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Innehåll

10 Fondkommissionärer och andra aktörer på värdepappers-
marknaden 13. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Inledning 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2 Olika verksamheter på värdepappersmarknaden 14. . . . . . . . .
10.2.1 Fondkommissionsrörelse 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10.2.2.1 Interbankbrokers 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.2.2 Bankirfirmor 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.2.3 Ytterligare värdepappersför-typen av

medlare 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
10.2.3 Market maker-verksamhet 17. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

10.2.3.1 CTC-handeln 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.3.2 Optionshandeln 18. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
10.2.3.3 Handeln med 19statspapper . . . . . . . . . . . .10.3 Behovet tillsyn och tillståndsprövning 19av . . . . . . . . . . . . . . . .10.4 Allmänna överväganden 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.1 Kommissionsverksamhet 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10.4.4 Portföljförvaltning 27.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.5 Verksamhet innefattande medverkan eller garanti-

åtagande vid emission fondpapper 30av . . . . . . . .. . .10.4.6 Placeringsrådgivare 31. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.7 Förvaring och förvaltning fondpapper och andraav

finansiella instrument 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.8 Brokerverksamhet 32. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5 Tillståndskrav 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5.1 Inledning 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5.2 Associationsform 35. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .10.5.3 Aktiekapital 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10.5.4 Lämplighetsprövning 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5.5 Behovsprövning 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zä 10.5.6 Skaderekvisit

.............................. . .l 10.6 Utländskt ägande .................................. . .10.6.15 Fondkommissionslagen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.6.2 Kreditmarknadskommitténs förslag . . . . . . . . . . . .10.6.3 Företagsförvärvslagenl 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.6.3.1 Inledning 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10.10.6 Kapitaltäckningsgruppens förslag . . . . . . . . . . . . . .överväganden10.10.7 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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10.11.2.3 Norge 81. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
10.11.2.4 Storbritannien 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11.2.5 USA 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..överväganden10.11.3 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Äkta10.1l.3.1 blankning 82. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
10.11.3.2 Oäkta blankning 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11.3.3 Hur bör äkta blankning få till 86. . . . .
10.11.3.4 Plus tick-regcl 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11.3.5 I vilka fondpapper bör blankning få ske 91
10.11.3.6 Rapporteringsskyldighet 92. . . . . . . . . . . . .
10.11.3.7 Ytterligare regler i anledning möjlig-av

heten till aktielån 93. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.12 Verksamheten 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
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10.12.2 Sidoverksamhet 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.12.3 Upplåning 97. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.12.4 Enhandskrediter 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.12,5 Förbehåll andel i vinst på affär 99om . . . . . . . . . . . . .
10.12.6 Marknadsgarantverksamhet 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.12.6.1 Inledning 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.12.6.2 Marknadsgarantétagandet 100. . .. . . . . . . . .
10.12.6.3 Lagregler eller avtalsbestâmmelser 101. . .
10.12.6.4 Sammanfattande synpunkter 103.-. . . . . . . . .10.13 Tillsyn 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övergångsbestämmelser10.14 104. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11.1.1 Nuvarande Qordning 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.1.1.1 Börser 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
11.1.1.2 Anslutna till börser m.fl. 106. . . . . . . . . . . . .
11.1.1.3 Emittenter m.fl. 107. . . . . .. . . . . . . . . . . . ..Överväganden11.1.2 109. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
11.1.2.1 Inledning 109. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
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11.1.2.3 Fondkommissionärer m.fl. 111. . . . . . . . . . .
11.1.2.4 Börsbolag och andra aktiebolag vilkas

aktier kursnoterade påär börs 115en . . . ..
Bidrag rättegångskostnadertill 120. . . . . . . . . . .. . . . .
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124Disciplinnämnd11.2 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .överväganden 12411.2.1 . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
124Inledning11.2.1.1 . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
128Disciplinnämndens verksamhet11.2.1.2 . . . ... .
12911.2.1.3 Förfarandet . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .
130verksamhetför nämndens11.2.1.4 Kostnaderna
132sammansättningen11.2.1.5 . . . . . . .. . . . . . . . . . .
134beslut11.2.l.6 Klander av . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
137kostnaderPartemas11.2.1.7 . . . . ... . . . . . . . . . .
137Tillsyn11.2.1.8 . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
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13 Börsetikens former och innehåll 205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Inledning 205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.2 Börsetisk debatt under 1980-talet 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.1 Tidigare debatt och utredningar 206. . . . . . . . . . . . . . .
13.2.2 Motioner och debatt i riksdagen 209. . . . . . . . . . . . . . .13.3 Internationella förhållanden 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
13.3.1 Inledning 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.2 EG 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.3 Storbritannien 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.4 Danmark 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3.5 Finland 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
13.3.6 Norge 215. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
13.3.7 USA 216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.4 Självreglering i Sverige 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4.1 Inledning 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4.2 Näringslivets NBKBörskommitté 217. . . . . . . . . . . .
13.4.3 Aktiemarknadsnämnden 219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4.4 Svenska fondhandlareföreningen 221. . . . . . . . . . . . . . .
13.4.5 Sveriges Finansanalytikers Förening 222. . . . . . . . . . . .
13.4.6 Redovisningsrekommendationer 222. . . . . . . . . . . . . . .13.5 Bankinspektionens och börsstyrelsens etikskapande verk-
samhet 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5.1 Bankinspektiönen 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5.2 Börsstyrelsen 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5.3 Börsstyrelsens Fermentautredning 227. . . . . . . . . . . . .

13.5.3.1 Inledning 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
13.5.3.2 Börsstyrelsens behandling utrednings-av

förslagen 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5.3.3 Börsens verksamhet 228. . . . . . . .. . . . . . . . .Överväganden13.5.4 229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .13.6 Samspelet bindande regler självreglering 231- . . . . . . . . . . . . . . .

13.6.1 Börsetikens räckvidd 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
13.6.1.1 Regeltyper 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6.1.2 Verksamhetsområden 232.. . . . . . . . . . . . . . .

13.6.2 Problemområden 232. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
13.6.2.1 Förhållandet aktieägare-bolag 233. . . . . . . .
13.6.2.2 Förhållandet mellan aktieägarna 233. . . . . .
13.6.2.3 Förhållandet kund-fondkommissionär 233..
13.6.2.4 Förfarandet vid marknadsintroduktioner 233
13.6.2.5 Svåröverskådligt regelverk 234. . . . . . . . . . . .

13.6.3 Börsetikens allmänna principer 234. . . . . . . . . . . . . . ..
13.6.4 Kreditmarknadskommitténs överväganden 235. . . . . .
13.6.5 Generellt verkande faktorer 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6.6 Innebörden våra förslag för börsetikens utveck-av

ling 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6.7 Utvärdering självregleringen 237av . . . . . . . .. . . . . . . .
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239Sammanfattande bedömning13.6.8 .. . . . . . . . . . . . . .. . .
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10 Fondkommissionärer och andra

påaktörer värdepappersmarknaden

10.1 Inledning

De ändrade förhållandena på kapitalmarknaden har skapat förutsätt-nya
ningar för fondkommissionärernas arbete. Den internationella utvecklingen
pekar minskning kommissionshandeln och ökning handel imot en av en av

portfölj. Slopandet fast den juli på1 1984 kan sikt leda tillcourtageegen av
likartad utveckling här i landet. Svenska fondkommissionärer måsteen

kunna konkurrera med utlandet lika villkor.
Mot bakgrund vårahärav i direktiv våra uppgifter äratt att taanges en av

centrala delar fondkommissionslagstiftningen under förnyat övervägan-av
de. Bl.a. gäller detta reglerna handelslager i värdepapper, självinträdeom
och blankning.

vårtI uppdrag ligger vidare detöverväga finns behov be-att om av
stämmelser det gäller verksamhetnär bedrivs fristående placerings-som av
rådgivare. Enligt nuvarande ordning saknas bestämmelser skyddarsom
investerare i fondpapper och andra finansiella instrument såda-anlitarsom

fristående rådgivare. Däremot finns i 1985:571lagen värdepappers-na om
sådanamarknaden vissa bestämmelser gäller för fristående fondpap-som

persförvaltare.
Inom EG har utarbetats direktivförslag benämnt Proposal for Coun-ett a

cil Directive investment services in the securities field, daterat den 16on
december 1988. I direktivförslaget enhetligt auktorisationsför-ettanges
farande för den värdepappersmarknaden yrkesmässigt utför finans-som
iella tjänster visst slag. Därmed kan syftet godkännande iatt ett ettav
EG-land skall giltigt i andra EG-länder uppnås.även De aktivitetervara

omfattas direktivförslaget verksamhet innefattande garantiåta-ärsom av
ganden vid emission överlåtbara värdepapper kommissionsverk-samtav
samhet, egenhandel, market making, portföljförvaltning, rådgivning samt
förvaring och förvaltning överlåtbaraavseende värdepapper, andra pen-
ningmarknadsinstrument, finansiella terminer och optioner valutainst-samt

En utförlig presentation direktivförslaget finns bilagairument. av
I detta kapitel fondkommissionslagengörs översyn bakgrundmoten av
vad i direktiven och vad händer internationellt. Kapitletsagtsav som som

inleds med kortfattad redovisning några olika aktiviteter bedrivsen av som
på värdepappersmarknaden och därefter diskuteras det finns behovom av

auktorisationsförfarande för fler verksamheter demett i dagän ärsom
underkastade påkravet auktorisation.



värdepappersmarknadenoch andra aktörer på14 Fondkommissionärer SOU 1989:72

10.2 Olika verksamheter

värdepappersmarknaden

I detta avsnitt behandlas några olika verksamhetsformer förekommersom
värdepappersmarknaden, nämligen fondkommissions-, broker- och mar-

ket-makerverksamhet rådgivning och förvaltning avseende fondpap-samt
och andra finansiella instrument. Fondkommissionärsbegreppet finnsper

definierat fondkommissionslagen.i Däremot saknas i lagstiftningen defini-
tion övriga följandeinstitut. l det lämnas redovisning fond-överen
kommissionärernas verksamhet och därefter redovisas övriga verksamhets-
områden.

10.2.1 Fondkommissionsrörelse

Med fondkommissionsrörelse förstås 1§enligt fondkommissionslagen1
yrkesmässigt utövad verksamhet handel med värdepapper försom avser

räkning i Fondkommissionsrörelse får endast bedrivasegetannans namn.
efter tillstånd bankinspektionen. Tillstånd får lämnas för svenskt aktie-av
bolag fondkommissionsbolag och svenskt bankinstitut.

Ett fondkommissionsbolags verksamhet får i princip endast fond-avse
kommissionshandel med värdepapper. Enligt fondkommissionslagen får
dock fondkommissionbolag för underlätta fondkommissionsrörelsen, iatt
samband med denna lämna kredit, köpa, sälja och byta värdepapper, ge-

lämna pågaranti eller medverka vid emissionatt sätt fond-annatnom av
den allmänna marknaden, fondpapper och andra värde-mottagapapper

handlingar till förvaring eller förvaltning och lämna råd placeringom av
medel i värdepapper.

Ett fondkommissionsbolag får vidare för räkning förvärva bl.a.egen
obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda
förskrivningar med vissa begränsningar aktier, emissionsbevis, andelarsamt
i aktiefond och i ekonomisk förening. deEn begränsningar rörav som avses
storleken handelslagret. Reglerna härom redovisas nedan under avsnittav
10.9.1.

Bankernas för del förvärvarätt och driva handel begränsad tilläratt egen
viss i bankrörelselagen uppräknad egendom. Där bl.a. bankernaattanges
har denna frågai bl.a.rätt obligationer, förlagsbevis och vissa andraom
fordringsbevis. Liksom fondkommissionsbolag får bank driver fond-en som
kommissionsrörelse för underlätta medrörelsen vissa begränsningar föratt

del förvärva aktier, emissionsbevis andelar i aktiefonder ochsamtegen
ekonomiska föreningar.

Varken fondkommissionslageni eller i bankrörelselagen fond-attanges
kommissionsbolag eller banker handlaäger med optionerrätt avseendeatt
aktier, aktiefondsandelar eller obligationer. Lagarna har dock tolkats så att
handel sådanamed optioner tillåten. Motivetär till denna tolkning är att
eftersom fondkommissionsbolag och banker får förvärva de till optionerna
underliggande värdepapperen bör någotdet inte finnas hinder mot att
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förvärva eller utfärda optioner avseende dessa.
§I 4 första stycket 3 lagen 1985:571 värdepappersmarknaden finnsom

definition aktiemarknadsbolag. Sådant bolag bl.a. svenskt aktiebo-ären av
lag träffat fondkommissionäravtal med denne begäran skallattsom om

kurser aktier i bolaget och till dessa kurser köpa och sälja aktier iange
bolaget CTC-bolag.

Fondkommissionärerna alltsåhar fåyrkesmässigt bedrivaensamrätt att
handel med värdepapper för räkning i och få blieget attannans namn
market-maker i OTC-handeln med aktier.lilll
10.2.2 Brokerverksamhet

10.2.2.1 Interbankbrokers

S.k. interbankbrokers ombud för banker och fondkommissions-agerar som
bolag. Brokern utför affärer för räkning i Inter-egetannans men namn.
bankbrokers finns inom börshandeln med optioner och terminer, inom
aktiehandeln inom handeln med penningmarknadsinstrument. Verk-samt
samheten någoninte reglerad i författning.är heller finns på marknaden
Standardavtal eller liknande beskriver verksamheten.som

interbankbrokerverksamhetDen förekom vid SOFE däremotsom var
utförligt reglerad i särskilda brokeravtal. ingicksAvtalen mellan SOFE och
brokerbolaget. SOFE:s brokeravtal innehöll i huvudsak följande.

måsteBrokerverksamhet bedrivas i bolagsform. Av bolagsordningen
skulle framgå bolagets verksamhet endast skulle affärer igöraatt attvara
värdepapper i och för räkning. Vid undertecknandetannans namn annans

avtalet skulle brokerbolaget informera SOFEav om:

bolagets kapitalförhållanden-
bolagets och finansiärerägare-
bolagets vinstutveckling de månadernasenaste sex-

bolagets vinstutveckling de kommande månadernaöverprognos sex-
eventuella tecknade ansvarsförsäkringar eller friskrivningar gällande—
brokerns uppdragsgivaremotansvar
eventuella befintliga eller planerade funktioner för säkerställaatt-
information telefonbandspelaret.ex.som

Brokerbolaget dessutom därefter skyldigt löpande informera SOFE,attvar
dessa förhållanden ändrades, i övrigt informera händelserävensamtom om
vikt rörde brokerbolaget inom 24 timmar efter händelsen in-attav som

träffat.
ålågDet brokerbolaget till SOFE lämna fullmakter från de kunder iatt

affärerna gjordes. Eftersom brokerbolaget någraaldrig togvars namn egna
positioner i handeln behövde bolaget inte någraställa säkerheter för de
affärer det medverkade till. De affärer i vilka brokerbolaget del regist-tog
rerades påunder dagen s.k. dagskonto. Vid dagens slut skulle brokerbo-ett
laget till SOFE på vilka konton affärerna på dagskontotrapportera som
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någraskulle finnasdet därefter inteskulle registeras. Meningen attvar
påändå position dags-på Kvarstod detaffärer kvar dagskontot. öppenen

påpositionen ochskyldigt omedelbart avslutakontot brokerbolaget attvar
ersättnings-täckasäkerhet till dess detta skett. Förbegäran ställa attatt

brokerbolagetuppstå på grund felaffärerskyldighet kunde varsom av
skyldigt ansvarsförsäkring.tecknaatt en

måsteSOFE förstföreträda brokerbolaget vidskulleDe personer som
delen skeddegenomgå praktisk utbildning. Den teoretiskateoretisk ochen

praktikperiod därunder Därefter följdei form kvällskurser vecka. enenav
När veder-följa under minst vecka.vederbörande fick erfaren enen person

s.k. börskortbörande godkänts tilldelades denne rätt attett som gav upp-
datoriserade handelssy-på sig detträda börsgolvet och användaatt av

stemet.
och termins-inte bara inom options-Vissa interbankbrokerbolag agerar
handeln medockså valutahandeln inomhandeln inom aktie- och samtutan

sistnämndapenningmarknadsinstrument. Inom deolika obligations- och
förhållandena mellanområdena reglerarförekommer inga avtal upp-som

och bolaget. Skälet till uppkomstendragsgivarna marknadsplatsernaresp.
handeln.det, den effektiviserardenna verksamhet sägsär, atttypav av

aktörernasker snabbare,sker likviditeten ökar, avsluten ärDetta attgenom
kombi-och möjligheten tillför varandra tills dess avslut skettanonyma

interbankbrokersPå får räkna mednationsaffärer underlättas. sikt attman
valutamarknaden.kommer inomävenatt agera

l0.2.2.2 Bankirfirmor

för fondkommissionärer med vilkaBankirfirmorna arbetar ombudsom
beståruppgift i verka förde träffat samarbete. Firmornasavtal att attom

fond-värdepappersaffärer den uppdragsgivandeallmänheten sina viagör
förbehåller firmorna delförmedlaruppgift sigkommissionären. För denna

fondkommissionärens courtage.av
samarbetefondkommissionärerna vill utveckla dennaSkälet till typatt av

nå allmänheten.hjälper dem i utsträckning tilldet störreär att utatt
Därifrånhuvudkontor i Stockholm.Fondkommissionärerna har sina görs

geografiskavärdepappersaffärer Detden delen allastörsta upp. av-av
storstadsområdena kan kännaståndet utanförleder till allmänheten ettatt

servicen ochmotstånd affärer i värdepapper. För ökaför göra attatt
dennafondkommissionärer därförkundunderlaget har vissa typstartat av

förlagd till mind-verksamhet vanligensamarbete där samarbetspartnerns är
landet.städer iutere

värdepappersaffärerBåde interbankbrokers förmedlarbankirfirmor och
Skillnadenpositioner. mellanmellan köpare och säljare utan att ta egna
bankirfirmomasåsom upplagd i dagderas verksamheter den är är att

affärerinterbankbrokers förmedlar mel-vänder sig till allmänheten, medan
fondkommissionärer.lan
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l0.2.2.3 Ytterligare viirdepappersfdrmedlaretypen av

I samband med redovisning olika förmedlingtyper värdepapperen av av av
kan det på sin plats kortfattatäven beskrivaatt denvara verksamhet
avseende aktielän sedan 1985 bedrivs Invik C0 Aktiebolag In-som av
vik; bolag inom Kinnevikgruppen.ett

Verksamheten går där till på följande Den lånasätt. vill värdepap-utsom
anmäler detta intresse till Invik. Invik i sin försökerper hitta någontur att

intresseradär låna värdepapper. Näratt dettasom skett lånar Invikav
värdepapperet långivaren varefter Invik i sin lånar värdepapperetav tur ut

låntagaren.till Invik kommer således uppträda bådeatt part gentemotsom
långivaren och låntagaren.

För Invik skallatt kunna lämna tillbakagaranterat att motsvarandevara
värdepapper långivarentill kräver Invik låntagaren ställeratt säkerhet

Invik med beloppgentemot kontanter eller bankgarantiett motsvararsom
Ävenvärdepapperets marknadsvärde. Invik ställer säkerhet för sitt åtagan-

de långivaren.gentemot

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 börshan-
deln med optioner och terminer och inom handeln med penning- och
obligationsmarknadsinstrument. Market-makerverksamheten regleras ofta

avtal med emittenten, inom OTC-handelnt.ex. medav aktier, eller med
marknadsplatsen, inom optionshandeln,t.ex. det förekommer ocksåmen

sådan verksamhet, ispontan terminshandelnen t.ex. med statsskuldväxlar
och obligationer. I det följande redovisas innehållet någrai de avtalav som
reglerar market-makers verksamhet.en

10.2.3.1 OTC-handeln

Endast den har fondkommissionstillstånd får enligt lagensom värdepap-om
persmarknaden uppträda market-maker inom OTC-handeln med akti-som

För verksamheten har modellavtal utarbetatser. ett bankinspektionen iav
samarbete med ledningen för Stockholms fondbörs och fondhandlareföre-
ningen. Avtalet, ingås mellan det bolag aktier skall introducerassom vars
och den fondkommissionär skall market-maker, har redovi-som agera som

i avsnitt 7.3.2. Nedan återgessats kortfattat endast de bestämmelser som
market-makernsrör skyldigheter och rättigheter.

åliggerDet market-makern på begäran från allmänhetenatt eller fond-
kommissionärer den köp- eller säljkurs till vilken han villigange är göraatt
affärer i aktien. Varje transaktion måste omfatta minst noteringspost.en
Värdet noteringspost skall minst fjärdedelsav en motsvara basbelopp.en
En market-maker äger rätt upphöra med ställa kurseratt att särskildaom
skäl föreligger. Beslut noteringsstopp fattas börschefen efter samrådom av
med market-makern.
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marketinformationspliktomfattandebolagetavtalet har motEnligt en
bokföringsårets resul-bl.a.omfattarInformationenmakern. prognoser om

årsbok-fastställtändringar iårsbokslut,blivandeförhandsbeskedtat, om
slut.

förhållandentystnadsplikt vad gällerålagtshar i avtaletmarket makerEn
market-maker.egenskapkännedom i sinerhållitdenne avomsom

förfarandet med s.k.dvs. tillämpaavstämningsbolag,måsteBolaget vara
aktiehantering.förenklad

avtaletMarket-makern sägaäger rätt att upp

avtaletbryterbolaget motom-
i bolagetsställa kursermotiveratlämpligt ellerdet inte är attom-

aktier
allmännabankinspektionensitill ändringaravtaletanpassningför av-

CTC-marknaden.råd beträffande

åtgärd. Sådantvidta vissbolagetföreläggamarket-makerEn äger även att
kan komma sägasavtaletfår vid attföreläggande äventyrgöras att annarsav

upp.
föreläggande meddelauppsägning ellerfår stället förimarket-makerEn

varning.bolaget en

Optionshandelnl0.2.3.2

market-uppträderpå dekravoptionshandeln ställs ingaInom att somsom
förekommerOM ävenfondkommissionärer. Hos attskallmakers vara

regleras market-Vid OMmarket-makers.uppträderprivatpersoner som
OM och market-ingås mellansärskilda avtalmakerverksamheten somav

vid SOFE.Förhållandet detsammamakern. var
detsäljkurser iochställa köp-market-makernåtar sigI avtalet att

market-makern lägregengäld betalarIavtaletinstrument av-avser.som
i handeln.gifter

fårställermarket-makersäljkurserköp- ochmellan deSkillnaden som en
avtalet.angiven ispreadennivå. OM denHosviss äröverstigainte en

Vad gällergäller optionerna.storlek vadpremiensrelaterad tillSpreaden är
fast belopp.tillspreadenterminerna ettanges

gjordes iDettamaxispreaden i avtalet.intedäremotSOFEHos angavs
åtog sig i avtaletmarket-makernfrån tid till och attSOFEstället annanav

ordningdennaMotivet tillutfärdade.SOFEfölja de anvisningar varsom
minskavidga ellersnabbthade möjlighetdärmedSOFEenligt attatt man
oroligtmarknadsläget. Ihänsynstagande tillundertillåtna spreaden ettden

minskades den.marknadstabiloch ispreadenvidgadesläge en
förOMtill dessgäller längst stängerställtmarket-makerDe kurser en

SOFE.regel fanns hosmotsvarandedagen. En
grunderefterställa säkerhetmåste i principmarket-makerEn samma

kunder.övrigasom
måsteOM förstvidmarket-makersskall verkaDe somsompersoner
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genomgå särskilda kurser innan de får börja delta i handeln. Så falletvar
hos SOFE.även En privatperson market-maker vid OM måsteär ställasom

bankgaranti säkerhet för han skall fullgöra åtaganden.sinaattsom
Avtalet kan båda med månadssägas uppsägningstid.parterupp av en

Enligt de avtal gäller vid OM OM dessutomäger rätt temporärtattsom
market-makeravstänga eller avtalet till omedelbartsäga upphöran-en upp

de.

l0.2.3.3 Handeln med statspapper

Riksgäldskontoret utarbetar villkor för de banker och fondkommissions-
fårbolag delta vid emission Dessa institutstatspapper.som antasav av

riksgäldskontoret efter särskild ansökan. Med frånverkan den 14 augustil
j 1989 har riksgäldskontoret tagit fram återförsäljareavtal förett nytt av
i statsskuldväxlar och riksobligationer. harAvtalet utarbetats i samarbete

a
med riksbanken.

l koncentrat innebär avtalet återförsäljarna erbjuds ersättning för sittatt
Återförsäljamadeltagande i emissionerna får samtidigtstatspapper.av

till delta i riksgäldensensamrätt emissioner, och i villkoren upplysesatt att
riksbanken vid marknadsoperationer i princip endast kommer anlita deattl

l riksgäldskontoret återförsäljarna.antagnaav
l De krav på återförsäljarnaställs de aktivt skall delta i riks-är attsom
l gäldens alla emissioner hålla andrahandsmarknad isamt statspapper.

hålla andrahandsmarknad bindande köpno-Att specificeras ställaattsom
teringar för telefon. på bindande säljnoteringar finnsslutplacerare i Krav

sådant går upprätthålla Pâinte eftersom krav inte vid materialbrist.attett
uppnåinterbankmarknaden, där riksbanken ställer särskilda krav för attl

i återförsäljarna på fyrahög likviditet, skall dock alltid skärm visa minst
l indikativa tvåvägspriser på bindandei statsskuldväxlar och telefon ställa

tvåvägspriser obligationslån.i fem specificerade
återförsäljareOm använder sig interbankmäklare får sådanendasten av

mäklare användas offentliggör avslutsinformation för slutplacerare viasom
PMI eller liknande media.

