust samt utsikter för utgivaren och vilka
rättigheter som är kopplade till värdepapperet. De uppgifter som skall tas
upp i ett prospekt för att en investerare skall kunna göra en uppskattning av
erbjudandet är uppgifter om de för prospektet ansvariga, uppgifter om
emissionen belopp, typ av värdepapper, ändamål, belopp, antal papper,
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teckningstermin,

utdelningstidpunkt,
emisev. överlåtelserestriktioner,
sionsbank, emissionskurs om den är känd eller metod och tidpunkt för
prissättning, leveransvillkor,
uppgifter om emittenten säte, dag för bildande, tillämplig lag, associationsform, registreringsnummer, kapital, konvertibler, aktier som inte representerar något kapital, koncernförhållande,
delägare med bestämmande inflytande, uppgifter om emittentens huvudsakliga verksamhet patent etc. av väsentlig betydelse, investeringsprogram,
juridiska förhållanden som kan påverka den finansiella situationen, förväntad utveckling,

uppgifter om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt vinst och förlust egen redovisning och i förekommande fall
interimredovisning
som har avgivits efter
- koncernredovisning,
utgången av senaste räkenskapsår, revisorer, revisionsberättelse, emittentens ledning och tillsyn namn, adresser, funktioner.
I de fall ett värdepapper utbjuds till försäljning på en icke officiell marknad samtidigt som det begärs registrerat vid en officiell fondbörs gäller
särskilda regler. Om fondbörsen är belägen i den EG-stat där det icke
officiella erbjudandet sker skall reglerna i det andra börsdirektivet Council
Directive of 17 March 1980 coordinating the Requirements for the drawing
up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the
admission of securities to official stock exchange listing gälla beträffande
prospektet.
I förslaget ges en medlemsstat möjlighet att låta den behöriga institution
som är ansvarig för att prospekten håller godtagbar standard dispensera helt
eller delvis från informationsskyldigheten.
Rätt att utelämna information i ett prospekt kan även medges av behörig
institution om den behöriga institutionen anser att informationen är av liten
betydelse och inte av den karaktären att den påverkar bedömningen av
tillgångar, skulder, finansiell ställning, vinst och förlust samt utsikterna för
Information kan även utelämnas om en publicering av informationen står i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skadar
emittenten.

utgivaren. I det sista fallet får dock informationen inte utelämnas om det
för allmänheten att beakta fakta och omständigheter som är
nödvändiga för en bedömning av det aktuella värdepapperet.
Prospektet måste publiceras och göras permanent tillgängligt för allmänheten i den medlemsstat i vilken erbjudandet lämnas och i den ordning som

försvårar

den staten föreskriver, innan erbjudandet
teckningsrätten inleds.

lämnas eller innan handel med

Vid publicering

av ett prospekt skall först det material som redogör för
och alla andra handlingar som hänför sig till erbjudandet och
som skall publiceras sändas över till vederbörande institution i den medlemsstat där erbjudandet görs första gången. Institutionen beslutar om
erbjudandet

materialet skall underställas granskning före publiceringen. Varje betydande ändring som kan påverka bedömningen av värdepapperet som uppkommer under den tid erbjudandet gäller skall tas upp i ett supplement till
prospektet samt granskas av institutionen på samma sätt som huvudprospektet och publiceras
det sätt som vederbörande institution be-
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stämmer.
Om samma värdepapper samtidigt bjuds ut till köp eller teckning i mer än
en EG-stat, är det tillräckligt att prospektet godkänns av behörig institution
i den medlemsstat där utgivaren har sitt säte eller, om utgivaren har sitt säte
utanför EG, av den institution som har tillsyn över det finansiella institut
som har huvudansvaret för handeln. Har prospektet på så vis godkänts av
en institution skall Övriga berörda EG-länder vara skyldiga att godta prospektet i fall de ifrågavarande värdepapperen där erbjuds till försäljning vid
samma tidpunkt. Att märka är att medlemsstaterna får inskränka tillämpningen av denna bestämmelse om ömsesidigt erkännande till prospekt för
värdepapper som utges av emittenter med registrerat kontor inom Gemenskapen.
Enligt en särskild bestämmelse i direktivförslaget kan EG träffa överenskommelse med tredje land om erkännande av prospekt som utformats
och godkänts i det landet, enligt dess regler. Överenskommelse om sådana
erkännanden, vilka förutsätter reciprocitet,

skall kunna ske när tredje lands
regler ger ett investerarskydd som är likvärdigt med det direktivreglerna
tillhandahåller. Reglerna behöver dock inte stå i fullständig överensstämmelse med direktivet.
I direktivförslaget

föreskrivs samarbete mellan tillsynsorganen i de olika

medlemsstaterna.
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Det huvudsakliga syftet med direktivet är att föreskriva obligatorisk auktorisation för tillhandahållande av vissa finansiella tjänster. De tjänster som
avses är fondkommissionsrörelse, egenhandel, market-making, portföljförvaltning, medverkan vid emissioner, placeringsrâdgivning och notariatförvaltning. I direktivet anges de minimivillkor
som måste vara uppfyllda för
auktorisation. Hemlandsauktorisation skall gälla, dvs. ett företag skall med
stöd av ett verksamhetstillstånd i hemlandet ha rätt att verka inom hela EG
och även etablera filialer i övriga medlemsstater. Tillsynen av företaget skall
i princip exklusivt handhas av en myndighet i hemlandet. Företag i tredje
land skall få etablera dotterbolag inom EG endast om landet i fråga ger
EG-företagen

motsvarande möjligheter.
I förslaget sägs att avsikten är att ytterligare regler utöver de som föreslås
skall ges senare. Det gäller t.ex. kapitaltäckningsregler och regler som rör
förhållandet mellan det auktoriserade företaget och dess kunder. Det sägs
också att tillsynsmyndigheten redan nu bör ställa krav på kapitaltäckning
för att underlätta den kommande regleringen.
Ett annat syfte med direktivförslaget är att liberalisera möjligheterna för
fondhandlarföretag
som blivit auktoriserade i ett EG-Iand att få medlemskap i andra EG-länders börser.
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Direktivförslaget gäller investment firms. Härmed menas fysiska eller
juridiska personer vars verksamhet omfattar något eller några av följande
områden:
fondkommissionsrörelse,
on

dvs. mottagande och fullgörande av kundorder
an agency basis avseende följande instrument:
a överlåtbara värdepapper, inkl. aktiefondsandelar,
b penningmarknadsinstrument
inkl. depåbevis,

c finansiella optioner och terminer,
d

valuta- och ränteinstrument,
handel för egen räkning, dvs. köp och försäljning av de finansiella
instrument som anges i a-d för egen räkning och på egen risk i syfte att göra
vinst på skillnaden mellan köp- och säljpris,
market-making, dvs. upprätthållandet av en marknad i ett eller flera av
de finansiella instrument som anges under a-d genom handel med dessa
instrument,
portföljförvaltning,
dvs. förvaltning mot betalning av en portfölj innehållande något eller några av de finansiella instrument som anges under a-d
för enskilda investerares räkning,
medverkan vid emissioner, dvs. medverkan eller garantiåtagande i samband med emission av överlåtbara värdepapper inkl. aktiefondsandelar på
den allmänna marknaden,
placeringsrådgivning, dvs. yrkesmässig investeringsrådgivning till investerare på individuell basis eller på basis av ett privat abonnemang avseende
de finansiella instrument som anges under a-d,
förvaring och förvaltning av de finansiella instrument som anges under
a-d, dock
sådan förvaring och förvaltning som sker i ett clearingsystem.
Obligatorisk auktorisation skall krävas för företag som önskar engagera
sig i någon av de verksamheter som anges under 1-7. Särskild auktorisation
krävs dock inte för bank som driver investcringsverksamhet och vars banktillstånd omfattar ifrågavarande verksamhet.
Tillståndsgivande