återförsäljareEn har viss informations- och rapporteringsskyldighet gent-
Årsredovisningriksgäldskontoret. delårsrapporteri och publiceradeemot

skall in. Större förändringar verksamhet och organisation skallj ges av an-
4 Omsättningenmålas. på skall till riksbanken.statspapper rapporteras

Uppfyller inte återförsäljare de uppställda kraven kan riksgäldskonto-en
enligt villkoren meddela frånvarning eller honomret avstänga att vara

återförsäljare för viss tid eller tills vidare.statspapperav

10.3 Behovet tillsyn tillståndsprövningochavi

Under år har pådet värdepappersmarknaden etablerats radsenare en nya
företag driver finansiell verksamhet ha undergått koncessions-utan attsom
prövning och stårde någonunder myndighets tillsyn. Exempelutan att
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härpå City Broker, Nordic Broker House, Delta One Options Broker ochär
påFjärde Finanseus vilka bl.a. uppträdde interbankbrokers SOFE:ssom

ocksåbörsgolv. Nordic Broker House’s verksamhet omfattar brokerverk-
samhet inom aktiehandeln inom handeln med olika obligations- ochsamt
penningmarknadsinstrument. ocksåBrokerverksamhet bedrivs bl.a. Ar-av
bitrator, Astley Rebon m.fl.Pearce, Fulton Harlow Butler, Invik Market-
makerverksamhet bedrivs inom exempelvis Beijer Capital, Förvaltnings AB

rådgivningFatet, Gardia Option. Exempel företag med bl.a.sysslarsom
eller förvaltning Capinova, Finacator, Optionskonsulterna. finnsDetär
också företag medverkar vid börsintroduktioner och emissioner. Ex-som

på sådanaempel företag Active Konsult Corporateoch Nevi Finance.är
påDen sammanställning gjorts bygger pressmeddelanden,som press-

klipp, platsannonser och presentationsbroschyrer. därför förut-Det kan
de uppgifter in inte ochsamlat uttömmande antaletsättas äratt att

fristående påföretag värdepappersmarknaden betydligt stör-ärsom agerar
re.

De centrala lagarna vad gäller handel värdepappermed lagenär
1985:571 värdepappersmarknaden värdepappersmarknadslagen,om
fondkommissionslagen 1979:748 1979:749och lagen Stockholmsom
fondbörs. lagarDessa har tillkommit för sund utvecklingatt trygga en av
handeln med aktier fondpapper.och andra Bankinspektionen har tillseatt

bestämmelserna värdepappersmarknadslagen fondkommissions-i ochatt
lagen följs, medan handeln fond-vid Stockholms fondbörs övervakas av
börsen i sin står bankinspektionensunder tillsyn.tursom

Den verksamhet bedrivs förmedlare, andrahandlare och utansom av
fondkommissionstillstånd omfattas inte lagstiftningen. Vissaden nämndaav
sådana aktörer handhar dock på liknandeallmänhetens uppdrag sätt som
fondkommissionärerna. fond-Det gäller medverkan vid emissionert.ex. av

på den allmänna marknaden, rådgivning, förvaltning och förmed-papper
ling affärer. När det gäller den verksamhet bedrivs interbank-av som av
brokers såoch market-makers det visserligen deras verksamhet inteär att
omedelbart påverkar ändåriktar sig till allmänheten. Verksamheten mark-
naden och därmed allmänhetens intressen i handeln.även

Reglerna för värdepappershandeln bör syfta till skydda allmänhetenatt
och skapa goda förutsättningar för värdepappershandelall yrkesmässigatt
kan bedrivas med också såallmänhetens förtroende. De bör syfta till att
långt möjligt främja konkurrensneutral reglering mellan olika typersom en

förmedlare, handlare och andra.av
Allmänhetens skydd upprätthållasoch förtroende torde inte kunna om

inte samhället möjlighet bedriverden aktör inte sinatt emotges agera som
verksamhet på tillfredsställande sådan yrkes-Aktörer, bedriversätt.ett som
mässig värdepappershandel, förmedling eller liknande verksamhetannan

påverkakan allmänhetens intressen inom handeln, bör därför i fallvartsom
stå under statlig föremål ingripandentillsyn och kunna bli för korrigerande
från statlig myndighets sida.en

Fondkommissionsrörelse, i fondkommissionslagen definierad yrkes-som
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mässigt utövad verksamhet avseende handel med värdepapper för annans
räkning i får bedrivas endast efter tillstånd bankinspektionen.eget namn, av
För driva de övriga verksamheter berörtsatt krävs i dag intesom ovan
tillstånd.

Kreditmarknadskommittén lämnade i september 1988 sitt slutbetänkande
Förnyelse kapitalmarknaden SOU 1988:29. Kreditmarknadskommitténav
föreslår införandet lag kallad kapitalmarknadslag skall ersättaav en ny som
bl.a. fondkommissionslagen. I förslaget till kapitalmarknadslag föreskrivs
obligatorisk auktorisation för fyra kategorier verksamheter, nämligenav
finansieringsverksamhet, aktiemarknadskommission, penningmarknads-
kommission och penningmarknadshandel. Finansieringsverksamhet defini-

enligt lagförslaget yrkesmässigt utövad verksamhet har tilleras som som
ändamål lämna kredit eller ställa garanti för kredit eller påatt sättannat

i medverka till finansiering, dock förvärv fondpapper eller förmedlingatt av
l kredit till konsument inteän finansieringsverksamhet.är Aktie-av annanl marknadskommission definieras yrkesmässigt utövad verksamhetsom som2

handel i för räkning med aktie, bevisegetavser annatnamn annans om
delaktighet i bolag andel i aktiefond. Kommissionshandel ochsamt egen-
handel med andra fondpapper hänförs till penningmarknadskom-typer av
mission penningmarknadshandel. Tillstånd bedriva aktiemark-attresp.
nadskommission, penningmarknadskommission och penningmarknadshan-

fårdel endast till svenska aktiebolag och svenska banker. Ett aktiebolagges
fått tillstånd driva aktiemarknadskommission eller penningmark-attsom

nadskommission kallas fondkommissionsbolag. Fondhandlarbolag denär
beteckningen för aktiebolag fått tillstånd driva penningmark-nya attsom

nadshandel.
Det tidigare nämnda direktivförslaget inom EG investmentavser

firms. Därmed förstås fysiska eller juridiska verksamhetpersoner vars
omfattar något eller några följande områden.av

Lkommissionsverksamhet, dvs. mottagande och fullgörande kundor-av
der med avseende följande instrument:
a överlåtbara värdepapper inkl. aktiefondsandelar
b penningmarknadsinstrument inkl. depåbevis
c finansiella optioner och futures
d valuta- och ränteinstrument
handel för räkning med ovannämnda instrumentegen

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 förutsättning för få sig iattvara en engagera
någon de nämnda verksamheterna.av

Ett krav tillstånd för sådan verksamhet frågai detär görsom nu
möjligt gallra företag olämpliga för uppgiften och därföräratt ut som som
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tillstånd fårmedi fara. endast företagallmänhetens intressen Attkan sätta
Ävenockså marknaden.underlättar tillsynenbedriva viss verksamhet av

företagetsprövning bedömasvårt vid tilltänktdet kan att enom vara
möjlig-tillståndskravet tillsynen i föreningframtiden, ochlämplighet för ger

tillstånd förhindra fortsatt verksamhetåterkallelsehet att avgenom av
vårapå område harmoniseradettaolämpliga företag. Det önskvärtär att

tillstånd skall krävas.i sin talar förregler med EGzs, vilket tur att
på tillstånd förfråga demi kravetDet torde inte komma att somuppge

andra, liknande verksam-fondkommissionsrörelse.vill bedriva Att även
Frågantillståndstvång konkurrensneutralitet.bidrar tillunderkastasheter

verksamhetsformernasmed hänsyn till de olikaemellertid bedömasbör
särart.

verksamhetsområden EG:s direktiv-utgångspunkt iMed i de som anges
dessaföljande varje verksamhet för sig. Förutomförslag diskuteras i det

sådan brokerverksamhet beskri-verksamhetsområden behandlas även som
vits ovan.

överväganden10.4 Allmänna

Kommissionsverksamhet10.4.1

ochmed fondpapperhandelutövad verksamhetYrkesmässigt som avser
innefattar oftaför räkning ifinansiella instrumentandra eget namnannans

fåbör endastSådan verksamhetfrån enskildauppdragfullgöraatt personer.
rådandepå denändraföretag. Skälsärskilt kompetentabedrivas attav

sådan verksamhet har intefåtillstånd för bedrivamed särskiltordningen att
koncessionsförfarande börmednuvarande ordningenframkommit. Den ett

behållas.därför
får enligtfondkommissionsrörelsetillstånd drivahari dagDen attsom

verksamheterde övrigadriva alla§ fondkommissionslagen därutöver13
såledesFondkommissionstillståndetEG:s direktivförslag.i gersom anges

värdepappersälja och bytakommissionsuppdrag, köpa,utförabl.a.rätt att
förvalta fondpapperochbegränsningar, förvararäkning med vissaför egen

medel iråd placeringlämnavärdehandlingarandraoch attsamt avom
värdepapper.

någon desig ialla villdirektivförslag innebärEG:s att avengagerasom
tillstånd till det.särskiltskall hai förslagetverksamheter nämns ettsom

skälvår inte finnsdå mening sär-det enligthärtill och attMed hänsyn
skallföreslår dessafondkommissionsbolagen ävenbehandla att vara

verksamhet itillstånd varjeförskyldiga söka typseparata somatt av
sådanunderkastadframgår skall pröv-nedanvadenlighet med varasom

tillståndsprövningen bör dock strängaUtgångspunkten förning. attvara,
fondkommissionsverksamhetskall bedrivamåste denställaskrav som

regelverksamhetsådanlämpadden befinns utövaoch att somatt varasom
tillståndspliktig verksamhet.övrigadrivahar kompetens även typeratt av
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kunna kon-alltså tillståndsgivande myndighetenVid prövningen bör den
tillstånd fondkommissions-frågan skall tillsin prövning tillcentrera gesom

tillståndutgå från kanså regel kunnaverksamhet och, sker, attom som
ansökningen Endastverksamhetbeviljas till övrigaäven typer avser.somav

tillstånd till viss ellersärskilda föreligger finns det anledningskäl vägraom
övrig verksamhet.vissa typer av

vårtfinns innebär ställnings-de fondkommissionsbolag i dagFör som
tillstånd de verksam-de skall skyldiga söka för vissatagande attatt vara av

vårtenligtheter de driver vid sidan fondkommissionsrörelsen ochav som
tillståndsplikt. praktiskt bör lösasförslag skall underkastade Hur dettavara

diskuteras i avsnitt 10.14.
från på tillstånd för vissundantas enligt EG:s förslag krav särskiltBanker

driva den verk-finansiell verksamhet ifall bankoktrojen inkluderar rätt att
måste bankinstitut hagällande svenska reglersamheten. Enligt ettett

få de övrigatillstånd för driva fondkommissionsrörelse. Försärskilt att
något tillståndEG:s förslag krävs inteverksamheter omfattas oav-som av

således inteden. Sverige inkluderar bankoktrojdriver Isett vem som
ide andra finansiella verksamheteruttryckligen drivarätt att som anges

sidanverksamhet bank bedriver vidEG-förslaget. En del den som en avav
fondpapper,förvaring och förvaltningbankrörelsen traditionellt avavser

rådgivning medverkan vid emissioner ochi ekonomiska angelägenheter,
skildamycket olika storlek och harmarket making. Bankerna dockär av

uppgifter. För framtiden kanförutsättningar klara olikaatt typer av man
från sida.också specialiserad verksamhet bankernastänka sig ävenmer

Även alltså tillstånd verksamhets-bör krävas till debeträffande banker
Ävenvåra tillståndspliktiga. bank börförslag börenligtsom vara engrenar

tillstånd omnämnda finansielladärför ha särskilt för och devar en av
tillståndbeviljas drivaverksamheter den vill Om bankenutöva. attsom

följer det förut sagda denfondkommissionsrörelse dock att presumerasav
tillståndspliktigövriga verksamhet.lämpad bedriva ävenatt typervara av

tillstånd till vissasjälva bankoktrojen ligga presumtion förVidare bör i en
rådgivning frågor investering i olikaverksamhet, i rörtyper t.ex. somav

finansiella instrument.
tillståndfram innebär skallDet förslag kreditmarknadskommittén lagt att

dockegenhandel. Förslaget innebärantingen kommissionshandel elleravse
Sålunda enligtåtskillnad verksamheter. skallingen absolut mellan dessa

erhållit tillstånd aktiemarknadskommission kun-förslaget den drivaattsom
alltsåha handelslager aktier och kunna göraett eget egnana av m.m.

tillstånd penningmark-affärer. Vidare enligt förslaget drivaett attanses
penningmarknadskommissions-nadshandel innefatta drivarätt ävenatt

aktiemarknad ochverksamhet. Kreditmarknadskommitténs uppdelning i
ocksåpenningmarknad har medfört uppdelning de finansiella in-en av

erhållit tillstånd får erhållitden Den till-strument som somsom agera
stånd driva aktiemarknadskommission får i aktier och andraatt agera

fåttdelaktighetsbevis deni bolag andelar i aktiefond, medansamt som
tillstånd får hållapenningmarknaden sig till andra fondpapperatt agera
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de Någonnyssnämnda. motsvarandeän uppdelning har inte gjorts i EG:s
direktivförslag och EG i sitt förslag andra finansiella in-äventar upp

fondpapper.änstrument
motivenI till förslaget uttalar kreditmarknadskommittén SOU 1988:29 s.

59 de föreslagna förståelsendefinitionerna syftar till föröka ochatt att
innebörden påverksamhet och strukturen marknaderna blirattav resp.
lättare överblicka. Vidare konstaterar kommittén förslagen inte äratt att
avsedda hindra i dag inom företag integrerar de bådaatt ettatt man som
penningmarknadsfunktionerna med aktiemarknadskommission.

Det nuvarande fondkommissionärsbegreppet inarbetat ochvälär sam-
mankopplat med fondkommissionsbolagens firmanamn. förslagDe kredit-

imarknadskommittén fram hindrar inte bolag önskar bedrivalagt att ett som
tillståndspliktig bådeverksamhet driver kommissionsverksamhet och han-
del i portfölj. därför till någonFörslaget inte i praktiken ledaegen synes

förändring förhållande vadavgörande i till gäller i dag. Den uppdelningsom
både funktioner finansiella fåroch vilka instrument iav av som man agera

vår några uppnås.leder enligt mening inte till betydelsefulla fördelar Viatt
avstyrker därför genomförandet kreditmarknadskommitténs förslag iav
denna föreslår vår behålls.del och för del den nuvarande strukturenatt

I den nuvarande definitionen fondkommissionsrörelse handelnsägs attav
skall värdepapper. Vi har i alla de förslag lagt fram utnyttjatavse

fångalokutionen fondpapper och andra finansiella instrument för deatt upp
på sådaninstrument förekommer marknaden. Genom ändringnya som en

harmoniseras också regelsystemet med EG:s direktivförslag, i dettasom ,
hänseende innebär alla finansiella instrument innefattas i för-att typer av

Iföreslår påslaget. Vi därför sammanfattningsvis det, gäller isättatt som
dag, tillståndskall krävas för driva fondkommissionsrörelse ochatt att
definitionen sådan på värdepapperrörelse ändras det begreppetsättet attav
byts fondpapper andra finansiella instrument.ochut mot

10.4.2 iHandel räkningegen

Egenhandel beskrivs försäljningi EG:s direktivförslag köp ochsom av
överlåtbara för på syftevärdepapper räkning och risk i attm.m. egen egen

på säljpris. förhållandevinst skillnaden mellan köp- och I till market-göra
making skillnaden åtagit upprätthållamarket-maker har sigär att atten en
marknad flerai eller instrument.ett

market-makeråtagande,Den egenhandel, fondkommissionä-utan som
försäkringsbolag, investmentbolag, industriföretag med flera pla-störrerer,

med, torde inte så i EG:ssysslar specialiseradcerare vara som anges
åtdirektivförslag. Syftet egenhandel subjekt sigmed den nämnda ägnarsom

påfå god tillväxt värdetsannolikt främst kapitalär att satsat atten genom
vårpå instrument be-fondpapperet eller andra finansiella stiger. Enligt

långtdömning skulle det leda för ställa alla de företag i störreatt som
omfattning handlar med fondpapper eller andra finansiella instrument för

räkning samhällets tillsyn och kontroll. heller detunder Inte synesegen
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finnas något behov sådan samhällsinsats företaggentemot utanav en som
market-makeråtagande specialiserat sin egenhandel på EG:s direk-sätt som
tivförslag Vi finner således det i princip inte någonbör införasattanger.
särskild reglering frågai verksamhet angivits i detta avsnitt.om som

Som framgår följande föreslåravsnitt rad finansiella verksam-attav en
heter får bedrivas först efter särskilt tillstånd. l det fall sådan tillståndsplik-
tig verksamhet drivs i förening med handel i portfölj det viktigtär attegen
egenhandeln behandlas på konkurrensneutralt Det kan intesätt.ett t.ex.

acceptabelt den portföljförvaltare seär avsnitt 10.4.4attanses vara som
och samtidigt har aktieportfölj inte drabbas krav på kapitaltäck-en egen av
ning, medan den förutom fondkommissionsrörelse har handels-ettsom eget
lager aktier det. Detta talar förgör det införs tillståndsplikt förattav en
egenhandel ifall den bedrivs vid sidan tillståndspliktig verksamhet.av annan
Å andra sidan kan lagen såkonstrueras den någonbedrivernäratt som
tillståndspliktig verksamhet har värdepappersportfölj så blir regler-en egen

kapitaltäckning tillämpliga och något tillståndsärskilt fört.ex.na om egen-
handeln skulle inte behövas. Mot bakgrund vad har vi intesagtsav som
heller funnit det föreligger något behov tillståndsplikt föratt av en egen-
handel i fall.nämnt

10.4.3 Market making

Enligt EG:s direktivförslag innebär market-making upprätthållandet av en
marknad i eller flera finansiella instrument handel med dessaett genom
instrument.

Vi har uppfattat EG:s beskrivning så måstedet finnas åtagande,att ett
manifesterat i avtal mellan market-makern, på sidan,ett och börs,ena eni
emittent eller på andra sidan, upprätthålla marknad. Efterattannan, en1
finländskt mönster översätter uttrycket market-maker med marknads-1 garant.

En marknadsgarants viktigaste funktion denär att garantera att som
investerat i finansiellt instrument alltid fåkan sitt instrumentett utbytt mot
kontanter och den vill investera i finansiellt instrument alltid kanatt ettsom
förvärva sådant. För detta skall möjligt måste marknadsgarantenett att vara
åta sig kontinuerligt s.k. tvåvägspriser i det eller de finansiellaatt ange
instrument åtagandet omfattar. tvåvägspriserAtt ställa innebärsom att

de köp- och säljpriser till vilka marknadsgaranten villig handla.ärange att
En fungerande marknadsgaranthandel leder till hög likviditet och om-
sättningsbarhet på marknaden. marknadI med flera marknadsgaranter ien
varje finansiellt instrument tenderar spreaden, dvs. skillnaden mellan köp-
och säljpriser, minska, vilket till för slutkunderna.är En marknads-att gagn

inkomster hänför sig till skillnaden mellan sälj- och köppriset. Igarants en
effektiv marknad skillnaden mellan dessaär priser liten. För mark-att en
nadsgarant skall kunna få pålönsamhet sina affärer krävs i sådant fallett att
han kan handla med volymer. Det åtagande marknadsgarant gjortstora en

marknaden medför risker. Han kan bligentemot stora t.ex. tvungen att
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säljasjunker och han kan bliköpa aktier kursernaäven tvungen attt.ex.om
aktier kurserna stiger.även om

Åtagandet manifesteras oftamarknadsgarantverksam ettatt avsomvara
såsom på OTC-marknaden ochingås med emittenten, falletavtal ärsom

påsåsom fallet options- ochobligationsmarknaden, eller med börsen, är
innehållet i de avtal förekommerterminsmarknaden. Det huvudsakliga som

10.2.3.på marknaden redovisats i avsnitt Somi dag den svenska har
påframgår marknadsgarantåtagandet utformat olika ochkan sättvara

också på olikaolika i de mark-marknadsgarantfunktionen fungerar sätt
påfinns CTC-marknaden marknads-naderna. Enligt det avtal ärsom

påtvåvägspriser begäran allmänheten ellerskyldiggaranten att avange
förekommer endast marknadsgarant ifondkommissionärer. Ofta enen

finns dånågon flera marknadsgaranteraktie och priskonkurrens mellan
standardiserade optioner och terminer finnsinte. Inom börshandeln med

Åtagandeti varje instrument.det ofta flera marknadsgaranter gentemot
tvåvägspriser på anfordran OM.OM marknadsgaranten skall ställaär att av

återförsäljarna skyldigaauktoriseradehandeln med deI ärstatspapper att
på dagligen ställa köpräntoraktiva andrahandsmarknaden och därvara

såpraktiken fungerar det dock demedan säljräntor inte behöver I attanges.
påaktiva andrahandsmarknadenbanker och fondkommissionsbolag ärsom

anfordran lämnar uppgifter iför obligationer och statsskuldväxlar utan
säljräntor vilka de beredda handla.de köp- och tillReutersystemet är attom

handlare.således priskonkurrens mellan fleraden handeln finns detl en
tvåkan urskiljas marknads-Mot bakgrund vad typersagts avav som

tvåvägspriservarje anfordran ställer ochvid tidpunktgaranter, utanen som
anfordran.det först eftergörsomen

imindre riskfyllt uppfylla den sistnämnda funktionenDet torde änattvara
marknadsgarantverksamhetsistnämndaden förstnämnda. Den typen av

låg.sådana där likviditetenfyller funktion i finansiella instrument Enären
tjäna skillna-sådan marknadsgarant inte enbart eftersträvar att pengar

ocksåhan måste till vinsterden mellan sälj- och köppriset, göraattutan se
Sådan således fyllapå i värde. verksamhet kaninstrumentet stigeratt en

utvecklademarknad där förutsättningarna för denviktig funktion i meren
marknadsgarantfunktionen saknas.

på be-Marknadsgarantverksamhet utförd här beskrivet sätt utgör en
värdepappersmarknaden och den kan spelatydelsefull verksamhet en

påverkas allmänhetensprisbildningen. Därmedavgörande roll vad gäller
Detta sådan få bedrivasför verksamhet skallintressen i handeln. talar att

tillstånd på för fondkommissions-först efter motsvarande gällersätt som
tvåvägspriseråtagandet vidgäller ställarörelse. Detta oavsett attom avser

varje tidpunkt eller först efter anfordran.
omfattasskallytterligare för marknadsgaranterEtt ävenattargument av

lagstiftningenhandeln med värdepapperden lagstiftning reglerar är attsom
effektiv.inte blir tillräckligtannars

§härpå börsstopp. Enligt 25 lagenEtt exempel reglernautgörs omav om
beslutafår särskilda skäl föreliggerStockholms fondbörs börsstyrelsen om
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fråga fondpapperifondbörsen skall avbrytasnotering vidhandel ochatt om
kursbildningen skerfår tillgripas i syftevisst slag. Börsstopp att trygga attav

börsstopp197576:175 21. Förprop.riktiga förutsättningarunder atts.
såväl utanförhandel inomfå måste all yrkesmässigeffektskall denna som

uppnå dettaFörfondpappermed börsstoppatfondbörsen attavstanna.ett
följdtillfondkommissionslagen§ första stycketfår enligt 24börsstoppett

utanför fondbörsenvid ellerfondkommissionsbolag förbjudetär attatt ett
det börsstoppadeförsäljningtill avtal köp ellereller medverkaavtala avom

fondkommissions-för bank medgällerBestämmelsenfondpapperet. även
tillstånd.

fondkommissions-§ stycketförbudet i 24 förstai dag gällerSom läget är
sådanfondkommissionstillstånd. Enför marknadsgaranterlagen inte utan

omfattandetill relativtsåledes medverkaskulle kunnahandlare att en
sådant förfarande skullebörsstoppad aktie förekom. Ettmedhandel en

syftet med börsstopp.motverka
motiveratframstår det välbakgrund vadMot attsagts somsomav

omfattasmarknadsgaranter skallfondkommissionärernaförutom även av
fårdessa inteinnebärande bl.a.lagstiftningenvärdepappersrättsligaden att

stå bankinspektio-undertillstånd och de skallpåbörja verksamhet attutan
tillsyn.nens

Portföljförvaltning10.4.4

efternågon betalningförinnefattar uppdragPortföljförvaltning att mot
all-Uppdraget kanvärdepappersportfölj.riktlinjer förvaltavissa varaen

iomplaceringaruppgiften dehållet innefattaoch göra port-mänt attt.ex.
också in-kanmarknadsförhållandena motivera. Detkanföljen varasom
portföljenförsäljningar ide köp ellerendast innefattaskränkt till att som

portföljförvaltning lägger vibegreppetuppdragsgivaren särskilt Ianger.
alltså någotinnefattayrkesmässigt. Den skall änockså den sker ettatt mer

andra finansiellasälja fondpapper ellerellerenstaka uppdrag köpaatt
instrument.

förvaltningportföljförvaltningEG:s direktivförslag beskrivsI motsom
l några fondpapper ellerinnehållande något ellerportföljbetalning av enal räkning.för enskilda investeraresfinansiella instrumentandral
l avancerad. kanDeneller mindrePortföljförvaltning kan t.ex.vara meré

data-läggervilket innebärinnefatta Trading,s.k. Program ettatt uppmani
finansiella in-och andrafondpapperför och försäljningköpl avprogram

skallolika instrumentvid vilka kurserdataprogrammetIstrument. angesi portföljförvalta-handel kanSådan dataprogrammeradsäljas.köpas eller avl
avslutssystemdatoriseradetill börsensbörsmedlemmar kopplasärre som

automatiskt.försäljning ske heltpå köp ochl och det kansätteti
tillhandahålla sinaportföljförvaltare kanserviceEn typi som enannan av

med dennaSyftetPortfolioaffärsstrategi kallad Insurance.kunder är en
värdestegringarutnyttja tillså långt möjligt chanserstrategi utanär att som

uppnåsnivå. skulle kunnaviss Dettariskera förluster överatt genomen
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försäkring med säljoptioner. Vid Portfolio Insurance skapar i ställetman
effekt kontinuerligt justera andelen aktier i portföljen.attsamma genom

Strategin medför köper aktier vid kursstegring och säljer vid kurs-att man
mångafall. Om sådanaaktörer använder sig strategier kan kurssväng-av

ningarna komma förstärkas. Samtidigt förutsätter strategin kursänd-att att
ringarna sker tillräckligt långsamt för skall hinna sälja sina aktieratt utman
vid de i förväg fastställda kurserna.

Portföljförvaltning de verksamheter fondkommissionä-utgör en av som
sig åt. ocksåDet finns dock s.k. friståendeägnar fondpappersför-rerna
sådanavaltare, dvs. inte har fondkommissionstillstånd, vilka bedriversom

sådan verksamhet. I värdepappersmarknadslagen någrafinns nämntssom
bestämmelser påsikte den verksamhet sådana friståendetarsom som
fondpappersförvaltare bedriver. Bestämmelserna innehåller skyldigheten
för förvaltaren begäran bankinspektionen lämna inspektionenatt av
uppgifter förvaltning. Finner inspektionen förvaltningen bedrivs iattom
former otillbörligen enskildas kapitalinsatser elleräventyrar ärsom annars
otillbörliga uppdragsgivare får inspektionen skriftligen för-mot uppmana
valtaren till missförhållandet på det skäligträtta med hänsynsätt äratt som
till omständigheterna. Om förvaltaren fårinte följer uppmaningen inspek-
tionen i särskilt beslut anmärkning missförhållandet. Lämnar för-göra om
valtaren inte inspektionen de uppgifter fården begär inspektionen föreläggat
vite. uppsåtligenDen förvaltare eller oaktsamhet lämnar inspektio-som av

oriktig eller vilseledande information vid fullgörande uppgiftsskyl-nen av
digheten skall dömas till böter eller fängelse i månader.högst sex

Bestämmelserna gäller endast förvaltningen inte särskilt reglerad iärom
lag. Detta innebär banker, fondkommissionsbolag, finansbolagattannan

fondbolagoch inte omfattas bestämmelserna. heller omfattas boutred-av
ningsmans förvaltning fondpapper tillhörande dödsbo eller förvaltningav

kommit stånd sådanttill grund godmansförordnande isom av som avses
18 kap. ärvdabalken eller konkursförvaltares förvaltning fondpapperav

ingår i konkursbo. Om förvaltare i bestämmelserna går isom en som avses
konkurs kan den situationen uppkomma konkursförvaltaren driver för-att
valtarens rörelse. Inte heller i sådant fall gäller bestämmelsernaett om
förvaltning fondpapper i värdepappersmarknadslagen se 1984av prop.
852157 100.s.

Föredragande statsrådet anförde motiv till bestämmelserna i huvud-som
sak följande prop. f.:198485:157 55s.

Det övervägande flertalet förvaltningsuppdragen anförtrodda ban-ärav
ker, fondkommissionsbolag, finansbolag och fondbolag, vilka dels är
underkastade bestämda regler stårverksamheten, dels under bank-om
inspektionens nå-tillsyn. Jag delar därför utredningens bedömning att

aktuellt lagstiftningsbehov inte föreligger det gäller dessa för-närgot
valtare.

När det gäller de fristående förvaltarna situationenär en annan.
Genom råderfri etableringsrätt åtakan i princip helst sigatt vem som
förvaltaruppdrag. Verksamheten binds inte andra regler allmänänav
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konsumenträttslig och civil- eller straffrättslig lagstiftning. Inte heller
står verksamheten någonunder direkt tillsyn. De fristående värdepap-
persförvaltarna relativt få till fallantalet och har i de flestaär en
begränsad kundkrets. Sedan slutet 1970-talet har det inte hellerav
framkommit förvaltningsverksamhet med otill-utövatsatt av personer
räckliga kunskaper eller med bristfälligt ansvarsmedvetande. kanMan
därför i likhet ifrågasättamed vissa remissinstanser finns någotdetom
behov särskild lagstiftning utöka skyddet för investerarnaatt nu genom
på område.detta Värdepappersmarknaden områdeemellertidär ett

inte minst förhållandenunder nuvarande kan för snabbautsättassom
förändringar. frånErfarenheter slutet 1970-talet ocksåvisar detattav

uppståkan situationer där snabbt behöver ingripa. Det finns därförman
också enligt min mening anledning beredskapsåtgärd införaatt som en
regler friståendeökar skyddet för de investerare anlitar för-som som
valtare. Som utredningen förordat bör detta ske möjligheterattgenom

till offentlig insyn verksamheten påverkai och till verksam-öppnas att
heten i den riktning behövs för uppdragsgivaren skallatt ettsom
skäligt skydd förluster.mot

Portföljförvaltning kan innefatta verksamhet riktar sig direkt till all-som
mänheten. Verksamheten innefattar förvaltaren såsom ombud köperattg
eller säljer fondpapper eller andra finansiella instrument för kundsen

Sådanräkning. förvaltning innefattakan utnyttjandet avancerade affärs-av
få påstrategier kan effekter kurssättningen i de instrument där desom

används. Portföljförvaltning bör därför fåendast bedrivas ansvarsfullaav
med tillräckliga kunskaper. Detta talar i förening med önske-personer -

målet harmonisering med EG:s direktivförslag för dennaävenattom en -
fåverksamhet endast bör bedrivas efter tillståndsärskilt och dentyp attav

skall stå under bankinspektionens direkta tillsyn. föreslår sådanVi att en
tillståndsplikt erhållerinförs och de tillstånd ställs under bankin-att somI

l spektionens tillsyn.
i I aktiefondslagen 1974:931 finns bestämmelser aktiefondsverksam-om

het. Med aktiefondsverksamhet förstås sådan förvaltning aktiefond samtav
försäljning inlösen fondenandelar i bedrivs fondbolag. För attav av som av
få driva aktiefondsverksamhet tillståndkrävs bankinspektionen. Detav

l framstår sådannaturligt förvaltning i aktiefondslagen inteattsom som avses
också skall underkastad bestämmelserna i fondkommissionslagen.vara
heller bör boutredningsmans förvaltning fondpapper tillhörande dödsboav
eller förvaltning ståndkommit till grund godmansförordnandesom av
enligt kap. ärvdabalken18 eller konkursförvaltares förvaltning fond-en av

ingår i konkursbo omfattas bestämmelserna fondkommis-ipapper som av
sionslagen. Däremot bör finansbolag driver portföljförvaltningett som om-
fattas bestämmelserna alltsåoch skall skyldigt söka särskiltattav vara
tillstånd sådanför verksamhet. Skälen härtill det i 1988:606lagenär att

finansbolag inte finns några bestämmelser påsärskilt siktetarom som
förvaltning fondpapper och finansbolag inte heller frånundantagnaärattav
tillståndskraven enligt EG:s direktivförslag.



värdepappersmarknadenandra aktörer påoch 1989:72Fondkommissionärer SOU30

ellerinnefattande medverkanVerksamhet10.4.5
fondpappergarantiåtagande vid emission av

Fondkommissionsbolag får § fondkommissions-enligt 13 första stycket 4
på marknaden.lagen medverka vid emissioner fondpapper den allmännaav

§Om bolaget enligt 15 tredjei samband därmed har lämnat garanti krävsen
på garantiåtagan-stycket tillstånd grundlag för förvärv aktiersamma av av

det. får också § medverka vid emis-Bank enligt 2 kap. 7 bankrörelselagen
sioner. får det endast efterEn sparbank eller föreningsbank dock göraen
tillstånd Något tillstånd för bank ibankinspektionen. särskilt attenav
sådant ingår inte.sammanhang förvärva aktier i emissionen krävssom

EG:s sådan verksamhetI tidigare nämnda direktivförslag beskrivs som
överlåtbaramedverkan garantiåtagandeeller i samband med emission av

sådan emissionvärdepapper inkl. aktiefondsandelar spridning tillsamt av
allmänheten.

Medverkan vid emissioner viktig del fondkommissionsbola-utgör en av
påoch bankernas verksamhet. finns dock andra företagDet ävengens

stårmarknaden inte under bankinspektionens tillsyn och erbjudersom som
ifrågasättas påsin medverkan vid emissioner. kan det inteDet ävenom

detta område behövs utökat skydd för de investerare deltar vidett som
emissioner.

När det i fondkommissionslagen i bankrörelselagen emissionoch talas om
på den allmänna marknaden kan det fråga rad olika situatio-vara om en

såvälinnefattande utgivning aktier spridning befintligtner som avav nya
frågaaktieinnehav i bolag. Det kan kontantemission, för-ett vara om

säljning på gång, påantal aktier introduktion marknadenett stortav en av
någon utbytesförsäljningaktier tidigare inte haft spridning, ellerstörresom

försäljning få aktieägarebetydande antal teckningsrätter i bolag med iettav
syfte få påbolaget introducerat marknaden.att

marknadserbjudande måste föregås omfattande förbe-Ett relativtettav
redelsearbete. fram för bedömningDetta syftar till underlagatt ta av

informations-emissionsvillkoren färdigställa redovisnings- ochoch annatatt
material så arbete utförs i samarbetedet krav. Dettagängseatt motsvarar

medverkarmellan emittenten den fondkommissionär elleroch annan som
sådant påvid emissionen. Arbetet det ställs krav personella ochär att
sådanttekniska för uppdrag skall kunna fullgöras. Ifallatt ettresurser

oförmånliga förhållandenaemissionsvillkoren för eller ändrats negativtär
bliunder erbjudandetiden kan den medverkat vid emissionen tvungensom

därförförvärva fondpapperen eller del dem. Det krävsde utgivnaatt av
finansiell medverkar vid emissioner.styrka hos denäven som

Hur aktier fondpapper genomförs har be-emission eller andraen av
tydelse emissionen. Det därför viktigtför den allmänhet del i är atttarsom

sådan sådana har tillräckliga kun-det i verksamhet medverkar endast som
betydande finansiella till-skaper och tekniska förfogar översamtresurser

gångar. tillståndsplikt sådan verksamhet ökarGenom införa förävenatt en
påverka i den riktning behövssamhällets möjligheter utvecklingenatt som



värdepappersmarknaden 31aktörer påFondkommissionärer och andraSOU 1989:72

för öka den investerande allmänhetens skydd emissioner. Bankin-vidatt
spektionens möjligheter påövervaka emissionsverksamheten skeratt att ett

påmed gällande bestämmelser och god sed dettasätt överensstämmersom
område skulle också ocksåöka. Vad gäller medverkan vidsagtssom nu
utförsäljning fondpapper sådanaunder former emissionsprospektattav
skall enligt aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen eller ban-upprättas
kaktiebolagslagen. Vi föreslår därför verksamhet innefattar med-att som

.verkan vid emission sådan utförsäljningeller aktier ochsagtssom nyss av
andra fondpapper får tillståndbedrivas först efter särskilt och denatt som
får sådant tillstånd underställs bankinspektionens tillsyn.

10.4.6 Placeringsrådgivare

våral direktiv bör det finns behov bestämmelsersägs övervägaatt om av
det fristående placeringsrådgivare.gäller verksamhet bedrivsnär som av

EG:sEnligt direktivförslag beskrivs placeringsrådgivning yrkesmäs-som
sig investeringsrådgivning pågiven till investerare på individuell basis eller
basis överlåtbaraprivat abonnemang avseende värdepapper, optio-ettav

terminer, valutor,ner, m.m.
Placeringsrådgivning naturlig del fondkommissionärernas ochutgör en av

fristående portföljförvaltares verksamhet.
Placeringsrådgivning riktar sig till allmänheten i likhet med vadbörsom

fåportföljförvaltning bedrivas endast ansvarsfullasagtssom om personerav
Sådan rådgivningsverksamhet ocksåmed tillräckliga kunskaper. därförbör

fåendast bedrivas efter särskilt tillstånd och stå bankinspektionensunder
tillsyn.

10.4.7 Förvaring förvaltning fondpapper och andraoch av
finansiella instrument

förvaring ochDen sista verksamhet i EG:s direktivförslag rörtassom upp
förvaltning överlåtbara terminer i fallvärdepapper, optioner, annatav m.m.

sådan verksamhet sker i samband med clearingsystem.än ettom
fårEn de sidoverksamheter banker och fondkommissionsbolagsomav

bedriva förvaring och förvaltning fondpapper och andra värdehand-rör av
också fristående portföljför-lingar. Förvaringsverksamhet torde bedrivas av

valtare.
åI EG:s direktivförslag skillnad mellan portföljförvaltning dengörs en

å Vad det försidan förvaring och förvaltning den andra sidan. ärsamtena
båda EG:s direktivförslagskillnad mellan dessa former förvaltning enligtav

oklart.är
Som i avsnitt definierat portföljförvaltning det10.4.4 harnämnts

uppdraget innefattar uppgiften köp eller försäljningsättet att att genom
omplaceringar portföljen. det gäller den förvaltning ii Närgöra som avses

förevarande EG:s direktivförslag det detavsnitt har uppfattat sättet att
sig förvaltning slag. Den förvaltning här irör ärannat typom av av som
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fråga kan bevakning emissioner, kupongtagning de fallröra i fond-av
inte VPC-registrerade, anmälan registrering innehavärpapperen om av

Den kan karakteriseras notariatförvaltning.m.m. som
Tjänster lämnas till allmänheten och innefattar denna formsom som av

förvaltning och förvaring ställer såvälde särskilda krav personelltäven som
lokalmässigt. anspråk måsteHöga påställas snabb och korrekt bokföring av
kundernas innehav fondpapper finansiellaoch andra instrument. Olikaav
kunders fondpapper måste hållas åtskillda. påDe värden detta sättsom
förvaras och förvaltas kan komma uppgå till betydande belopp. Bank-att
mässiga krav påbör därför ställas de lokaler där fondpapperen förvaras.

Med dessa krav för framstår det väl motiverat föreskrivaögonen attsom
här diskuterad verksamhet får bedrivas tillståndäven först efter särskiltatt

och ståverksamheten skall under bankinspektionens tillsyn. Vi föreslåratt
sådana föreskrifter införs.att

Däremot inte det behövs två auktorisation, föratt typeranser av en
portföljförvaltning och för notariatförvaltning. bådaDessa verksamheteren

slåsbör därför såihop det tillstånd bådaskall omfattar dessaatt som ges
förvaltning. Denna verksamhet benämner fondpappers-typer typav av

förvaltning.

10.4.8 Brokerverksamhet

Brokerverksamhet har beskrivits i avsnitt 10.2.2. EG:s direktivförslag om- tnlfattar inte denna verksamhet.typ av xl
Brokerverksamhet kunna beskrivas yrkesmässigt utövadanser som

verksamhet förmedla kontakt mellan köpare och säljare ellerattsom avser
på liknande medverka vid transaktioner fondpapper ochsätt andraannat av
finansiella instrument. sådanMed definition såvälkommer interbank-en
brokerverksamhet brokerverksamhet inrymmas. Vidareattsom annan
kommer förmedling lån fondpapperäven omfattas definitionen.attav av av
Den sådanbedriver verksamhet kallar värdepappersförmedlare.som

Syftet med värdepappersförmedlarverksamheten effektivisera han-är att
deln med fondpapper och andra finansiella instrument. Tanken dettaär att
skall ske verksamheten leder till höjd omsättning beroende påatt attgenom
värdepappersförmedlaren dels underlättar möjligheterna till kombinations-
affärer, dels breddar kundkretsen för fondkommissionärerna. Värdepap-
persförmedlarverksamhet såvittkommer kan bedömas bakgrundmot av
den hittillsvarande utvecklingen på område fådetta sannolikt allt störreatt
omfattning och betydelse.

Interbankbrokerverksamhet riktar sig inte direkt till allmänheten. Efter-
dock fondkommissionärerna vid anlitande värdepappersförmedlaresom av

utför uppdrag för enskilda investerare finns goda skäl sådan verksamhetatt
får bedrivas först efter tillstånd.särskilt Ifall värdepappersförmedlarverk-
samhet innefattar samarbete med fondkommissionär syftei breddaatten
dennes kundunderlag eller brokerverksamhet interbankförmed-änannan
ling kan verksamheten komma rikta sig direkt till allmänheten. Detatt
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framstår därför naturligt sådan verksamhet får bedrivas först efterattsom
särskilt tillstånd det allmänna.av

23 §I andra stycket fondkommissionslagen fondkommis-att ettanges
sionsbolag fårinte för räkning sälja fondpapper bolaget mottagitegen som

lån blankning eller medverka vid blankning för räkning. Somsom annans
framgått den angivna beskrivningen värdepappersförmedlarverksam-av av
het omfattas verksamhet innefattar lånäven förmedling fond-som av av

Av avsnitt 10.11.3 framgår föreslår blankningsförbudet iatt attpapper.
fondkommissionslagen upphävs och det införs särskilda bestämmelseratt
för hur blankningsaffärer fåskall till. Bl.a. föreslår lånvi avtalatt om av
fondpapper för blankning fåendast skall slutas skriftligen i särskild för
ändamålet upprättad handling och formulär sådantför avtal fastställsatt av
bankinspektionen. För tillgodose de skyddssynpunkter ligger bak-att som

förslaget bör det allmänna ha insyn och kontroll denäven överom som
Ävenförmedlar kontakt långivare låntagare.mellan och denna förmed-

lingsverksamhet bör stådärför under tillsyn fåoch bedrivas endast efter
tillstånd det föreslår såledesallmänna. Vi tillståndspliktdet införsattav en
för den önskar bedriva sådan värdepappersförrnedlarverksamhetsom som
beskrivits i detta sådanavsnitt och verksamhet ställs under bankinspek-att
tionens tillsyn.

10.5 Tillståndskrav

10.5.1 Inledning

Av föregående framgåravsnitt förordat rad olika verksamheteratt att en
på värdepappersmarknaden skall underkastade tillståndsprövning.vara
Förutom fondkommissionsrörelse skall marknadsgarantverksamhet,även
fondpappersförvaltning, verksamhet innefattande medverkan vid emissio-

placeringsrådgivning värdepappersförmedlarverksamhet omfattassamtner,
tillståndsplikt.av

I detta avsnitt diskuteras, huvudsakligen utgångspunkt frånmed de krav
fondkommissionär,i dag ställs på den vill bli vad bör krävassom som som

för tillstånd till de olika verksamhetsformema skall meddelas.att
Innan detta behandlas fråganskall först beröras hur på ochettomser

företag skall få bedriva flera de verksamheter räknatssamma av som upp
och vissa verksamheter fåendast bör bedrivas i skilda företag.ovan om

ÄndaFrågan inte sedan tillkomsten års fondkommis-1919 lagär ny. av om
sionsrörelse har lagstiftaren varit medveten intressekonfliktdenom somi

l ligger i någon uppträder samtidigt han handlarkommissionäratts som som
l för påräkning. Lagstiftaren efter olikal har därför sättsträvat attegeni

begränsa fondkommissionärernas in-egenhandel. Det nuvarande systemet
nebär fondkommissionärernas ha handelslager aktierrättatt att ett eget av
och vissa framgårandra fondpapper begränsad. 10.10.7Som avsnittär av
föreslår på där anförda skäl kraftig höjning det absoluta taket fören av
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handelslagrets storlek.
från ocksåTill och har diskuterats inte handel i kommission skulleom

skiljas från handel i räkning. Kreditmarknadskommittén har intagitegen
den principiella inställningen för framtida modell den driveratten som
fondkommissionsrörelse avseende aktier och vissa andra fondpapper inte

tillåtas någotskall ha handelslager. Vi har dock funnit fondkommissions-att
verksamhet knappast kan fungera inte fondkommissionären tillgångharom
till handelslager. Främst underlättas småhandeln med värdepap-ett eget

Den intressekonflikt har vi sökt komma tillpersposter. antytts attsom ovan
föreslåmed §§reglerna självinträde i 40-45 lagenrätta att attgenom om

1914:45 kommission, handelsagentur och handelsresande skall ägaom
motsvarande tillämpning då fondkommissionärens någonäven ärmotpart

närstående.fondkommissionsbolaget frågaDenna utvecklas inärmare av-
snitt 10.8.4.

Vi vill dock understryka vikten egenhandel och kommissionshandelattav
hålls strikt isär, de bedrivs inom och företag. Detta ärettom samma
nödvändigt i första hand med hänsyn till skyddet för kunderna. En upp-
dragsgivare måste utgå frånalltid kunna den handlägger hansatt som
uppdrag hans intressen före fondkommissionsbolagets eller bankenssätter
intresse påvinst sin egenhandel. Men det ligger i fond-göra ävenattav
kommissionärens hållaintresse egenhandeln strikt avskild ocheget att
under kontroll för minimera riskerna för och kursför-ränte-attnoggrann
luster. Man brukar i USA tala chinese walls mellan egenhandel ochom
kommissionshandel. Eftersom bankinspektionen inte kan följa den dagliga
handeln påligger här fondkommissionsbolagets ban-ellerett stort ansvar
kens internkontroll. återkommerVi till den frågan Frågani avsnitt l0.9.3.5.

så viktig bankinspektionen börär särskild uppmärksamhetägnaatt att
fondkommissionärens organisation lämpligt uppbyggd för kontrolleraär att

egenhandel hållsoch kommissionshandel isär.att
§I 13 första stycket fondkommissionslagen de verksamheteranges som

fondkommissionsbolag får driva vid sidan fondkommissionsrörelsen.ett av
Förutom driva handel i räkning, vilket omfattar marketävenatt egen

fårmaker-verksamhet, bolaget bl.a. medverka vid emission fondpapperav
på den allmänna marknaden lämna pågaranti eller sätt.att annatgenom

fårVidare bolaget fondpapper och andra värdehandlingar till för-mottaga
varing eller förvaltning och rådlämna placering värdepapper.medel iom av

Av den gjorda uppräkningen framgår fondkommissionsbolag i dagatt ett
bortsett från värdepappersförmedlarverksamhet driva alla deäger rätt att
verksamheter i föregåendedet föreslagit skall omfattas särskildsom av
tillståndsplikt. Vi har frångåinte funnit skäl principen företagatt att ett

fåskall driva flera verksamheter och företag drivaskall kunnaatt ett t.ex.
marknadsgarant- eller värdepappersförmedlarverksamhet fondpap-eller
persförvaltning samband med fondkommissionsrörelse.utan
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10.5.2 Associationsform

fondkommissionslagenl tillstånd bedriva fondkommissions-att attanges
fårrörelse endast meddelas svenskt aktiebolag eller svenskt bankinstitut.

I förarbetena till lagen det, med hänsyn till verksamhetensatt artanges
denoch ofta betydande kundkretsen, rimligt endast sådan företags-är att

fårform användas innebär garanti för viss varaktighet vad gällersom en
kapitalinsatsen, för tillfredsställande revision föroch möjligheter tillen en
rimlig tillsyn. Vid sidan bankinstituten ansågs aktiebolagsformenav vara
underkastad den ingående regleringen, varför stannade förmest attman
fondkommissonsrörelse fåendast skulle drivas tvåi angivna företagsforrner
prop. 197879:9 35.s.

I EG:s direktivförslag definieras investment firm varje fysisken som
eller juridisk verksamhet omfattar eller flera de verksam-person vars en av
heter direktivet omfattar.som

I Sverige torde det vanligast de företag driver verksamhetattvara som
här i fråga det i aktiebolagsform. påär gör Det finns dock exempelvarom

marknadsgarantverksamhet drivs fysiska Så fallet vadatt ärav personer.
gäller de till OM knutna marknadsgarantema.en av

Det vårtövergripande motivet till förslag införande tillståndspliktom av
ifrågavarandeför verksamheter dessa verksamheter direkt eller in-är att

direkt påverkar allmänhetens intressen i handeln med fondpapper och and-
finansiella instrument. Konsumentskyddsintresset torde bäst kunna tasra

till tillståndspliktigade föreslagna bedrivsverksamheterna ivara om av oss
form i det enskilda fallet kan förutses få viss varaktighet samten som en ge

de bästa möjligheterna till offentlighet och insyn och där förutsättningarna
för tillfredsställande tillsyn bäst kan tillgodoses. framstår därförDeten som
väl motiverat påställa krav associationsforrn. Därvid aktiebo-äratt ettupp
lag lämpligast. bör ifrågavarande fåDessutom verksamheter bedrivas av
bankinstitut.

Vi föreslår således det nuvarande kravet fondkommissionsrörelseatt att
skall drivas i form aktiebolag eller behållsbankinstitut och attav samma
krav på organisatorisk form skall gälla för föreslagnaövrigaäven av oss
tillståndspliktiga verksamheter.

10.5.3 Aktiekapital

Enligt nuvarande lagstiftning måste fondkommissionsbolag ha aktie-ett ett
kapital på minst 500 000 kr.

Kreditmarknadskommittén uppgåhar föreslagit aktiekapitalet skallatt
till minst 25 milj. kr. för fondhandlarbolag och 10 milj. kr. förett ett
fondkommissionsbolag.