myndighet måste vara en offentlig myndighet utsedd av
staten. Tillstånd får inte ges om inte:
- företaget har finansiella resurser som är tillräckliga i förhållande till
verksamheten,
-

företagets verkställande
som erfodras,

-

större delägare innehavare av qualified
participations
är lämpliga;
med qualified participation menas ett ägande som direkt eller indirekt
representerar tio procent eller mer av företagets kapital eller röster.

ledning har det rennommé och den erfarenhet

Den som ansöker om tillstånd skall få ett motiverat beslut om tillstånd
beviljats eller
inom tre månader från det att en komplett ansökan gjorts.
Ges inget beslut inom sex månader skall det anses som om ansökan lämnats
utan bifall.
Tillståndsmyndigheten

får återkalla ett tillstånd om:
företaget
inte
begagnar
sig av tillståndet inom tolv månader, eller ut—

I

‘

Bilaga 3

SOU 1989:72

-

tryckligen begär att tillståndet skall återtas eller upphör med verksamheten i över sex månader,
oriktiga uppgifter eller på annat
företaget har erhållit auktorisation
otillbörligt

-

sätt,
företaget inte längre uppfyller de krav som gäller för tillstånd,
företaget inte längre förfogar över tillräckliga finansiella resurser eller
inte längre kan förväntas fullfölja sina åtaganden gentemot sina borgenärer och inte längre ställer säkerhet för de tillgångar som anförtrotts
företaget,

-

om nationell lag i annat fall föreskriver

återkallelse av tillståndet.

En medlemsstat får inte ge filialer till företag i tredje land en förmånligare
behandling än filialer till företag med säte inom EG. I en särskild kommentar till denna bestämmelse uttalas att den i praktiken ställer upp ett krav
medlemsstaterna att särskilt auktorisera filialer till tredjelandsföretag.
Vad så gäller auktorisation av dotterföretag till tredjelandsföretag föremotsvarande den som
skrivs i direktivförslaget
en reciprocitetsprövning
Om ett företag,
anvisas i förslaget till ett andra banksamordningsdirektiv.
lands
ansöker
moderbolag
underkastat
tredje
lag,
är
om tillstånd att få
vars
etablera sig i ett EG-land eller att där få förvärva en majoritetsandel i ett
företag, skall tillståndsmyndigheten informera såväl myndigheterna i övriga
medlemsstater som kommissionen. Inom tre månader från det underrättelsen mottagits skall kommissionen undersöka om alla EG-företag åtnjuter
reciprok behandling i det aktuella tredje landet. Kommissionen får, om det
finner att reciprocitet inte är garanterad, förordna om uppskov med beslut i
tillståndsfrågan. I förekommande fall skall kommissionen föreslå Rådet
lämpliga åtgärder i syfte att uppnå reciprocitet.
Medlemsstaterna skall föreskriva att fysiska eller juridiska personer som
participation
se ovan i ett företag
överväger att förvärva en qualified
skall underrätta tillsynsmyndigheten om storleken av det tilltänkta förparticipation
är
värvet. Likaså skall underättelse ske när en qualified
uppstår. Tillavsedd att utökas i sådan mån att ett koncemförhållande
synsmyndigheten skall i de fall som nu nämnts pröva delägarnas lämplighet.
Företagen skall varje år förse tillsynsmyndigheten i hemlandet med uppoch om vilka som innehar
gifter om storleken på qualified participations
sådana andelar. I de fall innehavare av qualified participations
utövar sitt
inflytande

i företaget

skall tillsynsmyndigheten
med missförhållandena.