EG:sI direktivförslag villkor för koncession skallatt ett attanges vara
företaget har tillräckliga initiala finansiella förhållandei till denresurser
verksamhet skall bedrivas.som

Med hänsyn till värdepappersmarknadens utveckling framstår det som
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på såvitt fondkommissionsrörelsenaturligt aktiekapital höjs gällerkravetatt
förhållande på aktiekapi-i till vad i dag gäller. Ett krav relativtett stortsom

med godtal markerar sådan rörelse endast bör bedrivas företagatt av
verksamheten varaktigt.finansiell styrka och goda förutsättningar drivaatt

på invändas det hämmarMot krav alltför aktiekapital kanstort attett
aktörer etablerakonkurrensen det hinder för mindreutgör attatt ettgenom

på på bör därför bestämmas eftersig marknaden. Storleken aktiekapitalet
bådaawägning mellan dessa intressen.en

såpå aktiekapitalets storlek inteI detta sammanhang kan pekas sägeratt
kommermycket bolagets totala finansiella styrka. Som närmare attom

förutom aktie-redovisas i avsnitt 10.102 omfattas bolags kapitalbasett av
tillgångar. Aktiekapi-kapitalet fonderade medel och vissa andraäven av

således kapitalet. Vissatalet endast del det riskbärandeutgör av egna aven
tillgångtillståndspliktiga förutsätter tillde föreslagna verksamheternaossav

på bör kopp-handelslager. kapitaltäckning för handelslagretKravetett eget i
bolaglas till kapitalbasen inte till aktiekapitalet Ettoch ensamt. eta-som
verksamhetenblerar sig med möjliga aktiekapital kan allteftersomlägsta

lågtrelativtutvecklas medel fonderas öka handelslagrets storlek. Ettoch
ikapital således till ökade risker i handeln. Det lagenleder inteeget
främstpå minimiaktiekapital syftaruppställda kravet visst nämntsett som

får Vissatill för verksamheten viss varaktighet.öka sannolikhetenatt att en
de EG:s direktivförslag skall till-verksamhet enligttyper varaav av som ,

lståndspliktiga, placeringsrådgivning, inte heller kräva ellerkant.ex. anses
alltid bära så på aktiekapitalets storlek.höga kravens

påVi har dock funnit det krav aktiekapitalets storlekbör ställas högreatt
på högreför vissa för andra. verksamheter vilkaverksamheter Deän ett

krav bör marknadsgarantverksamhetställas fondkommissionsrörelse,är
och verksamhet vid emissioner. Det kan dock tänkasmedverkansom avser

avseende förva-den tillstånd driva verksamhetendast haratt t.ex. attsom
instrumentring och förvaltning andras fondpapper och andra finansiellaav

framför demhandlar i portfölj. denne inte skallFöräven att gynnasegen
såutformasdriver de uppräknade verksamheterna bör regeln attsom nyss

så bedriver handelbolag förutom tillståndspliktig verksamhet ävensnart ett
del skall detmed fondpapper och andra finansiella instrument för egen
påföreslår krav minst 10högre kapitalkravet dessa bolaggälla. För ett

kreditmarknadskommitténmilj. kr. i aktiekapital. vadDetta motsvarar
föreslagit fråga kapitalkravi fondkommissionsbolag medan det högreom

påföreslagits avseende fondhand-kreditmarknadskommittén medsom av
vår kapitaltäckningsregler. Förlarbolag enligt mening bör tillgodoses med

övriga tillståndspliktiga med fondpapper ochbolag bedriver handelsom
regleringen bliandra finansiella instrument för räkning bör syftet medegen

påtillgodosett redan vid aktiekapitalkrav 500 000 kr.ett
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Lämplighetsprövning10.5.4

tillstånd får meddelas endast bolagetfondkommissionslagenI att omanges
fondkommissionsrörelse.olämpligt drivaär att

lämplighetsprövningf. denprop. 197879:9 175motivenI attangess
prövningbankinspektionensväsentlig delhär föreskrivs utgör avavensom

rörelsenförhållanden under vilkatillståndsärende. organisatoriskaDeett
ligger vidaresakens pröv-drivas bör uppmärksammas. Iskall attnatur en

verkställande led-hos denpersonliga lämplighetenskall ske denning av
verksam-tillstånd måste krävasföroch hos Som villkorningen ägarna. att

omdömesgilltpå korrekt ochkan bli bedriven sätt.heten ettantas
och styrel-vidare VD10§ fondkommissionslagenI att en avanges

påfondkommissionärer ellertjänstgöring hosseledamöterna annatgenom
för verksamheten.erfarenhet behövsskaffat sig denskall hasätt som

före-dels vad gälleralltså kompetensenLämplighetsprövningen avser
och sakkunskapenerfarenhetenuppbyggnad och delsorganisatoriskatagets

lämplighet.också tillföretagets ledning. Hänsyn ägamashos tas
ikoncessionsvillkorEG:s direktivförslagI attett personersomanges,

erfarenhet. Vidareanseende ochtillräckligtledande ställning skall ha gott
sådana direkt eller indirektdelägare, dvs.gäller representerarstörreatt som

måste lämpligakapital eller ägare.% eller företagets röster,10 varamer av
fysiska eller juridiskaföreskrivaMedlemsstaten skall att personer som

måste tillsynsmyn-sådan underrättadelägarpostförvärvaöverväger att en
sådantockså delägar-skall skeUnderrättelsedigheten förvärvet. när ettom

koncemförhâllande uppstår.sådan månikommer utökasskap att ettatt
Omlämplighet.fall delägamasskall i nämndaTillsynsmyndigheten pröva

inflytande i företagetsittsådan delägarrättinnehavaren utövar ettav en
vidtatillsynsmyndighetenverksamhet, skallsundtill förärsätt som men en

Sådana åtgärdermissförhållandena.medåtgärder tillför komma rättaatt
förbudledningen ellersanktionerfår förelägganden, attutgöras motav

utöva rösträtt.
diskuteradesamtliga härställas förpå lämplighetsprövning börKrav upp

förhållanden under vilka rörel-på organisatoriskadeverksamheter. Kraven
Dettaverksamheten.den avseddai relation tillbedrivas börskall sättassen
harföretagetsärskild vikttillstândsprövningen. Av ärvidbör beaktas att en

ställaskrav börföranledersjälvständig styrelse. Dettaochkompetent att
börstyrelseledamöteroch vissaminsta storlekstyrelsen har viss re-att

ledningensakkunskapen hosgällerNär detkryteras utanför ägarkretsen.
Även får dethärpå inte ställasnågra meriterbör formella krav upp.

bedömningfrån falltillståndsmyndigheten fall tillpå göraankomma att en
j för verksam-behövsden erfarenhetskaffat sigföretagsledningen somom

10§ fondkommissionslagendag enligtliksom gäller iheten. Kravet bör
styrelseledamöterna.gälla VD och minst en av

skall tillsättastillstånd eller styrelseledamotOm, givits, VDsedan ny
vederbörandesbedömapå eller bolagsstämmanankommer det styrelsen att

formellabankinspektionen ingadet harlämplighet för uppgiften. I läget
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möjligheter ingripa föratt utnåmning. Det dock kutymatt stoppa åren att
bankinspektionen tillfrågas innan VD tillsätts i fondkommissions-etten ny
bolag. dettaI sammanhang kan erinras fondkommissionsbolagatt ettom
enligt 35 § första stycket 4 skyldigt påär tid och inspektionensättatt som
bestämmer till inspektionen anmäla har till styrelseleda-utsettsvem som

VD eller suppleant ändring förhållandemot, i anmäls.samt Detsom
angivna samrådsförfarandet har tidigare fungerat Påväl. sistone emel-synes
lertid på hållsina bolagen ha slarvat med samrådet med bankinspektionen

det gällernär VD-posten. Vi har därför föreslåövervägt VD ochatt att en J
styrelseledamot alltid skall godkända för verksamheten skall fåattvara |
fortsätta. Vi det dock inte nödvändigt sådant ‘attanser tar ett steg.man nu jFrågan bör dock uppmärksammas och hittillsvarande goda kutym inteom
fullföljs, bör lagstiftning komma stånd.till Tills vidare bör det till-vara l
räckligt det visar sig verksamheten, påatt grund den VD:nsatt lom av nya lringa erfarenhet, inte bedrivs utifrån de krav lagstiftningen ställersom upp, I
bankinspektionen kan ingripa med tillämpning det sanktionssystemav som
lagen tillhandahåller.

Som ingår i lämplighetsprövningennämnts också bedömninggöraatt en
lämplighet.ägarnas Det faller sig naturligt den prövningen endastattav

behöver kanägare ha oväsentligt inflytande i bolaget.ettavse som
Eftersom lämplighetägarnas koncessionsvillkorär bör bankinspektio-ett

ha möjlighet ingripa ägarförhållandena ändras påattnen ett ogynnsamtom ,efter det verksamhetstillståndsätt lämnats. Vi har inte funnit detatt vara
meningsfullt relatera möjligheten till ingripanden till bestämdatt ägare fen
eller röstetalsgräns. Det avgörandeär det varpåär ellersätt ägaresom en

sitt inflytandeägare i bolaget.utövar Vi det vidare integrupp av anser vara
lämpligt de ingripanden inspektionen bör ifall ägarinflytandetatt göra,som

sådant det tillär för sundär utveckling verksamheten, riktasatt men en av
själv.ägaren Ingripanden bör i stället riktas bolaget.mot Denmot yttersta

konsekvensen bolag inte sig efter inspektionensrättar vilja böratt ettav
verksamhetstillståndet återkallas.attvara

Ä10.5.5 Behovsprövning

I banklagstiftningen fåroktroj beviljas regeringen finner denattanges om
planerade förrörelsen nyttig det allmänna. motiven prop.I följandeanges
198687:12, band 7:s.

Den materiella sidan oktrojprövningen kommer till uttryck främst iav
villkoret rörelsen skall nyttig för det allmänna. Bestämmelsenatt vara
härom finns i tredje stycket och den innefattar den s.k. behovspröv-
ningen, infördes för affärsbankerna redan års1911 bank-som genom
lagstiftning. Som motiv det borde finnas möjlighetatt attangavs en
hindra bildandet banker i fall där de uppenbarligen inte skulleav nya

till för det allmänna. bådeDenna prövning innefattar kvanti-nyttavara
tativa och kvalitativa moment.

NO har ifrågasatt inte tiden slopa behovsprövningenär attom mogen
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frågai banker på har skett för försäkringsbolag,sättom samma som se
198485:77 bil. 3 3.2.3.härom 47 avsnittprop. s.

del påFör vill jag peka kreditmarknadskommittén har över-attegen
frågan behovsprövningcn skall slopas för banker i sitt delbe-vägt om

tänkande Ds Fi 1984:20 Utländska banketableringar i Sverige. Kommit-
téns slutsats övervägande skäl talade behovspröv-att emot attvar ge
ningen innebörd den dittills haft. I 1984851191änen annan prop.

statsrådetuttalade föredragande de nuvarande oktroj-reglernaatt om
prövning borde tillämpas tills vidare. Vidare underströks där denatt

påegentliga innebörden kravet rörelsen skall nyttig för detattav vara
allmänna det grund för möjligheten banketab-är utgöratt att stoppaen

då finns frånleringar i situation det tendenser till allmän synpunkten en
osund utveckling överetablering bankinstitut s. 19. Det kanmot en av
emellertid finnas anledning återkomma frågatill denna kommit-näratt

föreligger. Någonténs huvudbetänkande förändring oktrojbestäm-av
melserna vad gäller behovsprövningcn bör därför inte genomföras nu.

alltså påFör banketablering ställs krav det skall finnas positivett att en
med etableringen. När det gäller koncession för försäkringsrörelsenytta

uttalade sig däremot departementschefen i 198485:77 be-emotprop. en
frågahovsprövning. Samma bedömning har gjorts i koncession förom

finansbolag jfr 17. fråga1987882149 Inte heller dei verksam-prop. oms.
någonheter diskuterar bör det ligga kvantitativ begränsning i dennu

föreslagna tillståndsprövningen. sådanEn skulle troligen främst bli ett
skydd för redan existerande bolag och till viss del konkurrensensätta ur

Något påspel. krav de olika verksamheterna skall till för detatt nyttavara
allmänna bör bakgrund härav inte ställasmot upp.

10.5.6 Skaderekvisit

fondkommissionslagen tillstånd fårI meddelas rörelsen kanattanges om
bli till skada för det allmänna.antas

Rekvisitet inrymmer förutom lämplighetsbedömning från allmännaen
utgångspunkter också hänsynstagande till behov rörelsen före-ett om av

prop. 176.ligger 197879:9 s.
påDet nuvarande kravet nyetablering fondkommissions-att etten av

fårbolag ske den inte blir till skada för det allmänna innefattar alltsåom
enligt ocksåmotiven det hänsynstagande till behov rörelsenett om av
föreligger. Det dock betydligt lättare uppfylla detta kravet påkravär änatt

eftersom det endast i undantagsfall kan hävdas nyetableringnytta att en av
fondkommissionsbolag kan bli till skada för det Bibehållandetallmänna.ett
detta alltsåkrav bör inte leda till principen fri etablering och friattav om

Bibehållandetkonkurrens spel. kravet samtidigt samhälletsätts ur av ger en
möjlighet utvecklingen lång Goda alltsåsikt. skäl talar föratt styra att
kravet rörelsen inte skall till skada för det allmänna bör kvaratt vara vara
såvitt gäller fondkommissionsrörelse föreslåroch vi det skall gälla ävenatt
för de övriga tillståndspliktigaföreslagna verksamheterna.av oss
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10.6 Utländskt ägande

för de bestämmelser finnsdetta avsnitt lämnas redogörelseI som omen
möjligheter förvärva aktier i svenska fond-inskränkningar i utlänningars att

förslagkreditmarknadskommitténs tillkommissionsbolag. Vidare redovisas
fond-aktier i bankbolag ochbegränsningar i utlänningars rätt ägaatt

sammanfattande beskrivning rele-kommissionsbolag. Därefter avges en
1982:617 utländska förvärv svenskabestämmelser i lagenvanta om av

våraföretagsförvärvslagen. Slutligen redovisasföretag övervägan-m.m.
några frågor.den i denna och näraliggande

10.6.1 Fondkommissionslagen

lGenom tillägg i fondkommissionslagen förbjöds utlänningar förvärvaett att
aktier bl.a. i svenska fondkommissionsbolag. Ett motsvarande förbud inför-

jdes vad finansbolag.gäller I tillägget i fondkommissionslagenäven som
jträdde i kraft i juli 1983 aktier i fondkommissionsbolag fåratt ettanges

förvärvas endast svenska medborgare, svenska bolag och föreningarav som
inte kontrollsubjekt enligt företagsförvärvslagen,är andra svenska sam-

43fälligheter och fondbolag till aktiefonder 1974:981.enligt aktiefondslagen
Med kontrollsubjekt förstås §enligt 3 företagsförvärvslagen, såvitt här är av
omedelbart intresse, svenska aktiebolag någotinte har s.k. utlännings-som
förbehåll i sin bolagsordning. Med utlänningsförbehåll 4§enligtavses

lag förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt teckning ellerettsamma genom
överlåtelse endast får förvärva viss del aktierna i bolaget, vid varjeen av
tidpunkt motsvarande mindre 40 hela aktiekapitaletän ochprocent av
mindre 20 röstetalet för samtligaän aktier i bolaget. Medprocent av
utlänningsförbehåll i lagens mening förbehåll medäven strängareavses
föreskrifter.

Bakgrunden och motivet till förbudsbestämmelsen i fondkommissions-
lagen i 198283:154 på7 följande sätt.angavs prop. s.

FiBanklagsutredningen 1976:04 fick år 1981 i uppdrag utredaatt
frågan utländska bankers etablering i Sverige. Under det banklags-om
utredningens arbete fortgått har mycket snabb utveckling skett påen
kreditmarknaden vad det gäller omfattningen och inriktningen olikaav jfinansinstituts verksamhet. Likaså har finansinstitut etablerats inya
snabb takt. främst finansbolagsverksamhetenDet är expanderatsom I
mycket kraftigt. Från tidigare ha sig typisk finansbolags-ägnatatt
verksamhet, dvs. factoring, leasing, confirming flerahar finans-m.m.,
bolag sökt verksamhetsfält, finansiering med riskkapital, bo-t.ex.nya
stadsrättsfinansiering och finansieringsverksamhet. Underannan senare
tid har finansbolagen kommit drivas underäven ägarkonstella-att nya
tioner. bankerBl.a. driver utländska tillsammans med svenska intres-

denna verksamhet. Fyra finansbolag har f.n. utländska majori-senter
tetsintressen. Detta har ändrat förutsättningarna för banklagsutred-
ningens arbete.

Mot bakgrund denna utveckling det enligt min meningär nödvän-av
digt strukturen inom kreditväsendet. Jag därföröveratt attse avser
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inom kort föreslå regeringen tillsätta utredning för göraatt atten en
sådan I dennaöversyn. bör ingå fråganöversyn utländsk etableringom
på den svenska kreditmarknaden. Det därför enligt min mening inteär
möjligt slutligt frågan utländsk etablering påpröva denatt svenskaom
kreditmarknaden, förrän ställning har tagits till de förslag dennasom
utredning kommer lägga fram.att

Som viktigt led i lösningen strukturfrågoma på kreditmark-ett av
ingårnaden det utländskaöverväga bankers och andra utländskaatt

rättssubjekts möjlighet här i landet etablera sig i form finansbolag.att av
Som framgått vad jag medför finansbolagsformen för desagtav nyss
utländska bankerna inte någon väsentlig begränsning den verksam-av
het dessa kan förväntas vilja driva i Sverige. En desom av mera
väsentliga inskränkningarna förenad med finansbolagsformenär ärsom

den utländske därigenom inte kan drivaägaren valutahandel. Enligtatt
§2 valutaförordningen 1959:264 sådantkan tillstånd inte beviljas ett

finansbolag. Klart emellertidär konkurrensfördelar står vinna föratt att
utlandsägt finansbolag i förhållande till såväl svenska bankerett desom

finansbolag svenska banker.ägs Etablering finansbolag kansom av av
framstå fullgott alternativ till banketablering.ettsom

Hittills har etableringen i Sverige finansbolag där utländska bankerav
eller andra utländska rättssubjekt har intressen visserligen varit be-
gränsad. Dessa bolag har inte heller förorsakat några problem vid
tillsynen. Det finns dock anledning intresset sådanföranta att eta-
blering kan påöka i avvaktan frågan utländsk banketablering fåttatt om
sin lösning. Om utlänningar i utsträckning etablerar sig i formstor av
finansbolag här i landet, skulle de rådande struktur- och konkurrens-
problemen fördjupas och möjligheterna finna tillfredsställandeatt en
lösning försvåras. Mot bakgrund härav jag förbudatt ett attmotanser
utlänningar etablerar finansbolag bör införas. Förbudet bör gälla till
dess frågan utlandsägda bankers och andra finansinstituts rätt attom
etablera sig ihär landet har fått varaktig lösning.en

Utlänningars möjligheter i fondkommissionsbolag här i landetatt ett
driva finansieringsverksamhet i och för sig begränsadeär be-genom
stämmelserna i fondkommissionslagen. Ett fondkommissionsbolag får
bara lämna krediter för underlätta fondkommissionsrörelsen. Emel-att
lertid har fondkommissionsbolag vissa möjligheter på olikaett sättatt
förbereda marknaden för etablering i form bank elleren senare av
finansbolag. För inte försvåra ändamålsenlig lösning de tidiga-att en av

omnämnda strukturella frågorna, ocksåjag utlänningars rättre attanser
här i landet etablera sig i fondkommissionsbolag böratt begränsas t.v.

Genom lagändring trädde i kraft i juli 1987 gjordes tillägg tilletten som
förbudsbestämmelsen fondkommissionslagen. fåri Enligt tillägget regering-

eller efter regeringens bemyndigande undantagbankinspektionen medgeen
från förbudet aktieförvärv fondkommissionsbolagi utlänningar.mot av

Motivet till tillägget följande prop. 198687:12, 360 f.:bandvar s.

När förvärvsförbudet infördes 1983 uttalades reglernaattsommaren var
avsedda gälla under begränsad tid i avvaktan varaktigatt en en
lösning för bl.a. utländska finansinstituts etablera sig här irätt att

frågalandet. Denna kreditmarknadskommittén. Slutligövervägs av
ställning till frågan utländskt ägande i finansbolag kan därför görasom
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tillMed hänsyn denbetänkande föreligger.kommitténsförst attnär
tillfälligförvärvsförbudet bedömdesutformningenföreslagna somav

det förbudetdispensmöjligheter. Efterelleringa undantag att nugavs
kunnai vissa fallår behov uppkommit görahargällt i drygt atttre av

särskilt i sambandaktualiserasförbudet. Dettafrån det striktaundantag
delägareutlänningarbolag däraktiekapitalet i demed ökning varav

rimligt dessadetinfördes. Jagförbudet ärredan attnär attanser
samband med emis-aktier itecknadelägare skall kunnautländska nya

aktiekapitaletderas andelkommeri bolagen. Annarssioner attav
regeringen eller,bakgrund föreskrivssuccessivt minska. Mot denna att
medge undantagbankinspektionen skall kunnabemyndigande,efter

dispensmöjligheten avseddhandförstafrån förvärvsförbudet. l är att
förbudeti finansbolagdelägare närde utlänningaranvändas för varsom
bl.a.få dispens förkan därigenombörjan juli 1983. Dessainfördes i av

konvertibla skuldebrevbytaoch förmedverka vid emissioner utattatt
bolaget.emitteratssom av

förslagKreditmarknadskommitténs10.6.2

i utlänningarsförslag till begränsningarKreditmarknadskommitténs rätt att
innehåll.affärsbank i korthet följandeaktier i haräga en
rättssubjekt eller svenskaandra utländskaUtländska medborgare eller

fårföretagsförvärvslagenkontrollsubjekt enligtbolag och föreningar ärsom
Närbankaktiebolag. det i fort-svenskti princip inte förvärva aktier i ett

uppräknadeavsnitt används ordet utlänningsättningen detta avses nuav
två nämligensubjekt. Från huvudregeln undantag,ges

i bolagsordningen.får förvärva bankaktier dettaUtlänning om anges
fritt fårföreskrift aktierbolagsordningenMöjligheterna i attatt omge

vid varje tidpunkt högst tiodock begränsade tillförvärvas är att avse
röstetaletfem förhela aktiekapitalet och högst procentprocent avav

samtliga aktier i bolaget.
tillståndfår efterföretagsförvärvslagen dockKontrollsubjekt enligt av

förvärvabestämmermyndighet regeringenregeringen eller den som
Sådant tillstånd får dock intei punktandra aktieräven än avsessom

andelså kontrollsubjektet kommerlämnas äga störreattatt en av
medborgare eller svenska bolag.gäller för svenskaaktierna än som
efter förvärvet högst tjugofår tillstånd lämnas endastVidare procentom

tio röstetaletbankens aktiekapital och motsvarande högst procent avav
eller flera kon-aktier i banken kommer innehasför samtliga att ettav

trollsubjekt.

SOUtill bestämmelserna anförtKreditmarknadskommittén har motivsom
333 följande.1988:29 Del 1 s.

år marknaden i formden svenskabanker finns sedan 1986Utländska
möjliggjorde dessalagstiftningdotterbolag. Genom den eta-somav

protektionistiska linje inneburitSverige denbleringar lämnade attsom
från bankmark-utestängda den svenskautländska intressen helt varit

de svenska bankernaså konkurrensen förnaden. Det otvivelaktigtär att
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har skärpts det utländska inträdet. För de svenska bankernagenom
deskulle det uppenbarligen fördel kunde bredda sin kapital-vara en om

bas utnyttjande jämväl utländska aktiemarknader. Genomgenom av
införandet möjlighet för utländska rättssubjekt andel iägaav en att
svensk bank borde det i framtiden bli lättare för svenska banker att
etablera sig på utländska marknader, eftersom svenska banker då bättre

utländska reciprocitetskrav.motsvarar Ytterligare fördelar för en en-
skild bank torde stå finna i den internationellatt att prägel och attges en
den marknadsföringsstrategiskt det utländska ägandet i bankengenom

nåkan fördelar i den utländske hemland.ägarens En betydande fördel
torde också ligga däri svenska banker med framgång fåatt större kan
tillgång till utländska kapitalmarknader.

Den internationella genomgången visar flertalet med Sverige jim-att
förbara industriländer tillåter begränsat utländskt ägande iettnumera
de inhemska bankerna. En utveckling enhetlighet ocksåstörre påmot
detta område ståskulle i god samklang med de internationella åtagan-
den Sverige gjort bl.a. OECD:s kapitalliberaliseringsstadga.som genom

Skälet till utländskt ägande inte böra kommaatt i fråga påansetts
bankväsendets område dettaär särskilt känsligt föratt utländskansetts
påverkan. Att bankväsendet har särskilt vitalt intresse för landsett ett
näringsliv otvivelaktigt.är För litet land Sverige med sin be-ett som
gränsade kreditmarknad integritet på dettaär område utomordentligav
vikt. Ett utländskt våraägande i svenska banker kan därför endast
komma frågai det kan ske med bibehållande inhemsk kontrollom av
över i svenskt bankväsende.stommen

Nordiska erfarenheter på detta område kan särskilt intresse. Ivara av
Norge och Finland har det i ungefär tio år varit möjligt för utlänningnu

mindre deläga inhemsk affärsbank.att De erfarenheteren av en som
där vunnits visar detta inte medfört några olägenheter.att Det finns skäl

dessa erfarenheter giltigaanta föratt är svensktäven vidkommande.
Vid samlad bedömning har kommittén funnit utvecklingenen att mot

internationaliseringstörre på bankområdet bör kunna fortsättaen ge-
begränsat utländskt ägande deiett svenska bankerna.nom

Kreditmarknadskommittén har vidare föreslagit det förbud för utlän-att
ningar förvärva aktier i finansbolagatt och fondkommissionsbolag som
infördes 1983 upphävs. Kommittén konstaterar därvid endast tiden äratt nu

för sådant förslag eftersom fråganett utländskt ägande i svenskamogen om
banker har Detprövats. saknas därvid skäl behandla finans- och fond-att
kommissionsbolagen på företagsätt än i Innebördenannat häravgemen.
blir företagsförvärvslagen kommeratt bli tillämplig på utlänningarsatt
möjligheter förvärva aktier i nämnda bolag.att

10.6.3 Företagsförvärvslagen

l0.6.3. l Inledning

Lagen innehåller regler begränsar utländska och vissa svenska rätts-som
subjekts möjligheter fritt förvärva aktier i svenska aktiebolag,att andelar i
svenska handelsbolag eller rörelser drivs här i landet. Lagen inteärsom
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på sådanaeller aktier ioch försäkringsbolagpå svenska bank-tillämplig
bolag.

l0.6.3.2 Kontrollsubjekt

fårrättssubjekt fritt förvärva aktier i svenska företag benämnsDe intesom
Kontrollsubjektenkontrollsubjekt. finns definierat i lagen.Begreppet ut-

rättssubjektutländska medborgare och andra utländskaframför alltgörs av
utlänningsförbehållinte har i bolagsordning-svenska aktiebolagsamt som

Även handelsbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar kan isvenskaen.
kontrollsubjekt.vissa i angivna situationerlagen vara

Utlänningsförbehålll0.6.3.3

svenskt aktiebolagkontrollsubjekt kanbli definieratFör inte ettatt som
förbehållsådantMedutlänningsförbehåll bolagsordningen.iinföra avses
kontrollsubjektförbehåll enligt vilket§ företagsförvärvslagenenligt 4 ett

aktierna ifår viss delöverlåtelse endast förvärvateckning eller avengenom
40 helamotsvarande mindretidpunktvid varje änbolaget, procent av
för samtliga aktier iröstetaletmindre 20ochaktiekapitalet än procent av

förbehåll medutlänningsförbehåll meningi lagens ävenMedbolaget. avses
föreskrifter.strängare

medges andratillstånd, § stycket, kan4 andra ävenGenom särskilt att
utlänningsförbehåll enligt lagensyfteförbehåll, med ett mensomsamma

likställda med lagens. Somföreskrifter, skallmed mindre stränga enanses
tillstånd förarbetena gällasådant bör enligtförförutsättning attallmän

förbehålletsyftet medoch ärförbehållet in i bolagsordningenhar tagits att
prop. 198182:135,utländska intressendominerashindra bolagetattatt av

med anledningförbehåll föreslogslikställda57. med s.k.Ordningen avs.
förhindrade införaägarförhållandenaåtskilliga grund ärbolag attatt av

står företagen4§ det klartutlänningsförbehåll samtidigtenligt attsom
31. Vanligen detprop. 198182:135, ärinhemska intressendomineras s.av

iaktiekapitalet40 ärvisserligenfråga bolag, där än procent avmerom
för bolagetsandel röstetaletdessa aktierskontrollsubjekts därägo avmen
412.SOU 1978:73,understiger 20klartsamtliga aktier procent s.
Åndringsför-6 §.tillståndutlänningsförbehåll får inte ändrasEtt utan

förbehåll inne-förbehålllikställda ochockså frågaibudet gäller somom
i 4föreskrifter dehåller än gränsersträngare som anges

Förvärvskontrolll0.6.3.4

förvärvstill-intekontrollsubjektinnebär utanFörvärvskontrollen att ett
innebärförvärvetaktiebolag, atti svenskafår aktierstånd förvärva om

röstetal i bolagetelleraktiekapitalandelinnehavkontrollsubjektets avav
Kontrollen5040 eller10, 20,överskrida vissa procent.gränser,kommer att

röstandelar.kapitalandelarsåvälfördubblasålunda gränser, somavser
förvärvasaktierbolagdettillämpas,Företagsförvärvslagen oavsett varsom



värdepappersmarknadenFondkommissionärer och andra aktörer på 45SOU 1989:72

har utlänningsförbehåll eller ej. Innebörden bestämmelsen är att nyttav
förvärvstillstånd måste gångsökas varje aktieförvärv medför detett nytt att
sammanlagda aktieinnehavet kommer överstiga gränsvärde.nästaatt

Vid procentregelns tillämpning varjeskall aktie räknas med tillhörsom
företag ingår i koncern förvärvaren eller, för-ett som samma som om

fysisk företag vilket förvärvarenvärvaren är eller denneöveretten person,
närstående har bestämmande inflytande.ettpersoner

Frågor tillstånd regeringen deneller myndighetprövasom av som rege-
ringen bestämmer, dvs. i normalfallet länsstyrelsen. Kreditmarknadskom-
mittén föreslagithar förvärvet gäller företag står under bankin-att om som
spektionens tillsyn så fråganskall inspektionen tillstånd. Tillståndpröva om
skall lämnas någotdet inte strider väsentligt allmänt intresse.motom

l0.6.3.5 Motiven till firetagsförvärvslagen

Som allmän bakgrund till lagstiftningen anförde departementschefen atten
omfattande utländskt inflytande vårt näringsliv liksom utländskaöverett

förvärv våra naturtillgångarviktigaste kunde innebära risker i olikaav
avseenden. Som exempel nämndes försämrade möjligheter till insyn i och
påverkan på beslutsprocesser, risk för flyttning till utlandet produktions-,av
forsknings- och utvecklingsfunktioner, Vidare pekade departements-etc.
chefen på behovet skydd för jämväl andra tillgångar naturtillgångar,änav
såsom teknik, know-how, dyrbara maskiner, och varumärken. Attpatent
upprätthålla sådant skydd enligt departementschefen angeläget, iett var

frågasynnerhet det företag på grund sin storlek ellernär är om som av
produktionsinriktning hade särskild betydelse för landets försörjning eller
ekonomi också,i Det kunde menade departementschefen, finnas skälstort.

hindra uppköp svenska företag i bransch redan förut haratt ettav en som
mycket prop.starkt inslag utländskt ägande 198182:135, 28.av s.