ett sätt som är till men för en sund verksamhet,
vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta
Sådana åtgärder får utgöras av förelägganden,

sanktioner mot ledningen eller förbud att utöva rösträtt.
Ett företag som erhållit tillstånd skall stå under fortlöpande tillsyn av
tillståndsmyndigheten
eller av något annat särskilt bemyndigat offentligt
får tillåta att ett företags finansiella resurser
organ. Tillsynsmyndigheten
under en tidsperiod understiger den initiala nivån.
Staten skall ställa upp regler som de auktoriserade företagen måste rätta
sig efter. Att

dessa regler följs skall övervakas av tillsynsmyndigheten.
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Reglerna skall ställa krav

a företagen har tillräckliga

att:
administrativa

resurser och intern kontroll,
företagen har kundmedel och kundernas värdepapper avskilda från
företagets egna medel och värdepapper,
b

c företagen antingen är anslutna till ett försäkringssystem, som skyddar
investerarna ifall företaget går i konkurs eller i annat fall
fullgör sina
åtaganden, eller har byggt upp ett eget sådant system,
d företagen lämnar de upplysningar om verksamheten till tillsynsmyndigheten som den begär,
e företagen registrerar och under viss tid sparar registrerade uppgifter
avseende avslutade transaktioner,
f företagen är organiserade så att de intressekonflikter som kan uppkomma mellan företaget och företagets kunder minimeras.
Om nämnda regler inte är tillämpliga för viss verksamhet får staten jämka
dem eller besluta att de inte skall gälla. Ifall verksamheten riktar sig till
professionella investerare får staten bestämma att vad som angetts under b

I

i

och c inte skall gälla.
Ett EG-företag skall alltid ha rätt att i övriga medlemsstater bedriva
åtminstone de verksamheter som räknats upp i direktivet se ovan, föruttäcker in verksamheterna i fråga. Värdsatt att hemlandsauktorisationen
landet får i sådant fall inte kräva särskild auktorisation av filialer och inte
heller ställa upp särskilda kapitalkrav för filialerna. Vissa uppgifter angående filialverksamheten får dock krävas innan verksamheten i värdlandet
tar sin början.
Om ett EG-företags hemlandstillstånd

omfattar rätt att idka fondkommisegenhandel eller market-making, skall företaget ha rätt
att i andra medlemsstater komma i åtnjutande av de privilegier som annars
är förbehållna medlemmar av fondbörser och organiserade marknader i
värdlandet. Börsmedlemsskap skall därmed stå öppet för företag som etablerat sig i värdlandet i någon av följande former:
sionsverksamhet,

a företaget upprättar en filial i värdlandet,
b

företaget bildar ett dotterbolag som etablerar sig i värdlandet,

c företaget förvärvar ett företag i värdlandet som är börsanslutet.
I vissa EG-stater får banker inte vara börsmedlemmar. En bank i ett
EG-land som vill bli medlem av en börs i ett annat EG-land där en bank inte
börsansluta sig genom att
ges medlemsskap, får enligt direktivförslaget
begagna sig av de metoder som anges under b och
Motsvarande förhållanden

gäller för anslutning till options- och termins-

börser.
l direktivförslaget

och
anges detaljerat vilka underrättelseskyldigheter
andra formaliteter som måste iakttas när ett företag skall öppna en filial i ett
värdland eller i annat fall utföra tjänster i ett värdland.
I direktivförslaget anges utförligt kompetensfördelningen mellan tillsynsmyndigheterna i hemlandet resp. i värdlandet. Behörigheten att auktorisera
företag och att återkalla tillstånd skall exklusivt tillkomma myndigheten i
företagets hemland; detta oberoende av om företaget har filialer eller

i
A

i
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annars driver verksamhet även i andra medlemsstater. Den allmänna tillsynen skall handhas av hemlandsmyndigheten. Värdlandets myndigheter
skall dock ha rätt att ingripa mot filialer i vissa fall då överträdelse sker av
regler som är motiverade av hänsyn till det allmännas bästa. I direktivförslaget anges att tillsynsmyndigheterna inom ett land och i olika länder skall
samarbete med varandra. Hemlandsmyndigheten skall t.ex. ha rätt att göra
inspektioner på ett företags filial i ett annat land.
och deras uppdragstagare
Befattningshavare hos tillsynsmyndigheterna
mellan tillsynsmyndigskall vara bundna av sekretess. informationsutbyte
heter, även myndigheter som övervakar banker och andra finansiella institut, får dock ske oberoende av sekretess. I det fall en myndighet tar emot
sekretessbelagd information får denna användas endast:
för att utröna förutsättningarna för etablering av företag som står under
mottagarens tillsyn och för att underlätta den fortlöpande tillsynen över
verksamheten,
myndighetsbeslut har överklagats.
- när ett
lämnas till myndigheter eller
revision av företagets räkenlagstadgad
verkställa
har
att
personer som
skaper. Slutligen får i nationell lag föreskrivas att sekretessen i vissa fall får
brytas när det är nödvändigt för fullgörande av vällovlig kontroll prudeninom ramen för den centrala statsmaktens verksamhet.
tial control

Härutöver

får sekretessbelagd information

Beslut med avseende på investment firms som meddelats med stöd av
lag, förordning eller administrativa föreskrifter - antagna i enlighet med
direktivet - skall alltid kunna överklagas till domstol.
Företag som blivit auktoriserade före det att direktivet träder i kraft
behöver inte söka nytt tillstånd
stränga som anges i direktivet.

om auktorisationsvillkoren

är minst så

Enligt förslaget skall medlemsstaterna ha infogat dess föreskrifter
nell lagstiftning, senast 1 januari 1993.
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Rapportav den sårskildeutredarenför granskning
kring statsav hotbilder:mot och sakerhetsskyddet
minister Olof Palme.C.
2. Beskatmingav fåmansforetag.Fi.
integriteten vid statistikproduktion.C.
FastaÖresundstörbindelser.K.
Samordnadlånsmrvaltrting.Del Förslag.C.
Samordnadlånstörvaltrting.Del Bilagor. C.
Vidgad etableringsfrihetför nya medier.U.
UD:s presstjånst.UD.
Särskild inkomstskatt för utländskaartister m.fl. Fi.
10.Två nya treåriga linjer. U.
llJ-Iusltållssparandet - Huvudrapponfrån Spardelegationens sparundersökrting.Fi.
12.Den regionalaproblembildert.A.
13.Mångfald mot enfald. Del A.
14. Mångfald mot enfald. Del lagstiftning och
råttsfrågor. A.
K.
15. Storstadstrafik2 - B .
16.Kostnadsutvecklingochkonkurrensi banksektorn.
Fi.
17. Risker och skydd för befolkningen.Fo.
arbetsmetoder.C.
18.SÄPO - Säkerhetspolisens
l9.Regionalpolitikens för-insättningar.A.
20.Tullregisterlag m.m. Fi.
svaveloch
21. san värdepå miljön - miljoavgifter
klor. NIE.
22.Censurlagen- en moderniseringav biograñörordningen. U.
23.Parkeringsköp. Bo.
24.Statligt finansiellt stod
25.Rapponertill ñnansieringsunedningen.
26.Kustbevakningensroll iden framtida sjöövervakningen.Fi.
27.Forskningvid de mindre och medelstorahogskolorna. U.
Z8.Utbildningar for framtidenstandvård U.
29. Samarbetekring klinisk utbildning och forskning
inför 90-talet. U.
30.Professorstillsanning.En översynav procedurenvid
tillsattning av professorstjlnster.U.
31. Statensmåt- och provstyrelae.
32.Miljöprojekt Goteborg - for ett renareHisingen.ME.
33. Reformeradinkomstbeskattrting
huvudlinjer. Del
- Skatrereformens
- Inkomst av kapital. Del
och kommentarer.Del
- Inkomst av tjänst. lagtext
- Bilagor. expemapporter.Del 4. Fi.