åtaganden10.6.4 Sveriges internationella beträffande
utländska rättssubjekts företagsförvärv

åtagandeDet internationella här i första hand bör uppmärksammas ärsom
Sveriges anslutning till den mellanstatliga ekonomiska organisationen

från stadga bl.a.OECD:s kapitalliberaliseringsstadga 1961. Denna reglerar
sådana investeringarinternationella direktinvesteringar. Med avses upp-

filial, förvärvrättande eller utvidgning helägt dotterbolag ellerett en avav
beståendehela äganderätten till företag, delägarskap i ellerett nyttett

bestående långtidslån på år.företag minst femsamt
ålägger fortlöpande avskaffaStadgan medlemsstaterna sinsemellanatt

nödvändigt förrestriktioner för kapitalrörelser i den utsträckning det är ett
tillståndeffektivt ekonomiskt samarbete. I detta syfte skall varje lämnas

behövs för valutautlänningar skall kunna verkställa eller slutföraattsom
bl.a. direktinvesteringar.

liberaliseringsåtagandenaEn de viktigaste inskränkningarna iav avser
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direktinvesteringar finansiell karaktär, syftar till beredarent attav som
investeraren tillträde till lands penning- eller kapitalmarknad. Enett annat

viktig inskränkning pågäller direktinvesteringar grund be-annan som av
loppets storlek eller andra faktorer fåskulle utomordentligt skadligen
inverkan på medlemslands intressen.ett

Frågor rörde till etablering föll tidigare utanför stadgan. Inomrättensom
OECD emellertid under våren tillägg till kapitalliberalise-1984antogs ett

ocksåringsstadgan innebärande denna utvidgades till omfatta självaatt att
etableringsrätten. tillägg förbinderEnligt detta sig medlemsstaterna inteatt
upprätthålla eller introducera regleringar eller handläggningspraxis harsom
till syfte förbjuda påtagligteller hindra direktinvesteringar utomlandsatt av
bosatta.

IÖverväganden10.6.5

framgåttSom den lämnade redovisningen infördes förbudett attav ovan
förvärva påaktier i svenska finans- och fondkommissionsbolag i avvaktan

frågan utländsk banketablering skulle få varaktig lösning. För-att om en
alltsåbudet tänkt provisorium deoch resultatet övervägan-ettvar som av

den gjordes beträffande bankerna förskulle läggas till grund över-som
väganden vad borde för finans- och fondkommissionsbolagen.gällaom som

Om kreditmarknadskommitténs förslag beträffande bankerna genomförs
så innebär det utlänningar begränsad förvärva aktier irättatt attges en
svenska bankaktiebolag. Utlänningar kommer alltså fåkunna ägarintres-att

i svenska affärsbanker. Det bör utländska banker redan ägernoteras attsen
etablera dotterbanker i Sverige.rätt att

Bankerna skiljer frånsig i väsentliga avseenden andra företag. De intar
central ställning i det ekonomiska haroch sin huvud-utöversystemeten

sakliga roll samla sparande och lämna krediter givits uppgifteratt som
verkställare ekonomiska politik. Fondkommissionsbolagen intarstatensav
inte denna särställning. utifrånRedan dessa synpunkter bör utlänningars
möjligheter skaffa sig intressen fondkommissionsbolagi svenskaatt vara
mindre beskurna vad skall gälla för banker. Skäl föreskrivaän attsom

begränsningar i detta hänseendesträngare vad i företagsför-än som anges
värvslagen bör inte ställas Vi delar därför den bedömning kredit-upp. som
marknadskommittén gjort i denna fråga. Innebörden §härav blir 8att a
fondkommissionslagen upphävs. l

När det gäller utländska nyetableringar fondkommissionsbolag i Sveri-av
finns inga begränsningar i gällande framgåttlag. Som tidigare kon-ärge

trollsystemet i fråga utländsk etablering begränsat till övertagandefallet.om
Den utlänning har för avsikt här i landet etablera fondkommissions-attsom
rörelse någon deeller verksamheter vi föreslagit skallannan av som vara
underkastade tillståndsplikt tillståndkommer söka och,att tvungen attvara
sedan tillstånd ståbeviljats, under bankinspektionens tillsyn i enlighet med
de regler förgäller svenska nyetableringar.som
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10.7 Begränsningar i ägandet

10.7.1 Inledning

l detta avsnitt diskuteras det bör införas regler främjar sprittom ettsom
ägande vad gäller i första hand fondkommissionsbolagen. Därefter applice-

diskussionen på de bolagäven driver någon verksamhetras änsom annan
fondkommissionsrörelse och föreslagit skall underkastade till-som vara
ståndsplikt.

fråganI restriktioner vad gäller ägandet tvåfinns motstående önske-om
Åmål. sidan det viktigtär fondkommissionsbolagen står fria frånattena

Åägare har intressen på värdepappersmarknaden. andra sidan ärsom egna
det önskvärt fondkommissionsbolagen har ekonomisktatt starka ägare.

Dessa motstående intressen finns också vad gäller bankerna. Det kan
därför finnas skäl något redogöra för det förslag till ägarbegränsningaratt
inom bankerna kreditmarknadskommittén lagt fram och motiven tillsom
förslaget.

10.7.2 Kreditmarknadskommitténs förslag vad gäller
ägarbegränsning i banker

Kreditmarknadskommitténs förslag gär på aktieägare eller fleraut att en
aktieägare i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får inneha aktier mot-
svarande högst 20 aktiekapitalet eller, bankensprocent kapitalav egetom
överstiger miljard kr., högst 10 aktiekapitalet. Denna huvud-procenten av
regel gäller inte aktierna ägs svensk bank eller bransch-staten,om av av
eller Centralorganisation för banker. Den gäller inte heller för utländsk
banks innehav1 aktier i bank bildadär utländsk bank. Regeringenav som av

i får meddela dispens från huvudregeln i vissa fall. Bestämmelserna om
‘ ägarbegränsning föreslås träda i kraft årfem efter det den lagstift-att nya

ningen i kraft.trätt
Kreditmarknadskommittén föreslår också likaledes tvingande bestäm-en

melse rösträttsbegränsning i bankaktiebolag. Enligt bestämmelsenom ett
får ingen förrösta eller andras aktier för sammanlagt tiondelänegna mer en

de aktier företräds på Om bankensstämman. aktiekapitalav överstigersom
miljard kr. får dock ingen förutöva rösträtt tjugondelen än demer en av

aktier företräds Frånstämman. denna bestämmelse undantagsom görs
för de subjekt undantagits från ägarbegränsningen.som

Som bakgrund och motiv till förslaget och rösträttsbegräns-ägar-omA ningsregler har kreditmarknadskommittén i korthet anfört följande SOU
1988:29 Del 1 317 ff..s.

Svensk banklagstiftning bygger sedan 1930-talet på principen ägandeatt
och kreditgivning inte skall blandas. Detta sig uttryck i förbud förtar
bank förvärva aktier i näringsföretagatt eller eljest sig påatt engagera

medförsätt risk förett sammanblandning mellan bankens intressesom
och bankfrämmande verksamhet. sålundaBank kan inte heller för-ge
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uttryckliga reglersaknatsvinstandelslån. Emellertid harlagslån eller
denna integrerasiägarstrukturentill följdbankförhindrat att avensom

indu-medförakomverksamhet. Dettabankfrämmande attmed att
aktiemajoriteten iförvärvadeindirektnågra direkt elleri fallstriföretag

bank-risk förobetydliginteförelåg därigenom attbank. Det enen
verksamhet. Det-bankenskunde kommafrämmande intressen att styra

banklagstift-låg grund förtillprinciperförenligt med deinteta somvar
infördesjuli 1987,i kraft den 1träddeBAL,Förstningen. somgenom

förhindraskannäringslivsföretagandraindustri- ochvarigenomregler
någotintereglerbank. Dessa utgöriaktiemajoritetenförvärvaatt en

betydandeförvärvarindustriell koncernhinder att t.ex. enmot en
i bank.inflytandedärmed skaffar sig avsevärtochaktiepost ett en

fria ochde förblirhar förutsätterbankernasärställningDen attsom
uppbyggnadockså denstödsuppfattningoberoende. Denna somav

tillkommit förharRegelsystemethar. garanterabanklagstiftningen att
Bank-tillbankverksamheteniskyddsintressenamångade tas vara.att

förhindrasverksamhetsområde och ägnagivits begränsat atthar etterna
ifrågasatt denharverksamheter. Ingenspekulativaåt riskfyllda ellersig

skallkreditgivningägande ochprincipenfundamentalaför bankerna att
medförsamhällethar i ävenbankernahållas särställningisär. Den som

tidvisöverlåtelserspekulativaföremål sådanaförbör blide inte somatt
handels-bör intebankbranscher. Eninom andraförekommer vara en

vara.
oberoende iingår måstevari bankeroch de koncernerBankerna vara
den svenskadärförminstkunder. Inteförhållande enskildatill attstora

begrän-dominerasofrånkomligen kommerkreditmarknaden ettatt av
särskiltbetydelsefulltdetdelmarknadpå varjeinstitut är attantalsat

icke-finansiellafrån defrån påverkanfrittbankerna kan t.ex.agera
Önskemålen prissättningkreditallokering ellervidstorföretagen. att

undvikas.utsträckningsfär bör is.k. störstainomföretag egenengynna
skapaeffektivt ochkreditmarknaden fungeradå attkan utanFörst

harBankinspektionennäringslivet.konkurrensbegränsningari som cen-
sinbankerna. Itillsynuppgift överförvaltningsmyndighet i utövatral att

och isäkerhetbankensinspektionentillsynsverksamhet skall värna om
Då indu-påutvecklas sätt.bankverksamhetenövrigt tillse ett suntatt

fallvissabankfrämmande företag i utövarandra ettstriföretag och
bankin-instrumentkan debankernainflytandebetydande över som

säkerställa detförotillräckligasigvisaspektionen förfogar attöver vara
fortsätt-består bankernadäri, ävensamhällsintresseviktiga attsom

institutioneroberoendeförmår behålla karaktären gentemotningsvis av
bör undvikassituationenIdeni samhället.ägargrupperingarnade stora

fördel förtillpåverka bankenviljakan tänkasde intressen egnaatt som
banken.möjlighetnärståendeeller att styrages

så beroendenågra företagfinnas ärtorde det intesamhälletI avsom
allmänhetenshändelsedenbankerna. Förförtroendeallmänhetens som

allvarligamedföradettaförlorat kanskullebankförtroende för en
där insättarebankpaniks.k.kan utlösai fallstörningar, värsta ensom

förtroendetisakensliggerkapital. Detdess attbanken naturtömmer
förallmänheten harförtroendevilketberoendebank kanför avvaraen

någonallmänhetensåledesOmbanken.dominerarägare avsomen
det intesådan kanmisstro ägare ute-skulle kommaanledning att en

tömde bankenpanikitill insättamaledaskulle kunnadettaslutas attatt
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på dess kapital. Möjligheterna till sådan utveckling måste förhindras.en

Kommitténs överväganden leder på grund det sagda fram tillav att
det föreligger behov ytterligareett garantier för banker skallav haatt
förmåga behålla karaktärenatt oberoende institutionerav gentemot

ägargrupperingar istora samhället. Det grundläggande syftet därvidlag
måste eliminera risken föratt ägarinflytandevara att kanett utnyttjas på

intesätt förenligtett är med banklagstiftningenssom sörjasträvan att
för sund utveckling det svenska bankväsendet.en Det finns enligtav
kommitténs mening starka skäl talar för lagregleringattsom ären
nödvändig för förhindra koncentrationatt ägandet i affärsbanker-en av
na.

överväganden10.7.3

l0.7.3.l Begränsat iägande fondkommissionsbolag

Fondkommissionslagstiftningen har byggts för tillgodose olikaatt sä-upp
kerhets- och sundhetskrav i fondkommissionsverksamheten. Härigenom
har samhället tillskapat legal leder till fondkommissions-en attram som
bolagen åtnjuter betydande förtroende hosett allmänheten. Detta innebäri
sin samhället tagittur sigatt visst för denett verksamhetattansvar som

fondkommissionsbolag bedriverett sker på Samhälletsätt.ett börsunt
därför fortlöpande verka för fondkommissionsbolagensatt verksamhet
sköts på sätt det förtroendeett motsvarar lagstiftningen tillskapat.som som

Genom fondkommissionsbolagen,att tillsammans med banker med fond-
kommissionstillstånd, har monopolställning vad gäller handel meden vär-
depapper i kommission intar deäven särställning, dock skild från denen

bankerna upprätthåller, i förhållande till andra företag.som Den särställ-
ningen, med önskemåletsammantaget allmänhetens förtroendeatt för
fondkommissionsverksamheten skall kunna upprätthållas, förutsätter att
fondkommissionsbolagen påkan neutralt tillgodoseett sätt kundernas in-

otillbörligatressen hänsyn föranleddautan att ta bolagets ägareatt ävenav
är verksamma på värdepappersmarknaden. Det kan därför frågaisättas om
det inte föreligger behov ytterligareett garantier för motverka denattav
nämnda latenta intressekonflikten. Ett sätt stärka kundernas ställningatt

dominerandegentemot ägare införa regler ägarbegränsningar.attvore om
Den risken förstörsta otillbörliga beteenden från fondkommissionsbola-

sida uppkommer någongets när bolagets uppträderägare iav partsom en
värdepappersaffär där bolaget företräderäven den enskilde kunden. Den
risk för otillbörliga hänsyn då uppstår förhindras emellertid intesom av
regler ägarbegränsningar. Otillbörliga hänsyn kan i sådan situationom en
komma denävenatt närtas ägare endastär liten delägerpartsom en av
bolaget. Som framgår avsnitt 10.8.4 föreslår vi regel innebärav atten som
bestämmelserna kommissionärs självinträde skall gälla i den be-ävenom
skrivna situationen. Härigenom motverkas i tillräcklig grad intresset attav

påägaren kundens bekostnad.gynna



värdepappersmarknadenpå SOU 1989:72aktörerandraochFondkommissionärer50

före-innebäraemellertid kunnaägarbegränsning skulle attEn regel om
påverkan frånfrån ägarna.frittkunnaskulletagsledningen lättare agera

och dettasådant falliskullelojalitetskonflikten utantydda tunnasDen här
allmänhetens fondkom-verksamhetdenförtroende förstärkaskulle som

driver.missionsbolagen
till mindre önsk-ledadockägarbegränsning kan ävenBestämmelser om

företagsled-kan bliägarbegränsningkonsekvensEn attvärda resultat. av
ocksåkantill Detförhållandedominerande i ägarna.tillåts bli alltförningen

inkompetentbytaförsvårt förblirtill det ägare att utleda att enatt agera
En starkutveckling.negativkorrigeraochledningverkställande att en

sådanahandsåledes lättareägarkonstellation kanstark taellerägare omen
begränsningReglerför bolaget.tillproblem vilketliknande äroch omgagn

fond-nyetableringarockså bli hindersannoliktskulle moti ägandet ett av
konkurrenssituation.tilldärmed ledaoch sämrekommissionsbolag en

fondkommissions-enskiltförtroendet försåuppenbarligen ettDet är att
förharallmänheten ägareförtroendevilketberoendebolag kan enavvara
allmänhetensåledesOmbolaget.inflytandedominerande överhar ettsom

leda tilldettasådan skulleförtroende för ägarenågot skulle saknaskäl enav
dåskulleBolagetfondkommissionär.någonanlitadekundernaatt annan

skulle intehäravkonsekvensernasvårigheterekonomiskaråka ikunna men
bank intarförvad gällerskillnadTill ettallvarliga.alltförbli mot ensom

ekonomiskai detså ställningcentralfondkommmissionsbolag inte sy-en
stemet.

sannolikt endastskulleägarbegränsningarregelInförandet omenav
fondkommissionsbolag. De lo-förtroende förallmänhetensökamarginellt

närståendeelleri de falluppkomma ägarekan ettjalitetskonflikter ensom
värdepapper-iuppträderfondkommissionsbolagföretag till part enett som

reglernainformationsskyldighet enligtförslagetmotverkassaffär omomav
nackdelaroch till dehärtillsjälvinträde. Med hänsynkommissionärs som

motiveratdet intemed sig kanföra attägarbegränsning kanregler ansesom
fondkommissionsbolag. Här-ägarbegränsning förförslagframlägga ett om

vad gällerframheller bör läggassådant intenågot förslagocksåföljer attav
verksamhettillståndspliktig änfått tillstånd drivabolag att annansom

fondkommissionsrörelse.

Ägarintressen fondkommissionsbolagi flera10.7.3.2

frågan detpå platssinsammanhang taäven atti detta omDet kan uppvara
itillåts ägarintressenhaföretagellerochlämpligtär att personsammaen

riskeninteifrågasättasnämligenkanfondkommissionsbolag. Detflera om
öka.kanhärigenomolika reglerkringgåendeför av

10.9.3.4föreslår avsnittiexempel. Vi ettattmedillustreraskanDetta ett
andelfårinte ha störrehandelslageri sittfondkommissionsbolag aven

röstetalet för5högstbolag procenti änaktierna mot avett svararsom
iföreslår vidareViaktiekapitalet.eller 5aktier sammasamtliga procent av

fondkommissionsbolaghoshandelslagretfinns iaktier ettavsnitt att som
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inte får företrädas vid bolagsstämman.
Antag ägare A med dominerandeatt inflytande i fem fondkommis-etten

sionsbolag bestämmer sig för underlätta för påverkaatt B atten person
utgången viss fråga skall på bolagsstämman itas bolag därav en som ettupp
B äger aktiepost.större A köper via sina fem fondkommissionsbolagen upp
aktier maximala totalt 25motsvarar röstetalet försom samtligaprocent av
aktier i det bolag B äger aktier Eftersom de aktier A förfogarsom som

viaöver sina fondkommissionsbolag inte får utnyttjas vid bolagsstämman
har Bzs aktiepost i praktiken fått betydligt högreett röstvärde än annars.
Obegränsade möjligheter ha ägarintressen i flera fondkommissionsbolagatt
skulle således kunna utnyttjas på otillbörligt sätt.ett

På kan ocksåsätt A via sina fem fondkommissionsbolag förfogasamma
inte mindreöver 25än aktiekapitalet i visst bolagprocent och på dettaettav

kringgåsätt syftet med reglerna begränsning aktieägandet i enskiltom ettav
bolag. Vad talar således för införandetsagts regel inskränkernu av en som
möjligheterna flera fondkommissionsbolag.ägaatt Vi har dock inte funnit
risken för sådana förfaranden särskilt Inte heller be-stor.vara synes en
gränsningsregel här innehåll särskilt effektiv.antytt Personen B iav vara

angivna exempel kan i stället för få hjälpovan att av en person engagera
flera vänner och har ägarinflytande i sitt fondkommis-ettsom var en var
sionsbolag.

Frågan detär finnsäven andra risker med sådant ägande. Enom ett ägare
till fondkommissionsbolagett samtidigt aktiv påär värdepappersmark-som
naden torde kunna få bättre service hos sitt bolag vad andraänegeten
kunder får. Har och företag ellerett ägarintressen i flerasamma person
fondkommissionsbolag kan värdepappersaffärerna spridas på dessaut utan

servicenivån sänks. Härigenomatt kan visserligen hävdas blirägarenatt
gynnad i förhållande till andra kunder det torde inte tillräckligutgöramen
grund för införa regel förbjuderatt ägande i flera fondkommissions-en som
bolag.

Stora aktörer inom värdepappershandeln har de möjligheternastörsta att
manipulera priserna. Kan sådan aktör via flera fondkommissions-en agera
bolag kan det svårare upptäcka det otillbörliga beteendet.att Envara stor
aktör åtnjutatorde hög servicenivå hos de fondkommissionsbolagen som
han vänder sig till. Detta gäller denne har ägarintressen i dessaoavsett om
bolag eller inte. Risken för kursmanipulationer alltsåkan inte anses vara
knuten till ägarfrågan till aktörs möjligheterutan kunna göramera atten

affärer på kort tid.stora Inte heller risken för påverkanotillbörlig av
prissättningen på olika värdepapper kan åberopasdärför till stöd för en
sådan ägarbegränsning här diskuteras.som

Som framgått medför obegränsade möjligheter ha ägarintressen i fleraatt
fondkommissionsbolag någrainte ökade möjligheter pånämnvärt att agera

otillbörligt eller kringgåett sätt vissa bestämmelser i lagen. Risken föratt
dessa möjligheter utnyttjasatt enligt vårär mening inte så det ärstor att

motiverat införa regel begränsaratt och elleren som en samma persons
företags möjlighet ha ägarintressen i flera fondkommissionsbolag.att Verk-
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småpå flera bolagolika ikan organiseras sättsamheten inom koncernen —
på åtminstone tvåuppdelningpå avdelningar. Eninom bolag olikaeller ett

hålls isär.kommissionshandelegenhandel ochbolag kan underlätta att
bör därförfondkommissionsbolagflerbegränsningRegler äga än ettattom

vårtenligtför sådana bolaggällerinte införas. Den bedömningen även som
verksamhet fond-tillståndspliktigerhållit tillstånd driva änförslag att annan

fråga den behand-denna ochVid övervägandetkommissionsrörelse. somav
vårt verksamhets-också beaktat förslagföregående avsnitt har vilades i att

ägarförhållandena, efterförändringar itillståndet återkallasskall kunna om
påinte bedrivstillstånd leder till verksamheten sättdet givits, ett suntattatt

avsnitt 10.5.4.

fondkommissionsbolagBérsregistrering aktier i10.7.3.3 av

i fondkommis-ifrågasättas lämpligt aktiernakan detDet äräven att ettom
påregistrerade Stock-majoritetsägarbolageller aktierna i desssionsbolag är

förfrågeställningen riskenUtgångspunkten för denfondbörs. ärholms att
påpåverkar bolagetspå otillbörligt kursenfondkommissionsbolaget sättett

aktier.egna
föreslår fondkommissionsbolagframgårSom avsnitt 10.9.3.2 att ettav

aktier och aktier ifår handelslagret haendast till begränsat belopp iett egna
tillhör. Härigenomfondkommissionsbolagetbolag i den koncernannat som

Med hänsyn här-beskäras starkt.torde möjligheten till prismanipulationer
fondkommissionsbolags eller dessnågratill bör regler begränsar ettsom

på fondbörsen inteaktier registreradeägarbolags möjligheter ha sinaatt
på bolagkan applicerasställas Motsvarande även somresonemangupp.
fondkommis-vårt tillståndspliktig verksamhetenligt förslag driver änannan

sionsrörelse.