34. Reformeradforetagsbeskatming
- Motiv och lagförslag.Del
- Expertrapporter.Del Fi.
35. Reformeradmervärdeskattm.m.
- Motiv. Del
- Lagtext och bilagor. Del Fi.
36. lnflationskonigaad inkomstbeskatming.Fi.
37. Utländskaförvärv av Svenskaföretag - en studieav
utvecklingen.
38. Det nya skatteförslaget-sammanfattningav skatteutredningarnasbetänkanden.Fi.
utveckling - kartlägg39. Hjalpmedelsverksamhetens
ning och bedömning.
40. Datoriseringav tullrutinenta - slutrapport.Fi.
41. Samerättoch sameting.Ju.
42. Det civila försvaret.Del
Det civila försvaret.Del Författningstext.F6.
43. Storstadstrañk3 - Bilavgifter. K.
44. Översynav vapenlagstiftningert.Ju.
roll i EFTAEG - samarbetet.
45. Standardiseringens
46.Arméns utveckling och försvaretsplanaingssystem.
F6.
utveckling - Bilagor.
47. Hjålpmedelsverksamheterts
48. Energifomlmingför framtiden.ME.
49. Ertergiforskningmt framtiden. Bilagor. ME.
50.Stiftelser för samverkan.U.
51.Den gravidakvinnan och fostret- två individer. Om
fosterdiagnostik.Om senaaborter.Ju.
52.Det statligaertergiforskrtingsprogrammet
- aktörer
inom energisektorn.ME.
S3.Arbetstid och välfärd.
Arbetstid och välfärd. BilagedelA.
Arbetstid och välfärd. BilagedelB. A.
54.Rlin till gymnasieutbildningför svårt rörelsehindrade
ungdomar.
SS.Fungeranderegioneri samspel.A.
56.Ftskprisregleringenoch fiskeriadminisuationen.JO.
57. D0 ochNämndenmot etnisk diskriminering
-- de tre förstaåren.
ekonomi.
S8.Undantagandepensionârentas
59. Nominering av redovisningskonsulter.C.
60. I-luvudbetllnkandefrån
altemazivmedicinkomminén.
61.Hålsohem.
62.Alternativa terapieri Sverige.
63.Värdering av alternativmedicinskatelmologier.
64. Kommunalbot.C.
65.Stateni geograñn.A.
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66.Begreppetkrigsmateriel.UD.
67.Levnadsvü1kori storstadsrcgionet.SB.
68.Storstadenspartieroch valdeltagande1948-1988.
SB.
69.Storstadsregioncri förändring.SB.
70. Storstädemasarbetsmarknad.SB.
71.Ny bosladsfinansiering.Bo.
72.Vardepappersmarlmadcn
i framtiden.Fi.
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Statsrådsberedningen
Levnathvillkor i storstadsregioner.[67]
Storstadenspartier och valdeltagande1948-1988.[68]
Storstadsregioneri förändring.[69]
Storstädemasarbetsmarknad.[70]
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Översynav vapenlagstiftningen.[44]
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fosterdiagnostik.Om senaaborter.[51]
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Begreppethigsmateriel. [66]

Försvarsdepartementet
Risker och skydd för befolkningen.[17]
Det civila försvaret. Del [42]
Det civila försvaret. Del Forfattningstext.[42]
Arménsutveckling och försvaretsplaneringssystem.
[46]
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Kostnadsutvecklingoch konkurrensi banksektorn.[16]
Tullregisterlag m.m. [20]
Kustbevakningensroll i den framtidasjöovervakningen.
[25]
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- Skatterefonnenshuvudlinjer. Del [33]
- Inkomst av kapital. Del [33]
- Inkomst av tjänst,lagtextoch kommentarer.Del
[33]
- Bilagor. expertrapporter.Del [33]
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- Motiv och lagförslag.Del [34]
- Expertrapporter.Del [34]
Reformeradmervärdeskattm.m.
- Motiv. Del [35]
- Lagtext och bilagor. Del [35]
Inflationskorrigeradinkomstbeskattning.[36]
Det nya skatteförslaget-sammanfattningav skatteutredningarrtasbetänkanden.[38]
Datoriseringav tullrutinerna - slutrapport.[40]
Värdepappersmarknaden
i framtiden.[72]

Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet
Hjälpmedelsverksamhetens
utveckling - kartläggning
och bedömning.[39]
Hjälpmedelsverksamhetens
utveckling - Bilagor. [47]
Rätt till gymnasieutbildningför svartrörelsehindrade
ungdomar.[54]
Undantagandepensionäremas
ekonomi. [58]
Huvudbetänkandefrån alternativmedicinkommittén.
[60]
Hälsohem.[61]
Alternativa terapieri Sverige.[62] Värdering av alternativmedicinskateknologier.[63]

Vidgad etableringsfrihetför nya medier. [7]
Två nya treårigalinjer. [10]
Censurlagen- en moderniseringav biografförordningen.
[22]
Forskningvid de mindreoch medelstorahögskolorna.
[27]
Utbildningar för framtidenstandvård.[28]
Samarbetekring klinisk utbildning och forskning inför
90-talet. [29]
Professorstillsättrting.En översynav procedurenvid
tillsättning av professorstjänst.[30]
Stiftelserför samverkan.[50]

Kommunikationsdepartementet

Jordbruksdepartementet

FastaÖresundsförbindelser.[41
Storstadstrafik2 - Bakgrundsmaterial.[15]
Storstadstrañk3 - Bilavgifter. [43]

Fiskprisregleringenoch fiskeriadministrationen.[56]

Arbetsmarknadsdepartementet
regignala-gproblembilden.
[12]
Mångfaldmotenfald.Del [13]
enfald. Del Lagstiftning och
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Finansdepartementet
Beskattningav fåmansföretag.[2]
Särskild inkomstskatt for utländskaartisterm.fl. [9]
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Regionalpolitikensförutsättningar.[19]
Arbetstid och välfärd.
Arbetstid och välfärd. BilagedelA.
Arbetstid och välfärd. Bilagedel B. [53]
Fungeranderegioneri samspel.[55]
DO ochNämndenmot etniskdiskriminering
- de tre förstaåren.[57]
Stateni geograñn.[65]

Industridepartementet
Statligt finansiellt stöd. [2A]
Rapportertill finansieringsutredningen.[25]
Statensmät- och provstyrelse.[31]
Utländskaförvärv av svenskaföretag - en studie av
utvecklingen.[37]
Standardiseringens
roll i EFFAEG - samarbetet.[45]

Civildepartementet
Rapportav densärskildautredarenför granskningav
hotbilden mot och säkerheLsskyddet
kring statsminister
Olof Palme.[1]
Integritetenvid statistikproduktion.[3]
Samordnadlänsförvaltning.Del Förslag.[5]
Samordnadlänsförvaltning.Del Bilagor. [6]
SÄPO Säkerhetspolisens
arbetsmetoder.[18]
Nominering av redovisningskonsulter.[59]
Kommunalbot.[64]

Bostadsdepartementet
Parkeringsköp.[23]
Ny bostadsñnansiering.[71]

Miljö-

och energidepartementet

Sätt värde miljön - miljöavgifter på svavelochklor.
[21]
Miljöprojekt Göteborg- för ett renareHisingen. [32]
EnergiforskningRSIframtiden.[48]
Energiforskxiingför framtiden.Bilagor. [49]
Det statligaenergiforskningsprogrammet
- aktörer inom
energisektorn.[52]
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