Sambandsparagrafen10.8

Inledning10.8.1

föreskrivs bestäm-Sambandsparagrafen§ fondkommissionslagen attl 25
såda-tillsynoch öververksamhetfondkommissionsbolagsmelserna omom

harföretag näravissaockså skall gälla för ettbolag i princip somna
föreligga,sambandfondkommissionsbolag. Närasamband med omanses

ellerhuvudsakeller ibåda ledsde företagen ompersoner,sammaav samma
direktdel skall,betydandetillverksamhet helt ellervinsten företagensav

Paragrafenhuvudsakitillfalla ellerindirekt,eller personer.sammasamma
bestårverksamhet ihuvudsakligapå företag attendast tillämpligär vars
eller lämnamed fondpapperhandelbiträda vidmedförvalta, handla eller

Sambandsparagrafen ärmedSyfteti fondpapper. attkredit säkerhetmot
spelskall kunnafondkommissionslagen inte sättasibestämmelserna ur

organisatoriska arrangemang.genom
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Fondkommissionslagens bestämmelser fondkommissionsbolags verk-om
samhet finns i 13-24 §§ och tillsyn §§.i 26-36 Innebörden dessaattom av
bestämmelser ocksåskall gälla för sambandsföretagen i huvudsak följan-är
de. Ett sambandsföretag får inte tillstånd bankinspektionen bedrivautan av
verksamhet slag i §13 förstaän stycket, och verksam-annatav som anges
heten skall ha samband med fondkommissionsrörelsen och syfta till att
underlätta denna. fårFöretaget inte utfärda förskrivningar i §14som anges

fåroch inte tillstånd förvärva egendom slag i §utan 15än sägsannatav som
första stycket. tillståndskravetDet särskilda §i 15 andra stycket omfattar
också det närstående företaget, och beträffande innehav aktierav m.m.
gäller för fondkommissionsbolaget det närståendeoch företaget gemensamt

Ävenden begränsning handelslagret bl.a. aktier framgår 16av av som av
§§17-24 tillämpliga på det närståendeär företaget. Detta innebär i huvud-

sak sambandsföretaget underkastas påkrav kapitaltäckning och lik-att
viditet, kundmedel skall hållas åtskilda, kredit fårbara lämnasatt att mot
säkerhet i fondpapper, enhandskrediter skall begränsas, vinstandels-att att

fåravtal inte förekomma, företaget inte får delta i blankningsaffäreratt
företaget fårinte handla med fondpapper blivitsamt att börsstop-ett som

pat.
Vad beträffar tillsynen har bankinspektionen företa undersökningrätt att

hos sambandsföretaget §enligt 28 andra stycket och avkräva företaget
uppgifter och material i 35 Vidare kan inspektionen meddelasom avses

Ävenföretaget föreläggande §enligt 30 första eller andra stycket. erinran
och föreskrift §enligt 31 fråga.kan komma i Föreläggande eller föreskrift
kan förenas med vite. Enligt §§32 och 33 bankinspektionenäger rätt att
förordna revisor och kalla till styrelsesammanträde och enligt 34 §att äger

j bankinspektionen meddela föreskrifterrätt hur räkenskaper skallatt om
föras och hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

I detta avsnitt diskuteras sambandsparagrafen kan uppfylla deom anses
syften den avsedd tillgodoseär och dessa syften kanattsom om upp-
rätthållas på något Upprinnelsen till diskussionensätt. dels detärannat att

vårtunder arbete framkommit sambandsparagrafen i sin tillämpningatt
vållat svårigheter främst vad gäller tolkningen huvudsaklighetsrekvisitetav
och dels vissa de verksamheter i sambandsparagrafenatt av som anges
enligt vårt förslag fårinte bedrivas särskilt tillstånd. Tillämpnings-utan
svårigheterna har bestått i det i enskilda fall varit svårtatt avgöraatt ettom
företags huvudsakliga verksamhet varit de i paragrafen uppräknade eller om
företagets verksamhet huvudsakligen varit slag. Därmed har tvek-annatav
samhet uppstått bestämmelsen varit tillämplig ej.ellerom

10.8.2 Kreditmarknadskommitténs förslag

Kreditmarknadskommittén har föreslagit sambandsparagrafen ändrasatt
påendast det den inte träffarsättet sambandsföretagens kreditgivning.att

Därvid konstaterar kreditmarknadskommittén dels för det fall fond-att ett
kommissionsbolag ingår i finansiell koncern träffar den nuvarandeen sam-
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bandsparagrafen ordalydelseenligt sin kreditgivningen i hela koncernen,
påbl.a. det krediter från i koncernen ingående bolag måsteallasättet att ges

påsäkerhet i fondpapper, dels paragrafen aldrig tillämpats nämndamot att
och detta troligen inte heller varit lagstiftarens ursprungliga avsikt.sätt att

Med hänsyn härtill och till allmänhetens skyddsintresse vad fond-att avser
kommissionsbolagens kreditgivning tillgodosett de särskilda be-är genom
stämmelser den verksamheten har kommittén funnitreglerar attsom sam-
bandsparagrafens ordalydelse ändras på angivetbör sätt.

Kreditmarknadskommittén har vidare slopa huvudsaklig-övervägt att J
hetsrekvisitet i sambandsparagrafen. Kommittén har dock det liggaansett

ägarförhållandenstyrka i fondkommissionsbolagen har stabila ochatt atten Ialltjämtdet kan fördel fondkommissionsbolagen i framtiden harvara en om
olika ägarstrukturer. En konsekvens bort huvudsak]ighetsrekvisitetatt taav
skulle troligen företags intresse eller ha del i fond-större ägaattattvara
kommissionsbolag skulle upphöra eller minska eftersom ägarföretaget självt

åläggadärmed skulle tvingas sig inskänkningar i sin värdepappershandel.
ibakgrund härav har kommittén för huvudsaklighetsrekvisi-Mot stannat att

bör kvar.tet vara g
iKreditmarknadskommittén föreslagit utvidgad upplysnings-har vidare en

för fondkommissionsbolag i det fallplikt kommittentens ärmotpart ett
många fondkom-sambandsföretag. Bakgrunden till det förslaget är att av

förmissionsbolagen helt eller delvis ägda andra företag delär av som egen
fondkommissionsbolagen.påaktiva värdepappersmarknaderär samma som

värdepapperspos-Det förekommer fondkommissionsbolaget förmedlaratt
säljaredär bolagets moderbolag eller köpare eller ellerägare ärter att

såsomform intressegemenskap föreligger förmedling aktier förannan av av
närstående sådana kommissionsaffärer intresse-bolags räkning. Vid kan

uppstå. syfte med den föreslagnakonflikter Kreditmarknadskommitténs
minska regeln villregeln denna intressekonflikt skall ochär att genom

också fondkommissionären oberoendekommittén betona vikten ärattav
självständig.och

tillämpningsområdeSambandsparagrafens10.8.3

närstående harpå företagSambandsparagrafen inte tillämpligär som annan
fondpapperhandel medförvaltning ochhuvudsaklig verksamhet än m.m.

finansiell verksam-driverindustriföretaginnebär ävenDetta att stora som
omfattasfondkommissionsbolag inteoch dessutomhet äger av sam-som

huvud-dra den slutsatsenskulle kunnabandsparagrafen. dettaAv attman
nämndadock leda tillDetta skullesaklighetsrekvisitet skulle slopas. att

förverksamheten gällerinskränkningar iindustriföretag drabbas de somav
underställas bank-industriföretagen skullefondkommissionsbolag och att

rad praktiskatillsådan ordning skulle ledatillsyn. Eninspektionens en
kapitaltäck-tillståndsprövning för olika verksamheter,problem vad gäller

kreditmarknadskommitténskullekreditgivning Dessutomning, somm.m.
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påpekat företags intresse ägande i fondkommissionsbolag minska,större av
vilket i sin skulle önskemåletmotverka fondkommissionsbolag hartur att
stabila ägarförhållanden. sådan framstårEn lösning därför inte som accep-
tabel.

bibehållandeEtt huvudsaklighetsrekvisitet åleder andra sidan till attav
paragrafen inte blir neutral eftersom den inte kommer omfatta allaatt
sambandsföretag. Fondkommissionsbolag indu-ägare utgörs storavars av
striföretag kan således lägga viss del verksamheten hos ägarföretagetut av

bestämmelserna i fondkommissionslagen blir tillämpliga på denutan att
verksamheten, vilket enligt förarbetena skulle kringgåsättett attvara
fondkommissionslagstiftningen. Det beskrivna förfarandet såledesanses

kringgående då det utförs vissa subjekt inte då det utförsettvara av men av
andra.

överväganden10.8.4

Det väsentligaste syftet med bestämmelserna fondkommissionslageni är att
skydda kundernas intressen. Det bör fästa uppmärksamheten ärman

I därför sambandsföretags verksamhet leder till fondkommissions-ett attom
bolagens kunder förfördelas. En eventuell sambandsparagraf bör därför

l anpassad för förbättra kundernas ställning sambandsföretagetnärattvara
uppträder deras kan därför ifrågasättasDet det behövsmotpart.som om
någon sambandsparagraf har till syfte hindra sambandsföretagetatt attsom
bedriva påverksamhet andra premisser de gäller för fondkommis-än som
sionsbolaget. alltsåDet viktiga bör fondkommissionsbolaget ellerattvara
dess ledning inte sig i andra företags verksamhet på sådant sättettengagerar

kundernas intressen åsidosätts.otillbörligen såAtt inte sker bör i till-att
räcklig grad kunna motverkas dels indirekt tillsyn och delsgenom genom en
utökad upplysningsskyldighet.

sådanEn indirekt åstadkommastillsyn bör kunna tillämpnings-attgenom
området §för 36 fondkommissionslagen utvidgas. Där stadgas det iatt om

fall i sambandsparagrafenän finns väsentligt sambandannat ettsom anges
mellan fondkommissionsbolag företagoch förvaltar, handlar med ellersom
biträder vid handel med värdepapper, får bankinspektionen besluta att
företaget skall lämna upplysningar till fondkommissionsbolaget sådanom
verksamhet anknyter till fondkommissionsbolagets rörelse.som

Genom innehållet §i 36 fondkommissionslagengöra tillämpligtatt även
på de nuvarande sambandsföretagen får inspektionen i stället för direkt
tillsyn möjlighet via fondkommissionsbolaget få de uppgifteratten om
sambandsföretaget har betydelse för fondkommissionsbolagetsattsom
verksamhet drivs på Bestämmelsen i 36 §sätt. bör därvid utformasett sunt
så den omfattar alla företag har samband med fond-att näraett ettsom
kommissionsbolag.

Den utökade upplysningsplikten bör inbegripa den situationen någonatt
fondkommissionsbolaget närstående uppträder kommittentens mot-som

Reglerna självinträde i kommissionslagen innebärpart. ifall fond-attom
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kommissionären går in kommittentens så måste kommittentenmotpartsom
upplysas detta och denne har Såsomavvisa affären. kreditmark-rätt attom
nadskommittén föreslagit bör motsvarande regler gälla kommittentensnär

sambandsföretag till den förmedlandeär fondkommissionären.motpart ett
För ytterligare förstärka kundskyddet bör reglerna självinträde dess-att om

omfatta affärer där fysiska till fondkommissionsbolagetägare ellerutom
sambandsföretaget handlar med fondpapper eller andra finansiella instru-

via bolaget för privat räkning. Detsamma bör gälla affärerment görssom av
andra sådana sidoföretag sambandsföretag driver finansiellän verk-som
samhet och i vilka har bestämmande inflytande i fond-ettpersoner, som
kommissionsbolaget, har inflytande det bestämmandeäven ärett ettom
sådant.

För den utökade upplysningsskyldigheten skall få önskad effekt måsteatt
den utsträckas till gälla, förutom för fondkommissionsbolag, för deävenatt
andra bolag vårtenligt förslag driver tillståndspliktig verksamhet.som

Som sambandsparagrafen påtillämplig sambandsföretagnämnts är vars
bestårverksamhet i förvalta, handla med eller biträda vid handel medatt

fondpapper eller kreditlämna säkerhet i fondpapper. Av 1978mot prop.
framgår79:9 140 med rådgivninguttrycket biträda vid handelatts. avses

och biträde.annat
De i sambandsparagrafen uppräknade verksamheterna omfattas i dag inte
någon tillståndsplikt. Enligt de förslag vi lägger fram dockskall vissa iav

paragrafen nämnda verksamheter fåinte bedrivas särskilt tillstånd.utan
Detta gäller förvaltning och rådgivning avseende fondpapper och andra
finansiella instrument. Dessa verksamheter kommer således vårtenligt
förslag reglerade i lag och direkt underkastade bankinspektionensatt vara
tillsyn verksamheterna drivs i sambandsföretag eller ej.oavsett Deettom
finansiella verksamheter sambandsparagrafen skulle reglera densom om

Ävenbehålls dåskulle endast egenhandel och kreditgivning. denvara om
behålls skulle alltså fåden minskad betydelse. Till detta kan läggas atten
kreditmarknadskommittén föreslagit verksamhetennämnts kredit-attsom
givning slopas i sambandsparagrafen.

Sammanfattningsvis den sambandsparagrafennuvarande kanattanser
medföra svårigheter i tillämpningen den inte neutral eftersomärsamt att
den inte omfattar alla sambandsföretag. Behålls den och dengörs neutral

huvudsaklighetsrekvisitet bort leder det till rad negativaatt tasgenom en
acceptabla konsekvenser. De skyddsintressen paragrafen ytterst attavser
tillgodose uppnåskan med de föreslagna reglerna indirekt tillsyn ochom
utökad upplysningsskyldighet. Härtill kommer vid handel på Stock-att
holms fondbörs uppdragsgivaren kommer ha möjlighet kontrolleraatt att

han fått den bästa kurs gällde vid viss tidpunkt. ljusetI härav ochatt som en
med beaktande flera de verksamheter i sambandspara-nämnsattav av som
grafen våra fårenligt förslag inte bedrivas tillstånd bör sambandspara-utan

någragrafen kunna slopas negativa följder för fondkommissions-utan att
bolagens kunder uppkommer. Vi föreslår därför sambandsparagrafenatt
upphävs möjligheterna närståendeföretagoch till indirekt tillsynatt av
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utökas självinträdereglerna i kommissionslagen skall ägasamt att om
tillämpning i alla fall då kundens eller företagärmotpart etten person som

det förmedlande bolaget närstående. Det dock angeläget bankin-är är att
spektionen följer utvecklingen och beaktar de intressekonflikternoga som
kan uppkomma mellan fondkommissionärs fondkommissio-kunder ochen

närstående företag. Skulle det rimlig förmodan visa sig dessanären mot att
inte kan bemästras med de föreslagna åtgärderna, får andra typerav oss av
lagstiftning övervägas.

10.9 Handelslager

10.9.1 Nuvarande framväxt motivreglers och m.m.

års fondkommissionslag avsåg1919 innehöll ingen begränsning vad fond-
kommissionsbolagens möjlighet handla med förvärdepapper räk-att egen
ning. förarbetena till framgårAv lagen medvetenatt attman var om en
sådan handel kunde medföra intressemotsättningar få följdkunde tillsom

kommissionären inte fullgjorde påkommissionsuppdrag det för kun-att ett
den fördelaktigaste förI stället reglera egenhandeln eller införasättet. att

förbud denna verksamhet valde lagstiftaren söka lösa problemetett mot att
på frivillighetens Effekten härav blev fondkommissionärernas han-väg. att
delslager värdepapper i storlek.växteav

När det gällde banks egenhandel absolut förbudfanns i lagstiftningen ett
för bankerna förvärva aktier, förlagsbevis Påför räkning.att m.m. egen
grund detta förbud kunde bank i sin fondkommissionsrörelse inteav en

några förelåginneha aktier i lager. därmed skillnad i förut-Det storen
sättningarna mellan banks fondkommissionsrörelse och övriga fondkom-
missionärers det gällde möjligheten bedriva effektiv fondkommis-när att en
sionsverksamhet hjälpmed handelslager i aktierav m.m.

Bakom de förslag fondbörsutredningen SOU 1976:54 fram fannslade
begränsa den växande egenhandeln till vad kundesträvan atten som anses

förenligt med verksamhet där kommissionshandeln utgjorde detvara en
väsentliga. Förslagen syftade till minska riskerna för den intressekonfliktatt

kan uppkomma den köper och säljer i kommission samtidigtsom om som
handlar för så långt möjligträkning. Vidare sökte utredningen attegen
utjämna konkurrensvillkoren fondkommissionä-mellan banker och andra

Övervägandena föranledde föreslå fondkommis-utredningen allaatt attrer.
sionärer skulle få för aktier och vissa andraräkning handla medrätt att egen
värdepapper i den utsträckning för underlätta kundernasbehövdes attsom
affärer. Syftet med förslaget underlätta fondkommissionshandelnattvar

marknaden likvid bidra till kursutjämningochgöraatt samt attgenom mera
möjligheter till kostnadsbesparande rationaliseringar inom handelnöppna

småmed värdepappersposter. till handel för räkning medRätten egen
aktier och dylika värdepapper till handels-begränsades enligt förslaget ett
lager, anskaffningsvärde två Obliga-inte fick överstiga miljoner kr.vars
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tionsmarknaden lämnades med hänsyn till sin speciella karaktär utanför
begränsningsreglerna.

När fondkommissionslagen trädde i kraft den januari 19801 attangavs
uppgåhandelslagret fick till högst 10 milj. kr. Eftersom regeln innebar att

fondkommissionsbolagen många måstei fall minska sitt handelslager trädde
regeln för deras del inte i kraft förrän den januari 1985. Regeln har sedan1
1980 ändrats vid tillfällen; 1982 höjdes maximibeloppet till 25 milj. kr.tre
och 1984 till 50 milj. kr. och fr.0.m. den 1 juli 1988 gäller den högstaatt
tillåtna handelslagervolymen 100 milj. kr. I förarbetena till sistnämndaär

prop. 8 statsrådetändring 198788:123 uttalade föredragande detatts.
bakgrund den volymutveckling och de kursförändringar skettmot av som

åreninom aktiehandeln under 1985-1987 framstod befogat medgeattsom
såhöjning för handelslagrets storlek syftet med handels-gränsen atten av

fråganlager inte hämmades. hänvisade till handelslagretHan även att om
under övervägande kreditmarknadskommittén, optionsutredningenvar av

och värdepappersmarknadskommittén underströk den förändringoch att
han förordade endast torde bli kortfristig karaktär.som av

Kreditmarknadskommittén har uttalat den inte funnit tidenatt vara mo-
föreslå några förändringar den ändring genomfördesutöver denattgen som

1 juli 1988 i reglerna handelslagrets SOUstorlek 1988:29 f..89om s.
Optionsutredningen har i sitt betänkande Handel med optioner och ter-

miner SOU 1988:13 föreslagit optioner och terminer inte skall räknas in iatt
fondkommissionärernas handelslager. Enligt förslaget skall dock fond-en
kommissionärs till egenhandel medrätt optioner och terminer be-vara
gränsad de utredningen föreslagna positionsbegränsningsregler-genom av

En sammanfattning optionsutredningens förslag finns i avsnitt 8.4.1.na. av

10.9.2 Allmänna utgångspunkter

Som tidigare motivet till fondkommissionärerna tillåtsär haantytts att ett
handelslager aktier förekomsten sådant kan underlättaatt ettav m.m. av
kommissionshandeln marknaden likvid och bidragöra tillattgenom mer
kursutjämning hanteringen små värdepappersposter kan rationa-samt att av
liseras med handelslagrets hjälp. För reducera riskerna med den in-att
tressekonflikt kan bli följden fondkommissionärerna driver han-attsom av
del för räkning samtidigt med kommissionsuppdrag har emellertidegen en
begränsning handelslagrets storlek föreskrivits prop. 197879:9 136av s.

Fondkommissionslagens utgångspunkt alltså fondkommissionärernaär att
i princip uteslutande skall kommissionärer denoch i lagenagera som
öppnade möjligheten för fondkommissionär ha handelslageratt ett egeten
innebär från denna princip. I takt med den maximalaett avsteg gränsenatt
för handelslagrets storlek höjts ocksåhar egenhandeln ökat, vilket för flera
fondkommissionsbolag lett till intäkterna för egenhandeln kommitatt att

alltutgöra andel de totala intäkterna.större För de flesta fond-en av
kommissionsbolag dock alltjämt courtageintäkternautgör den in-största
komstkällan. En genomgång fondkommissionsbolagens intäkterav av cour-



värdepappersmarknaden 59Fondkommissionärer och andra aktörer påSOU 1989:72

den 31 december 1987 finns i kreditmarknadskommitténstage perm.m.
betänkande SOU 1988:29 ff.874s.

Utvecklingen inom handeln visar syftet med handelslagretatt numera
mindre underlätta kommissionshandeln stödjaär utveckladänatt att en mer

frågaegenhandel. Den inställer sig denna utveckling bör brom-ärsom om
eller uppmuntras.sas

utgångspunkt vårtEn för arbete har varit skapa förutsättningar föratt en
aktiehandel med hög likviditet. Härigenom underlättas aktiebolagens kapi-
talförsörjning, och enskilda viljaplacerares handla med aktier ökar. Enatt
livlig och effektiv svensk aktiemarknad också förutsättning förutgör atten
utländska placerare skall intresserade aktieaffärer i Sverige.göraattvara av
Ett viktigt medel för uppnå måldetta anpassningäratt att genom en av
lagstiftningen skapa förutsättningar för ytterligare utveckling fond-en av
kommissionärernas måsteegenhandel. Samtidigt dock de lösningar som
väljs tillgodose intresset skydda den allmänhet berörs.attav som

framgåttSom historieskrivningen i avsnitt 10.9.1 har maximibeloppetav
för handelslagret höjts vid tillfällen sedan 1980. Trots detta har lagstift-tre

hållit fast vid det ursprungliga motivet till begränsningen infördes,attaren
vilket uppstådet kannämnts intressekonfliktär att attsom en genom en
fondkommissionär kan driva handel för räkning samtidigt med kom-egen
missionärsuppdraget. framstårI dag hållbart.inte detta motiv An-som
ledningen härtill varken principiellt eller i konkret affär kanär att man en
minska den intressekonfliktenlatenta kvantitativ begränsninggenom en av
handelslagret, eftersom fårlagret redan så fondkommissio-stort attnu vara

i regel inte några svårigheterharnären utnyttja sitt lager vidatt eget
utförande kommissionsuppdrag. Möjligheten på-intressekonfliktav av en

såledesverkas inte volymennämnvärt, egenhandeln skulleäven om av
släppas helt fri. Effekten begränsningsregeln upphävs eller detatt attav
absoluta taket för handelslagrets storlek kraftigt höjs skulle bli aktivatt en

målmedvetenoch egenhandel med framför allt aktier skulle kunna komma
ståndtill och därmed likviditeten förbättras samtidigt detta inteatt som

skulle ha någon pånegativ effekt den angivna intressekonflikten i för-
hållande till vad gäller i dag.som

påpekatsSom i avsnitt 10.4.3 bör inslag marknadsgarant-störreett av
påverksamhet den svenska värdepappersmarknaden positivakunna ge

effekter för marknaden likviditeten höjs och prisbilden för-att attgenom
bättras. Eftersom marknadsgarant alltid måste beredd kunnaatten vara
sälja och köpa till de priser han skulle begränsning handels-anger en av
lagret innebära hinder i verksamheten. Den ökade handeln över gränser-ett

ocksåleder till det finns behov handelslager. Denstörreatt ettna av
fondkommissionär affärer med utländska placerare bör ha möjlig-görsom
het genomföra affärerna i portfölj. servicenivånDetta ökar ochatt egen
innebär också konkurrensförutsättningarna för svenska fondkommissio-att

förbättras.närer
svårtDet givetvis på någonnuvarande stadium ha välgrundadär att

uppfattning hur handelslagren skulle behöva fulltistora ett ut-om vara
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vecklat marknadsgarantsystem. Ett schematiskt räkneexempel kan dock
antyda storleksordningen. Förutsättningarna bygger på års1987 förhållan-
den hänsyn till de förändringar market maker-system kanutan ettsom
komma medföra.att

En genomsnittlig dagsomsättning i aktier under 1987 uppgick till 500ca
milj. kr. Vid olika antaganden den andel aktiehandeln omfattasom av som

marknadsgaranterna skulle denna del omsättningen bli enligt följanav av
de:

Marknadsgaranthandel andel 25% 50% 75% 100%
-- i milj. kr. 125 250 375 500

någraFör belysa olika fondkommissionärers tänkbara dagligaatt om-
sättning inom market maker-handel appliceras i marknadsandelarnästa steg
för några fondkommissionärer olika marknadsandelamastorlek mot-av

i fallande storleksordning de ungefärliga förhållandena för S-E-svarar
Banken, Alfred Berg, Stockholm Fondkommission Aros:resp.

Marknadsgaranthandel andel 25% 50% 75% 100% å
-- i milj. kr. 125 250 375 500 E

l
Fondkommissionäremas handel dagper

utgångspunktmed från ovan
Fondkommissionärernas andel 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 med omloppstiden,samman som
här variera mellan 1 och 10 dagar. För de olika situationer harantas som
visats i föregående tabell skulle därmed handelslagret kunna ligga i följande
intervall:

Marknadsgaranthandel andel 25% 50% 75% 100%
i milj. kr. 125 250 375 500

I-Iandelslagrets storlek fondkommis-per
sionär vid omloppstid 1-10 dagar

Fondkommissionärens andel 17% 21-210 42-420 63-630 84-840
8% 10-100 20-200 30-300 40-400
4% 5-50 10-100 15-150 20-200
2% 2,5-25 5-0 7,5-7510-100

vårEnligt mening bör tiden anlägga påsynsättatt ett nyttanses mogennu
fondkommissionärernas inneha handelslager aktierrätt att ett m.m.av
Syftet med handelslagret bör i framtiden, förutom underlätta kommis-att
sionshandeln, främjaäven effektiv egenhandel. Föratt attvara en mer
uppnå detta syfte krävs handelslagret tillåts vad det istörre änatt äratt vara
dag.
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Den omnämnda intressekonflikt ligger i fondkommissionärenattsom
samtidigt handla bådekan i kommission och i räkning bör kunna lösasegen

andra Bland det SAX,kommer handelssystemet Stock-sätt. annat nya
holm Automated Exchange Stockholms fondbörs bidra till in-att att
tressekonflikten motverkas. Systemet innebär uppnår förbättradatt man en
genomlysning marknaden. En enskild kund kan således i SAX-systemetav

påvid varje tid vilken kurs aktien kan handlas till fondbörsen. Dettase
möjlighet fåttinnebär för kunden kontrollera han den bästa kursatt atten

gällde vid viss tidpunkt.som en
framgårSom avsnitt 8.4.6.8 har bankinspektionen utfärdat allmännaav

råd för handeln med optioner och terminer. Där bl.a. fondkommis-sägs att
sionärerna måste tidsstämpla uppdrag mottagits och uppdragetnär närett

Ävenutförts. på detta kan kundernas intressen i handeln stärkas.sätt
berörda intressekonflikten såledesDen bör elimineras nämndagenom

liknande åtgärder.och Ett slopande eller väsentlig höjning det absolu-en av
handelslagretstaket för storlek leder dock till banker och fond-ta att

kommissionsbolag får möjlighet väsentligt höja sina innehav aktieratt av
Detta orsakar ökade risker slag. Till börja med lederannat att ettm.m. av

handelslager ocksåtill ökade förlustrisker. Risk finns för bankernastort att
fondkommissionsbolagenoch köper aktieposter i enskilda bolagstoraupp

för därigenom skaffa sig inflytande i dessa företag. Vidare ökar riskenatt
för prismanipulationer och andra otillbörliga förfaranden. Ett upphävande

handelslagerbegränsningen eller väsentlig höjning det absolutaav en av
för handelslagrets såledestaket storlek skulle kunna innebära den be-att

rörda allmänhetens intresse skydd i handeln inte skulle kunna tillgodo-av
såledesDet nödvändigt först påundersöka nämnda riskerär attses. om

något kan elimineras eller i fall minskas innan slutlig ställning kansätt vart
till hur problemet med handelslagret skall lösas.tas

Risken för förluster leder till börreglerna kapitaltäckning över.att om ses
ÖvrigaVåra överväganden i den delen i avsnitt 10.10. antydda riskergörs

behandlas följandei avsnitt.

10.9.3 Kompletterande bestämmelser, om
handelslagerbegränsningen ändras

10.9.3.1 Allmänt

Syftet med fondkommissionärs marknadenhandelslager bl.a.är göraatten
likvid bidra kursutjämning. handelslager i kanoch till Ett aktierstortmera

dock utnyttjas otillbörliga för tillståndsplikt föri syften. Med den modell en
rad finansiella föreslår 10.4verksamheter vi i avsnitt det dock inteärsom
bara de tillståndhar driva fondkommissionsrörelse kan haatt ettsom som
handelslager fått tillståndaktier För den driva marknads-attav m.m. som
garantverksamhet kan det nödvändig förutsättning för verksam-vara en
heten marknadsgarantåtagan-ha lager de aktier för vilkaatt ett eget t.ex.av
det gäller. Som angivits i 10.4.2 något behovavsnitt har vi inte funnit att
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införa tillståndsplikt för egenhandel marknadsgarantåtagande. Inteutan
heller har funnit skäl uppställa några hinder för någon dematt av som
bedriver tillståndspliktig verksamhet vid sidan härav handla med fond-att

och finansiella instrument i portfölj. Om egenhandel före-papper egen
kommer kommer dock de lagregler handelslagerrör medeget att,som
undantag vad i avsnitt 10.9.3.2, bli tillämpliga.sägs Vad iav som som
fortsättningen får således, bortsett frånsägs nämnda undantag, betydelse
för alla bolag tillståndspliktigförutom finansiell verksamhet också görsom
affärer i portfölj.egen

Riskerna för otillbörliga förfaranden sammanhänger främst med han-att
delslagret kan utnyttjas för innehav och affärer i eller koncernbolagsegna
aktier eller för långsiktiga aktieinnehav och i kontrollsyfte. Som allmäntett
krav bör därför gälla fondpapper ingår i handelslagret skallatt omsättassom

dröjsmål. såKravet viktigt det bör päär ankomma bolagsstyrelsenutan att
så organisera verksamheten det iakttas bolaget. Vidare böratt vissaatt av

begränsningar uppställas i fråga beskaffenheten och användningen deom av
fondpapper ingår i handelslagret, i syfte motverka de antyddaattsom
riskerna för otillbörligt utnyttjande handelslagret. Förslag sådanatillav
begränsningar i följande avsnitt. I avsnitt 10.11.3.7 behandlas dessages
frågor bakgrund de överväganden frågai blankning.mot görav om

l0.9.3.2 Förvärv aktier och aktier i moderbolagav egna

Genom lagändring trädde i kraft den juli tillåts1 1987 fond-etten som
kommissionsbolag för underlätta fondkommissionsrörelsen förvärvaatt att

aktier och aktier i moderbolag under förutsättning aktierna ärattegna
inregistrerade på Stockholms fondbörs eller de utbjudits till försäljningatt

sådanaunder förhållanden det årsannolikt de inom kommeräratt att ett att
inregistreras vid fondbörsen eller de aktier i CTC-bolag. Detäratt samman-
lagda anskaffningsvärdet aktier och aktier i bolag i denannatav egna
koncern bolaget fårtillhör inte överstiga belopp överstigerett tresom som

värdet handelslagret. frånBestämmelsen undantag det iärprocent ettav av
§7 kap. aktiebolagslagen1 stadgade förbudet förvärv aktiermot av egna

och aktier i moderbolag.
En motsvarande bestämmelse för affärsbankerna finns kap. 9 §i 6 andra

stycket bankaktiebolagslagen.
Som höjdesnämnts begränsningen handelslagrets storlek fr.o.m. den 1av

juli 1988 till 100 milj. kr. I 198788:123 berörs konsekvensinte attprop. en
höjningen blir det maximala värdet i handelslagretaktier höjsattav av egna

från 1,5 milj. kr. till 3 milj. kr. Den slutsats draskan detta dettaär attsom av
acceptabelt. Motivet till fondkommissionärcrna tillåtitsansetts att attvara

handla med aktier och aktier i moderbolag underlätta fond-är attegna
kommissionsrörelsen. Det bakomliggande skälet torde detattvara upp-
kommit situationer banker och fondkommissionsbolag i samband mednär
felaffärer kommit bli till aktier i handelslagret. Någotägareatt egna

behov sådanastörre aktieinnehav kan därför knappast föreligga. Kredit-av
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marknadskommittén har inte någraföreslagit ändringar i förevarande be-
stämmelse.

Mot bakgrund motivet till tillskapandet denna undantagsbestäm-av av
melse bestämmelsen endast skall gälla bolag har tillståndatt attanser som
driva fondkommissionsrörelse. utgångspunktMed från taket för han-att
delslagret höjs väsentligt eller begränsningen slopas det lämpligareanser

innehavet maximeras till fast belopp. Vi föreslår det beloppetatt ett att
bestäms till 3 milj. kr. för såväl fondkommissionsbolagen bankinstitu-som
ten.

Vi har dock funnit det erforderligt ytterligare begränsning vadgöraatt en
gäller ägandet aktier. Om fondkommissionsbolag har aktie-ett ettav egna
kapital på 10 milj. kr. och förvärvar aktier till nominellt beloppettegna upp
till 3 milj. kr. innebär det ägarandel på 30gränsen Detta kanprocent.en
inte godtas. Vi föreslår därför taket för ägandet aktier i förstaatt av egna
hand relateras till andel aktiekapitalets föreslårstorlek. Vi denatten av
andelen vid fem Regeln bör utformas såsätts fondkommis-procent. att ett
sionsbolag eller bankinstitut med tillstånd driva fondkommissions-ett att

fårrörelse aktier och aktier iäga bolag i den koncernannategna som
bolaget tillhör till sammanlagd anskaffningskostnad 3 milj. kr., docken av

andelen innehavda aktier inte får fematt större än procentegna vara av
bolagets aktiekapital såvittoch gäller koncernbolag fem detett procent av
bolagets aktiekapital.

Självfallet gäller de föreslagna begränsningarna endast aktiernu som
ingår i handelslagret, inte aktier företaget innehar led i organi-ettsom som
sationen verksamheten, aktier i dotterbolag driver finansiellt.ex.av som

Åverksamhet. andra sidan bör krävas bankinspektionens tillstånd för för-
sådana aktier.värv av

l0.9.3.3 Rösträttsbegränsning

fondkommissionärFör skall handelslagret i aktiernämntsen som m.m.
tvåtillgodose syften. För det första skall det underlätta fondkommissions-

hållsrörelsen och för det andra skall det bidra till likviditeten i handelnatt
Handelslagret för marknadsgarant nödvändig förutsättningäruppe. en en

fåför verksamheten skall fungera och syftet med verksamheten tilläratt att
stånd likvid handel.en

Varken fondkommissionärer eller marknadsgaranter bör kunna utnyttja
aktierna i handelslagret bolagsstämman för skaffa sig inflytande i detatt
enskilda bolaget. Om handelslagrens storlek skall kunna höjas väsentligt
eller begränsningen helt avskaffas det särskilt viktigt denna principär att
kan kan maktbalansen i enskilda aktiebolag kommaAnnarsgaranteras. att
påverkas fondkommissionärernas eller marknadsgaranternas affä-genom
rer.

§I bankaktiebolagslagen finns i kap. bestämmelse stadgar8 l attsomen
aktier tillhör bolaget eller dess dotterföretag inte kan företrädas vidsom
bolagsstämman. sådanaVidare aktier inte skall medräknas detnärattanges
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fordras samtycke till viss del aktierna i bolaget förägare att ettav en av
beslut skall bli giltigt eller befogenhet skall få utövas.en

I 198687:12, band 108, bestämmelsenuttalas tillkommitattprop. s.
bakgrund bankaktiebolag givits begränsad förvärvamot rättatt attav en
aktier för underlätta fondkommissionsrörelsen.attegna

Den princip bestämmelsen såvitt angåruttryck för bankaktiebo-som ger
lagens aktier bör generell räckvidd. Varken fondkommissionsbolagegna ges
eller bankinstitut tillåtasbör ingårföreträda aktier i handelslagretatt som
på bolagsstämman i de olika bolagen och dessa aktier bör inte heller
medräknas det i förut angivna hänseende fordras samtyckenär tillägareav

viss andel aktierna i bolag. En bestämmelse härom bör föras inetten av
dels i fondkommissionslagen, sådandels i bankrörelselagen. En regel är
enkel och lätt kontrollera. föreslårVi reglering i överensstämmelseatt en
härmed. Bestämmelsen i fondkommissionslagen bör utformas så denatt
omfattar samtliga bolag vårtenligt förslag skall omfattas lagen ochsom av

affärer i portfölj.görsom egen

l0.9.3.4 Begränsning förvärv aktier i enskilt bolagettav av

iYtterligare fråga bör beröras i detta sammanhang det finnsären som om
skäl införa regler begränsningar innehavet aktier i enskiltatt ett 3om av av
bolag.

lI Sverige har banker alltsedan Kreuger-kraschens dagar i princip varit l
förbjudna aktier. Utom de ekonomiska risker bankerna, enligtägaatt som
vad erfarenheterna den gången visade, löper de sig i före-om engagerar
tagsägande, har lagstiftaren därvid beaktat faran för maktkoncentration i
näringslivet, bankerna i utsträckning tilläts företag. Dessastörre ägaom
synpunkter självfallet alltjämt beaktansvärda. Handelslagren torde dockär

förenade såmed kostnader inriktning påvid nuvarandestora attvara
bankverksamheten faran liten för bankerna utnyttjaskulle handels-är att
lagren för kamoflera företagsägande.att

En obegränsad ocksåinneha aktier i enskilt bolag kan medförarätt att ett
ökad för påverkarrisk prismanipulationer. Stora och försäljningarköpen

kursen aktien och detta kan utnyttjas i otillbörligt syfte. Möjligheterna
till prismanipulationer ökar det finns handel med standardiseradeom en
optioner aktierna. Ett exempel kan illustrera sistnämnda situation: An-

investerare först köper antal köpaktieoptioner ochtag att ett storten
därefter omfattande uppköp de till optionerna underliggandegör ett av
aktierna. leder tillDetta aktiekursen stiger och därmed ökar ävenatt
köpoptionerna i värde. Därefter säljs köpoptionerna och omedelbart där- i

iefter aktierna. fall bådeI bästa leder denna strategi till vinst i options-även
och aktieaffärerna.

En obegränsad ocksåinneha aktier i enskilt bolag kan leda tillrätt §att ett
någon påi otillbörligt syfte samlar sig aktier i bolag för på detatt ett att

aktieägares möjligheter till inflytande på bolagsstäm-sättet gynna en annan
aktieägare förfogarAntag A 25 totalt iöver rösternaatt procentman. en av
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bolag. Ett fondkommissionsbolagett köper på sig 50 röstetalet iprocent av
bolaget. Dessa aktier får inte, enligt den regel föreslagitssom ut-ovan,
nyttjas vid bolagsstämman fåroch inte medräknas det fordrasnär samtycke

ägare till viss del aktierna förav besluten skallatt bli giltigt.av ett Detta
medför röstvärdetatt Azs aktiepost vid bolagsstämmanav stiger till 50
procent.

Sådana risker och förfaranden iomnämnts det föregående kansom
motverkas inför begränsningaratt vadgenom gäller innehavetman av
aktier i enskilt bolag. Viett föreslår regel införsatt sådana be-en om
gränsningar. Den bör bakgrund vadmot relateras både till visssagtsav som
del aktiekapitalet och till viss delav röstetalet och gälla för alla bolagav som

vårtenligt förslag skall omfattas fondkommissionslagen. För bankinstitutav
driver fondkommissionsrörelse börsom sådan regel också införas. Dettaen

är särskilt motiverat bakgrund demot begränsningar vad gäller aktie-av
ägande i övrigt gäller för banker. Den högstasom andel röstetalet ellerav
aktiekapitalet bolag får innehaettsom vi böra bestämmas till 5anser
procent.

l0.9.3.5 Internkontroll

Bankinspektionen har bl.a. till uppgift kontrollera fondkommissionä-att att
följer de regler gäller för fondkommissionsverksamheten.rema som Den

uppgiften utvidgas enligt vårt förslag till rad bolagatt avse en nya som
på värdepappersmarknaden. Kontrollenagerar kan dock inte ske dag för

dag sker i ställetutan med vissa intervaller. Det finns därför risk för atten
bolagen mellan dessa övervakningsperioder inte i tillräcklig utsträckning
själva övervakar reglerna följs.att

En förutsättning för handelslagerbegränsningenatt skall kunna slopas
eller väsentligt höjas år nämnts, vissa begränsnings-att och förbuds-som
regler införs. Det därförär avgörande betydelse dessa regler följs.av att
Eftersom bankinspektionens kapacitet knappast kan byggas så in-ut att
spektionen på daglig basis kan kontrollera samtliga bolag står undersom
tillsyn måste dessa själva sådanaavsätta administrativa de dagattresurser
för dag kan kontrollera uppställda regleratt inte överträtts. Inom varje
bolag bör det därför eller flerautses fören personer attsom ansvarar
reglerna följs. .

I detta sammanhang kan framhållas bankinspektionen,att närmaresom
redovisas i kap. vad gäller options- och terminshandeln har utfärdat vissa
råd såvitt den interna kontrollen. Råden, riktaravser sig till banker ochsom
fondkommissionsbolag, finns intagna i bankinspektionens och försäkrings-
inspektionens författningssamling BFFS 1988:7. Där bl.a. fond-attanges
kommissionärerna bör till tillräckliga administrativaattse avsättsresurser
för bl.a. övervakaatt riskexponeringen i handeln och tillse den internaatt
kontrollen tillräckligär i förhållande till verksamheten.

Det finns således möjligheter för bankinspektionen på motsvarandeatt
sätt poängtera vikten de föreslagnaatt riskeliminerande be-av av oss
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bankinspek-avsnitt 10.5.1framhållits ibörföljs. Vidarestämmelserna som
organiserarfondkommissionärernaåtuppmärksamhettionen attägna stor

hålls isär.kommissionshandelnochegenhandelnverksamhetsin att
dettordekontrollmöjligheterbankinspektionensdet gäller varaNär egna

vilketVPC-registrettillgång tillfåframtiden kaniinspektionenmöjligt att
aktieägarbegräns-föreslagnadeövervakningenunderlättaskulle av ossav

ningsreglerna.

synpunkterSammanfattandel0.9.3.6

handelslagerbegränsningenhöjningväsentligupphävande ellerEtt avenav
bestämmelserradtillföregående,framgått det attleder, nyaenavsom

kontrollinternaoch bolagenspå bankernaskravställsDärvidbehövs. nya
tillsynsverksam-bankinspektionenspåkravökadeföljs ochreglernaattav

överstigernyordningenmedfördelarnaifrågasättasdärförDet kanhet. om
nackdelarna.

framväxtenpå olika sätthar strävan enavSom attnämnts gynnaen
fåi syftefondkommissionärernabland attsärskiltegenhandeleffektivmer

ocheffektivdärmedhandeln ochinomlikviditetstånd högretill enen
instrumentfinansiellaandraochfondpappermedhandelkonkurrenskraftig

handelslagerbegräns-höjningväsentligellerSlopandetSverige.i aven
nåförnödvändigaframstår attåtgärderdedärvidningen är somsomen av

resultat äråtgärdmålet. Enuppställdadet sammageavsessomannan
båda föränd-10.11. Dessaavsnittblankningsförbudet,avskaffandet seav

fram-ochuppkomstenunderlättaockså tillsyftarlagstiftningeni attringar
aktiehandelnmaker-marknad inomutvecklad marketväxten merav en

finansiella instru-andraochfondpapperövrigamedhandelninomsamt
marknadsgarant-omfattandenämligenförvår uppfattningEnligt enment.

vilketeffektivare, ärblirmarknadernafinansiellademed sigverksamhet att
motverkaföreslås syfteiregler attsmåkunderna. Defördel förtill somnya

nödvändigapå marknadenförfaranden ärotillbörligaolikauppkomsten av
värdepappershan-inomordningochsundhetbibehållandeför medatt av

beaktaharutgångspunkterFrån attmålet. deuppställdanå detdeln som
ellerslopande vä-handelslagerbegränsningsregelnsmedfördelarna enbör

Vilkennackdelarna.övervägabegränsningensentlig höjning avansesav
10.10.7.avsnittidiskuterasväljasbörbåda lösningardessa som

Kapitaltäckning10.10

Inledning10.110.

på bankernaställskapitalkravkapitaltäckningskrav egetDe som-—
på fondkom-Motsvarande kravinsättare.bankernasskyddaskall primärt

Syftet medlångivare.ochkunderskydda bolagensskallmissionsbolagen
ochskapaallmänhetengrunden hosikapitaltäckningsreglerna upp-är att
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rätthålla förtroendet för den verksamhet bedrivs här nämnda in-som av
stitut.

I detta avsnitt redogörs för nuvarande kapitaltäckningsregler för banker
och fondkommissionsbolag de förslag till ändringar isamt dessa regler som
lagts fram på olika håll. Avsnittet avslutas med de förslag lägger fram.

10.10.2 Nuvarande regler

l0.l0.2.l Bankerna

Bankerna skall enligt banklagstiftningen till skydd för insättama ha visstett
lägsta kapital i förhållande till deneget kreditrisk förenadär medsom en
banks tillgångar ingångna garantiförbindelsersamt och andra åtaganden på
kapitalmarknaden. Regler kapitaltäckning finns i 2 kap. §§9-11 bank-om
rörelselagen 1987:617.

§l 9 finns regler kapitalbasens beräkning. Denna till börjanom utgörs en
kapital i bankaktiebolag,eget fonder iav Sparbank kapital iegna samt eget

central föreningsbank tillsammans med anslutna lokala föreningsbanker.
Med affärsbanks kapital aktiekapital,eget reservfond, uppskrivnings-avses
fond, dispositionsfond och vinstbalans har fastställts bolagsstämma.som av
Med föreningsbanks kapital insatskapital,eget reservfond, uppskriv-avses
ningsfond, dispositionsfond och fastställd vinstbalans. Förlagsinsatser räk-

dock i detta sammanhang inte kapital.nas Sparbanks fonderegetsom egna
grundfond,är reservfond, uppskrivningsfond och garantifond.
Med kapital fondereget får likställas dels 40resp. egna procent av

bankens värderegleringsreserver för utlåning, garantiförbindelser, utländs-
ka valutor och obligationer, dels det nominella värdet förlagsbevis ochav
andra skuldförbindelser medför till betalningrätt först efter bankenssom
övriga borgenärer. Möjligheten i kapitalbasen tillgodoräknaatt värderegle-
ringsreserver och förlagsbevis dock bådaiär fallen begränsad tillm.m.
högst beloppett det kapitaletmotsvarar de fonderna.som egna resp. egna

När kapitalbasen beräknas skall enligt 9 § fjärde stycket avräkning göras
från det kapitalet de fonderna med det bokfördaegna värdetresp. egna av
vad tillskjutits aktiekapital eller i formsom till andra in- ellersom annan
utländska företag driver någon form bankverksamhet. Undantagsom av

dock frågagörs i företag där delägare frågaär eller istaten kreditak-om om
tiebolag har till huvudsakligt ändamål lämna lån säkerhetsom iatt mot

ipanträtt bostads-, kontors- eller affärsfastighet eller lånlämna tillatt
kommuner. För tillskott i sistnämnda slag företag gäller i stället detav
generella kapitaltäckningskravet på åtta Grunden för bestämmel-procent.

avräkning det kapitalär skall hållas till skyddsen om att för bankenssom
insättare inte samtidigt får riskkapitalutgöra i kreditinstitut. §I 9ett annat
femte stycket finns särskild avräkningsregel såvitt tillskott ien avser en
banks fastighetsförvaltande bolag.

Bestämmelserna avräkning för innehav aktier i andra kredit-om av m.m.
institut tillämpas i praxis på det sättet avräkning inte frångörs enbartatt
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dvs.kapitalbasen,beräknadefrån denfonderkapital utaneget egnaresp.
detenligtoch vadfonderkapitalfrån ovaneget somresp. egnasumman av

sådant kapital.medfår likställasanförda
olika slagfordras förkapitaltäckninggrad§ vilken10I avsomavanges

garantiförbindelser och and-ingångnatillgångar,bankensdvs.placeringar,
kapitalkravet delasberäkningenVidkapitalmarknaden.pååtaganden avra

riskgradenriskgrad. Den lägstaefterfyrain iplaceringarna om-grupper
Ränteriskenkreditrisk.litenmycketellermed ingenplaceringarfattar
tillgångarna.riskbetonadeingår deriskgradenej. I den högsta mestbeaktas

kapitaltäckning. I deingenriskgraden kräveri den lägstaPlaceringarna
uppgåendekapitalbas tillkapitalkrävsföljande ett eget en,tre grupperna

sålun-sammanlagda kravDetplaceringarna.åttafyra somprocent avresp.
täckas denmåste kunnaplaceringarolikabanksförda beräknas aven

enligt 9beräknatskapitalbas som
§ konsolide-ireglerna 11kompletterasbestämmelsernämndaNu omav

innehavpå banks ägaran-siktereglerkapitaltäckning. Dessarad tar aven
innebärochutländska företageller andra attdotterbolagutländskadelar i
Vid beräk-bankgrupp.ellerkoncernförberäknaskapitalkrav enett en

samtliga däribeaktaskapitalkravbankgruppensellerkoncernensningen av
kapitalbasenberäkningenoch vidplaceringaringående företags sam-av

därmed.likställaskankapitalkapital ochföretagensmanräknas eget som
riskerdebevakakonsolideringsförfarandet eta-är attSyftet med att som

för intekapitaltäckningsregler utsättsliberalamycketländer medbleringar i
säkerhetbankens,svenskadärmed denochsåblir stora att gruppens,

fara.kommer i

Fondkommissionsbolagenl0.l0.2.2

kapitaltäcknings-18§innehåller i1979:748Fondkommissionslagen en
fondkommissions-åläggerbankrörelselagenfrånefterregel mönstersom

belopplägstatill visstkapitalskydd hauppdragsgivarnas egettillbolag att
ingångnatillgångarbolagetsförhållande till samtbetryggande iärsom

innebärkapitalmarknadenåtagandenandraochgarantiförbindelser som
bolaget.kreditrisk fören

motsvarandeprincipiberäknaskapitalbasFondkommissionsbolagens
fondkom-Eftersomdock.föreliggerskillnaderVissabankernas.sätt som

inräknasinteförbindelsersådanaförlagslån kanfårintemissionsbolag utge
värderegleringsreserverfår bolagen, utöver en-Vidare somkapitalbasen.i

40tillgodoräknakapitalbasen,i ävenfår inräknasbankrörelselagenligt
nettovär-och dessaspå aktiermarknadsvärdetmellanskillnadenprocent av

nettovärdetföravräkning skeskallkapitalbasenberäkning avVidde. av
organisationsföretag.andelar iochaktier

igrupperadebankernasliksomplaceringar ärFondkommissionsbolagens
medaktiefonderiandelarochemissionsbevisaktier,riskklasser. Förolika

20fordrashandelslager procentorganisationsaktier utgörundantag somav
garantiförbindelser,lämnadeochplaceringarövrigaförkapitaltäckning och
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sådana bl.a. enligt bankrörelselagen inteutom fordrar någon kapital-som
täckning, 6 procent.

En ytterligare skillnad för banker uppgårär kapitaltäckningskravet föratt
börsnoterade aktier till 4 medan kapitalkravet för fondkommis-procent
sionsbolagen vad sådanagäller aktier 20är Vidare kräverprocent. ett
fondkommissionsbolags fordran på fondkommissionsbolag på lik-ett annat
vid för utförd värdepappersaffär inte kapitaltäckning medan det ställs kapi-

påtalkrav banks fordran på fondkommissionsbolag.etten
En grundläggande skillnad mellan reglerna för fondkommissionsbolag

och banker vid utforrnandetär kraven för fondkommissions-att man av
bolagen till gäldenären medan det avgörande för bankernasett vilkenär
säkerhet lämnats.som

Genom den lagändring trädde i kraft den juli1 1988 ändradessom
kapitaltäckningsreglerna för fondkommissionärerna så vissa ytterligareatt
åtaganden omfattas bestämmelserna kapitaltäckning. Bankinspektio-av om

har bemyndigats utfärda föreskrifter innebär åtagandenatt kannen attsom
få till belopp lägre det nominella. åtagandentas är än Till deettupp som

kommer kräva kapitaltäckning hör leveransförbindelser,att öppnasom
positioner vid terminshandel med svenska värdepapper, bindande åtagande
vid emissionsprogram, för kunders räkning utfärdade köp- och säljoptioner

terminer åtagandenDessa skall för fondkommissionsbolagenssamt m.m.
del täckas med 6 det nominella beloppet eller det lägre beloppprocent av

bankinspektionen bestämmer. bankernasFör del blir kapitalkravetsom
beroende i vilken riskklass åtagandet placeras. Lagen innebärav som en
väsentlig skärpning kapitalkraven på banker och fondkommissionsbolag.av

10.10.3 Kreditmarknadskommitténs förslag till ändrade
kapitaltäckningsregler

I 5 kap. förslaget till kapitalmarknadslag har de kapitaltäckningsregler som
skall gälla för fondkommissionsbolag i paragrafer.angetts tre

I 5 kap. 12 § förslaget till kapitalmarknadslag bolaget skall haattanges
kapital betryggande i förhållandeett är till bolagetseget tillgångar,som

ingångna garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden
innebär kreditrisk för bolaget. Det kapitalet betryggandesom en egna anses

kapitalbasen uppgår till lägst beloppom ett motsom svarar
24 anskaffningsvärdet aktier, emissionsbevis,procent andel iav av-
aktiefond och ekonomisk förening.
8 värdet övriga placeringar med undantag sådanaprocent av av av-
placeringar, statsobligationer, i 2 9§t.ex. kap. förstasom avses
stycket A bankrörelselagen, i dess kreditmarknadskommittén fö-av
reslagna ändrade lydelse.

I §5 kap. 13 förslag till kapitalmarknadslag ingårvad i kapital-anges som
basen. Förutom kapital och 40 vissa föreslåreget procent av reserver
kreditmarknadskommittén detäven nominella värdet förlagslån ochatt av
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dock högst tillingå i kapitalbasenskuldförbindelser skallvissa andra ett
kapital.bolagetsbelopp egetmotsvararsom

fond-kapitalmarknadslag14§ tillförslagetI 5 kap. att ettanges om
andel ipå harelleraktieinnehav sättkommissionsbolag ettannatgenom

någon form verksamhetdriverutländskt företagsvenskt eller ett avsom
föreskrivs i 12kapitaltäckningskall denlagenomfattas utöver somsom av

konsolide-gällerkreditmarknadsbolag§§ vad för13 tillämpasoch omsom
förkapitalkrav beräknassärskiltDärmedkapitaltäckning.rad ettattavses

någon verksamhetintresseföretag driverkoncern eller somgrupp avenen
beaktas samtliga ikapitalkravetVid beräkningomfattas lagen. avavsom

och vid be-förekommande placeringari företagsgruppenellerkoncernen
på visst företagenssammanräknaskapitalbasen sätträkningen egnaav

förlagslån.ochvärderegleringsreserverkapital samt
bankrörelselagenföreslår ändringar iKreditmarknadskommittén även

möjligtså likformigaskall blipå kapitaltäckningsreglernagår attut somsom
Vid be-fondkommissionsbolag.ochkreditmarknadsbolagbanker,mellan

fem risk-placeringar iindelas gjordaför bankerkapitalkraveträkning av
kapitalA-C kräverPlaceringar i motsvararett eget somgruppernagrupper.

emissions-aktier,värde. Dplaceringarnas I1 4 tasprocent gruppavresp.
Kapitalkravethandelslageraktiefonderandelar ibevis och utgör upp.som
anskaffnings-till 24fondkommissionsbolaguppgår förliksom procent av

garantiförbindelsertillgångar,övrigaden sista Ekostnaden. I tasgruppen
förfråga dessa ärpå kapitalmarknaden Iåtagandenoch andra omupp. t

kapitalkravet 8fondkommissionsbolagbanker liksom för procent.
kapital inteocksåförslag innebärKreditmarknadskommitténs egetatt

fondkommissionsbolagpåbank harfordringarskall krävas för ettsom en
aktiemarknadsbolag.eller ett

fondkommis-ochför bankerkapitaltäckningsreglemaMotivet till att
såskapakreditmarknadskommitténenligtgjorts likformigasionsbolag är att

målsättning har varitKommitténsmöjligt.konkurrensneutrala regler som
kapitaltäckningsregler efter mönsterinstitut skall ha utan attallaatt samma

förändringaralltför drastiskaförändringar skall medföraeventuella av nu-
regler.varande

tillCooke-kommitténs förslag10.10.4
bankerkapitaltäckningsregler för

tillsynsmyndig-mellansamarbetsorganetableradesUnder hösten 1974 ett
ingåskulledettaländer. Ii s.k. 10-gruppensheterna för banker den organ g
i detillsynsmyndighetercentralbanker ochför ländernasrepresentanter

centralbanken.myndighetutövades änfunktionländer där denna annanav
ingår Italien,Holland,Frankrike,England,Belgien,I samarbetsorganet

2ochLuxemburgSverige medVästtyskland ochUSA,Japan, Kanada, 5
officiellaSamarbetsorganetsmedlemsländer.adjungerandeSchweiz som

Practices.SupervisoryandRegulationsfor BankingCommitteeärnamn
kapitaltäck-förslag1988 framKommittén lade i juli ett gemensammaom
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ningsregler för alla länder inom 10-gruppen. innehållerFörslaget mini-
mikrav och det står varje land fritt föreskriva regler. Förslagetsträngareatt

sikte dels på den kreditrisk förenad med olika placeringar ochärtar som
pådels länderrisk, dvs. hänsyn till olika länders kreditvärdighet. Andratas

såsomrisker ränterisker och kursrisker har inte beaktats. Kommittént.ex.
arbetar emellertid på komma fram sådanatill metoder mäta ävenatt att
risker. De föreslagna påreglerna avsedda tillämpas koncembasis, dvs.är att
inkluderande dotterbolag bedriver finansiell någotverksamhet slag.som av
Utarbetandet förslaget har skett i samarbete med EG.näraav

Enligt förslaget skall syftet med kapitaltäckning dels öka solidite-attvara
hos internationellt verksamma banker och främja sund utvecklingten en av

deras rörelse och dels främja konkurrensneutralitet mellan banker i olikaatt
länder.

l likhet med vad gäller i Sverige i dag skall enligt förslaget bankssom en
kapital stå i viss relation till bankens placeringar. I kapitalbasen fåregna

inräknas, förutom kapital vilket aktiekapital ochutgörs öppeteget av
redovisade vissa andra posteri balansräkningenäven vilka likställsreserver,
med kapital. Det måstekapitalet dock alltid minst 50utgöraeget egna

kapitalbasen.procent av
Bankens placeringar indelas i fem olika beroende på kreditrisk.grupper

Vissa kräver inget eller reducerat kapital. Dettaposter kommer till uttryck i
reglerna sådana inte alls med i beräkningenatt medanposter tasgenom
andra beaktas till viss del sitt nominella värde. Genom sådanen av en
omräkning reduceras balansräkningens slutsumma vilken sedanmot ett

Ävenkapitalkrav på viss ställs åtaganden inte iprocenten upp. som syns
balansräkningen innefattar kreditrisk skall inkluderas i be-men som en
räkningen kapitalkravet. målDet för kapitaltäckning internationelltav som
arbetande banker bör uppnå Cooke-kommitténenligtär kapitalbasenatt
skall uppgå till lägst 8 den reducerade balansräkningenprocent varvidav

hänsynstagandeäven till utanför balansräkningen skall ha skett.poster
Denna relation förväntas uppnådd vid slutet år 1992.vara av

10.10,5 EG-förslag kapitaltäckningom

EG-kommissionen lade februarii 1988 fram förslag till kapitaltäcknings-ett
regler för banker och andra kreditinstitut. EG-förslaget iöverensstämmer
sina huvuddrag med Cooke-kommitténs. Förslaget omfattar inte banks
fondkommissionsverksamhet.

Liksom Cooke-kommittén föreslår också EG-kommissionen, i fallvart
preliminärt, kapitaltäckningskvot på 8 Beräkningsmetodenen procent.
överensstämmer med vad Cooke-kommittén föreslagit.

Inom EG har för avsikt utarbeta regler för risktäckning förattman
fondkommissionärer och andra mellanhänder på värdepappersmarknaden.
Reglernas innehållnärmare har inteännu presenterats.
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10.10.6 Kapitaltäckningsgruppens förslag

Efter det kreditmarknadskommittén i juli 1988 lade fram sitt betänkandeatt
tillsattes inom finansdepartementet arbetsgrupp, ka-antog namneten som
pitaltäckningsgruppen, med uppgift bl.a. kapitaltäckningsregler-överatt se

för banker fondkommissionsbolag. deltog förutomoch I gruppen repre-na
frånfrån bl.a. bankinspektio-departementet även representantersentanter

finnsförslag lades fram i december 1988 ochoch riksbanken. Ettnen
redovisat med titeln Reformering och internationelli promemoria an-en

Ds 1988:70.kreditinstitut I det följan-passning kapitalkravet i svenskaav
de lämnas sammanfattning förslaget.aven

på principen kapitaltäck-Kapitaltäckningsgruppens förslag bygger att
så långt för alla kreditinsti-ningsreglema möjligt likformigaskall görassom

rörande internationelltde Cooke-kommittén reglernaoch antagnatut att av
alltså påföljas och tillämpliga övrigaverksamma banker skall ävengöras

det svenska begreppet kapital inteinstitut. Gruppen har funnit egetatt
Cooke-kommittén med kapital ochmed vadöverensstämmer egetavser

kapital och supplementärtbegreppet bör bytas primärtansett att ut mot
kapital.

förslag till ändring i bankrörel-Primärt kapital definieras enligt gruppens
bankaktiebolag, fonder i sparbankselagen dels kapital ieget egnasom

i central föreningsbankmed undantag för förlagsinsatser, kapitalsamt, eget
dels andradels 50 vissa angivna värderegleringsreserver,procent reserverav

fårvarje enskilt fall likställtoch tillskott efter särskilt medgivande i somsom
i kapitalbasen. En nyhet be-med kapital eller fonder inräknaseget egna

för aktier i fond-träffande värderegleringsreservema ävenär att reserver
får i kapitalbasen. Reser-kommissionsrörelses handelslager tillgodoräknas

aktiemas marknadsvärde och dessasberäknas skillnaden mellanven som
också bankers förnettobokföringsvärde. En nyhet är att reserverannan

på för aktier.obligationer får tillgodoräknas gällersättsamma som
dels det värdet förlagsbe-Med supplementärt kapital nominella avavses

årlöptid överstiger fem ochvis och andra skuldförbindelser, vilkas som
delsmedför till betalning efter bankens övriga borgenärer, ochrätt reserver

fårvarje fall inräknas iförbindelser efter särskilt medgivande i enskiltsom
får uppgåliknande skuldförbindelserkapitalbasen. Förlagsbevis och andra

kapitalet och dethögst till belopp hälften det primäraett motsvararsom av
får överstigasammanlagda beloppet supplementärt kapital inte summanav

primärt kapital.av
primärt och supplementärtEn banks kapitalbas utgörs av summan av

värdet vad tillskjutitskapital med avräkning det bokförda som somavav
någondriver form bank-aktiekapital eller i form till företagannan som av

fråga. Sådantill kreditinstitutet iverksamhet och inte dotterföretagärsom
mindre aktietillskott.avräkning skall dock inte ske vad gäller

den Cooke-Kapitaltäckningsgruppen det angelägetär attatt avanser
genomförs i svensk lagstiftning.kommittén bestämda riskklassificeringen

på fem betecknadedärför indelning i riskgrupper A-E.Förslaget bygger en
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För placeringar inte något kapitalkrav. gällerunder A gäller Detsom anges
någonexempelvis placeringar i obligationer utgivna kom-ellerstatenav

l övrigt skall vid beräkningen placeringarnakapitalkravet tasmun. uppav
till 20 placeringar under placeringar under C,B, 50procent procentav av
300 placeringar under D 100 placeringar under E.ochprocent procentav av
Till B hör värdehandlingar utgivna banker, fondkommis-t.ex.gruppen av

mfl..sionsbolag till C hör fordringar för vilka säkerhetent.ex.gruppen
i bostadsfastighet, till D hör aktier, emissionsbe-utgörs panträttav gruppen

vis och andelar handelslager i fondkommissionsverksamhetenutgörsom
åtagandenoch till E hör övriga kapitalmarknaden.gruppen

Kapitaltäckningskravet innebär bank skall ha kapitalbasatt somen en
pålägst gjorda placeringar beräknade angivet8 sätt.motsvarar procent av

Kapitaltäckningsgruppens förslag till ändringar fondkommissionsbola-av
kapitaltäckningsregler har in i kreditmarknadskommitténs för-passatsgens

slag till kapitalmarknadslag. Systematiken densamma för banker.är som
Definitionerna primärt och supplementärt kapital medöverensstämmerav
vad gäller enligt förslaget ändring i bankrörelselagen. Kapitalbasensom om

för fondkommissionsbolagen primärt och supple-utgörs även av summan av
Ävenkapital med de avräkningar föreslagits gälla för banker.mentärt som

riskklassificeringen densamma enligt det förut sagda skall gälla förär som
bankerna. ocksåDetta gäller de belopp till vilka placeringarna skall tas upp
och kapitaltäckningskvoten, 8 procent.

Överväganden10.10.7

Syftet med kapitaltäckningsreglerna skydda bankernas ochär ytterst att
fondkommissionsbolagens kunder. går på företagReglerna dessaut att
alltid måste ha kapital betryggande förhållande före-i tillårett eget som

tillgångar ingångnatill garantiförbindelser och andra åtagandentagets samt
på kapitalmarknaden. nuvarande reglerna beträffande kapitaltäckningDe

relaterade till bruttoinnehavet aktier i handelslagret och beaktar inteär av
möjligheterde tillskapats tid med hjälp optionerattnya som senare av

eller terminer minska risken i kapitaltäckningskrav rela-handelslagret. Ett
till nettorisken i handelslagret skulle bättre spegla den verkliga risken iterat

sådanlagret. förhållandevisEn reglering skulle dock bli komplicerad och
svårförståelig för Kreditmarknadskommittén,andra fackmännen.än som

frånföreslå på avståttregler bygger denna metod, harövervägt att som
detta. heller Cooke-kommitténs,Inte EG-kommissionens eller Kapitaltäck-
ningsgruppens förslag på sådan nettoriskberäkning. stället har ibygger Ien
dessa förslag bruttometoden bibehållits. med Cooke-kommitténsEtt syfte
arbete, i vilket Sverige på Kapitaltäckningsgruppens för-deltar och vilket
slag bygger, flera länder därmedskapa enhetliga regler mellan ochär att att
uppnå konkurrensneutralitet de olika instituten. Cooke-mellan Det av
kommittén framlagda förslaget visserligen endast banker arbetarberör som
internationellt. Med tanke på konkurrenssituationen fram-den inhemska
står det emellertid förinte lämplig lösning ha regelsystematt ettsom en
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internationellt arbetande banker och för andra banker ochett annat system
fondkommissionsbolag. Under förutsättning riksdagen för kreditmark-att
nadens del godtar kapitaltäckningsgruppens förslag bör i syfte uppnåatt
konkurrensneutralitet inom landet anpassning påreglerna värdepap-en av
persmarknaden ske Cooke-kommitténstill förslag.

Mot bakgrund det arbete Kapitaltäckningsgruppen gjort och deav som
förslag lagt fram har inte det erforderligt göraansett attgruppen vara en
fullständig kapitaltäckningsreglerna för fondkommissionärerna.översyn av
Eftersom förslag till vad Cooke-kommittén föreslagitär anpassatgruppens
har sålundaöverväganden i sak och under angivenutan egna nyss-
förutsättning riksdagen i andra hänseenden godtar kapitaltäcknings-att

förslag våralagtekniskt förslag till det förslaganpassatgruppens som-
lagt fram.gruppen

Accepterandet handelslager leder till ökade förlustrisker.större Vidav
plötsligt, inte helt kortvarigt på såsomoch allmänt kursfall aktier, detett

inträffade i oktober 1987, kan den har mycket lagerett stortsom som av
aktier inte sälja aktierna kort tid eftersom efterfrågan för liten. Enärut
sådan frånutförsäljning flera aktieägare skulle leda till kurs-ävenstora att
fallet förvärrades, vilket skulle leda till ytterligare förluster.

Generellt gäller risken för prismanipulationer ökar medsett att stora
Ävenvärdepappersinnehav. begränsar möjligheten inneha ochattom man

utnyttja aktier i enskilt bolag föreslås i avsnitt 10.9.3.4sättett som av oss
så kan risken för prismanipulationer och andra otillbörliga förfaranden ändå
inte uteslutas. T.ex. behöver syftet med köp eller försäljningarstora av
aktier inte söka tjäna på enskilda aktier. Det kan i ställetattvara pengar

påverka aktieindex föremål för optionshandel. Mindreäratt ettvara som
kursfall eller kursstegringar på alla de aktier ingår i indexet leder tillsom
relativt förändringar indexet, vilket kan leda till betydande vinsterstora av
på optionsaffärerna.

Enligt §16 fondkommissionslagen får fondkommissionsbolags han-ett
delslager aktier uppgå till högst 4 milj. kr. eller beloppettav m.m. som

4 den genomsnittliga årsomsättningen i bolagetsmot procentsvarar av
kommissionshandel under de fem föregående kalenderåren, docknärmast
högst 100 milj. kr. Motivet till handelslagrets storlek kopplades tillatt
omsättningen i kommissionshandeln flexibelville ha lösning.attvar man en
Gränsen 4 milj. kr. motiverades ansågsdet fondkommissionäratt attav en
borde oberoende rörelsens storlek ha till aktieinnehavrätt ett egetav av
alltför obetydlig omfattning prop. 138.197879:9 s.

framhållitsSom syftet med kraftigt öka möjligheternaär haatt att ett
handelslager påhöja likviditeten aktiemarknaden.större Detta bör bl.a.att

ske möjligheterna marknadsgarant underlättas.att attgenom agera som
Eftersom marknadsgarant handlar i räkning går intedet relateraatten egen
handelslagrets storlek till omsättningen i kommissionshandeln.

Kapitaltäckningsgruppens förslag vad gäller kapitaltäckning för handels-
lagret aktier innebär krav 24 handelslagretsett procentav m.m. av
anskaffningskostnad. Förslaget i den delen med vad kredit-överensstämmer
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till den föreslagnamarknadskommittén föreslagit. Vi ansluter procent-oss
Kapitaltäck-medFör förslaget lagtekniskt skall stämma överensattsatsen.

såmåste uttryckas kapitaltäckning krävsningsgruppens förslag kravet att
skall gälla300 anskaffningsvärdet. Dessa reglermed 8 procent procentav av

såväl för fondkommissionsbolag och andra bolagför banker er-somsom
vårt fondkommissionslag ochhållit verksamhetstillstånd enligt förslag till ny

portfölj. bank eller detvid sidan härav handlar i Denäven egensom
anskaffningskostnadauktoriserade bolag har handelslagerett upp-varssom

kapitaltäckningsnivånmåste hagår till milj. med den angivna50 kr. en
Uppgår för handels-på milj. kr. anskaffningskostnadenkapitalbas minst 12

uppgå milj.måste kapitalbasen till minst 24 kr.lagret till 100 milj. kr. osv.
måste åtskilligt eftersom bank ellerDen emellertid större, ettenvara

kapitaltäck-andra åtaganden kräverauktoriserat bolag kan haäven som
ning.

också storlek i syfteDet behövs regler rörande handelslagrets att mot-
skaffar sig alltför aktie-verka banker och fondkommissionsbolag storaatt

långsiktiga kontrollsyfte.portföljer för aktieinnehav och i
handelslager skulleförhindra uppkomsten alltförEtt sätt att storaav

nivå kapitaltäckningskrav.kunna vid viss införa progressivtatt ettvara en
nivå så så endastborde i fall ligga högt den skulle kunnaDenna att passeras

fåtal Med hänvisning tillbanker och fondkommissionsbolag.störreettav
nivån så fallborde den idet räkneexempel redovisats i avsnitt 10.9.2som

borde kapitaltäckningskravetvid miljard kronor. I skalans del1sättas övre
handels-så skulle innebärautformas det fick prohibitiv effekt. Det attatt en

på vidare inte skulle kunna bli obegränsatlagren grund kostnaderna tillsav
kundeerfarenheterna så småningom visa handelslagrenSkulle attstora.

så kapitaltäcknings-tillåtas ytterligare, kunde skalan lätt ändrasväxa att
bli Motsatsenkravet lägre och handelslagren därmed kunde större.sattes

också sannolikt den skullekunde tänkas, det mindre utvägenäven är attom
behöva tillgripas.

alltjämtaktier grundläggande och börFörbudet för banker äga äratt
Även tillåts bli väsentligtframstå huvudregel. handelslagrenomsom en

fråganändå framgå undantaghögre i dag bör det klart det ärän ettatt om
handelslagerbegränsningenfrån huvudregeln. formellt slopandeEtt en-av

aktieför-uppfattasligt den modell diskuterats skulle kunna som omsom
sådanaviktigt undvikavärvsförbudet för banker hade upphävts. Det är att

påföljer kravetbegränsning realt faktisktslutsatser. Utöver den avsom
lämpligen ikapitaltäckning bör direkt fastställas. kanDenna sättasgränsen

tillkapitalbasen i företaget. Förslagsvis bör bestämmasrelation till gränsen
inne-anskaffningsvärde motsvarande 50 kapitalbasen. Dettaett procent av

Kapitaltäcknings-bår handelslagret inte överstiga vad ii princip kanatt som
jämtedvs. företagets kapitalförslag benämns primärt kapital, egetgruppens

hälften vissaav reserver.
också HandelslagretsHärutöver bör finnas högsta, absolut gräns.en

tillåtas miljard kronor,anskaffningsvärde bör aldrig överskrida 1 oavsett
kapitalbasens storlek.
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Den föreslagna för handelslagretsgränsen 50storlek,nyss procent av
kapitalbasen, skulle emellertid fåkunna alltför begränsade effekter för de
små företagen och framför allt försvåra de mindre fondkommissionsbola-

konkurrens bankerna.med Detta skulle kunna leda till de för-gens att
hindrades täcka de risker naturligen följer med åtagan-att eventuellasom
den market-maker och därmed motverka syftet med möjligheten hasom att

handelslager,större nämligen höja likviditeten på aktiemarknaden. Allaatt
auktoriserade företag vilkas kapitalbas understiger 300 milj. kr. bör därför
tillåtas ändå ha handelslager anskaffningsvärde uppgåratt till högstett vars
150 milj. kr. För handelslager till 150 milj. kr. i anskaffningsvärde skulleupp
således inte gälla andra de i praktikenän i och för sig mycket effektiva- -
begränsningar följer påkravet kapitaltäckning 24motsvarandesom av

anskaffningskostnaden.procent av
Som förut skulle kapitaltäckningskravnämnts relaterat till nettoriskenett

i handelslagret bättre spegla den verkliga risken i lagret. Varken kredit-
marknadskommitténs, Cooke-kommitténs eller Kapitaltäckningsgruppens
förslag bygger emellertid på nettoriskberäkning. Någon allmänt accepte-en
rad metod för beräkning kapitaltäckningskrav relaterade till nettoriskerav

huvud inteöver finnas, och vi har inte funnit frångåskäl detagetsynes att
existerande förslagen. frågatVi har det skulle möjligt attoss om vara
kombinera bruttoriskberäkning med nettoriskberäkning, funniten en men

sådan metod skulle bli alltför kostnadskrävande. Omatt exempelvisen man
fordrade två tredjedelar lagret skulle risksäkras med optioner ochatt av
terminer, skulle detta i praktiken innebära tredubbling kapitaltäck-en av
ningskravet, vilket inte framstår rimligt. sådanEn beräkning skullesom
också avvika från den systematik arbetats fram inom Cooke-kommitténsom
och inom Kapitaltäckningsgruppen. åOm det andra sidan införs regelen

innebär risksäkring hela handelslagret eller del därav lederatt tillsom ettav
lägre eller inget kapitaltäckningskrav såalls skulle handeln komma att

de aktier där det finns fungerande options- ellerstyras terminsmark-mot en
nad. Ett kapitaltäckningskrav relaterat till nettorisken i handelslagret bör
därför vårenligt anståmening till dess marknadens möjligheter till riskeli-
minering blivit fullständiga. Vikten övervakningmer av en noggrann av
risken i handelslagret kan dock inte understrykas. Bankerna och denog
auktoriserade bolagen såsombör, framhållits i avsnitt 10.9.3.5, för detta
ändamål tillräckligaavsätta personella och tekniska och bankin-resurser
spektionen bör kontrollera den interna övervakningen riskexpone-att av
ringen tillräcklig.är När det gäller övervakningen riskexponeringen ärav
det äveninte bara aktiesidan intressant räntesidan börär med.utan tassom
Det intressanta den totala riskär banken eller bolaget för.är utsattsom

Som framgår avsnitt 8.4.6, föreslår det i lag denatt attav anges som
utfärdar standardiserad option eller köper eller säljer standardiseraden en
termin skall ställa betryggande för åtagande.säkerhet sitt Grundtanken i
reglerna säkerhet de optioner och terminerär säkerhetenattom som avser

täcka skall kunna avvecklasatt ytterligare kapital behöver till-utan att
skjutas ställdutöver säkerhet. Förlustrisken vad placeringar i standar-avser
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ställda säkerheter.täcktoch terminer därfördiserade optioner är genom
sådananödvändigt förframstår bakgrund härav inteDet attmot som

Förhållandena desammaockså på kapitaltäckning.ställa krav ärplaceringar
ställs istandardiseradeinteför optioner eller terminer ärsäkerhet somom

föreslår placering-därförföreslår avsnitt 8.4.6.7. Vimed vad ienlighet att
vårt förslag tillställts enligtvilka säkerheteller terminer, föri optionerar

inte skallfinansiella instrument,fondpapper och andralag handel medom
tillgångar används förföljd blirkräva kapitaltäckning. En härav attatt som

fastställs.får då kapitalbasens storlekmedtäcka säkerhetsbehovet inte tas

Blankning10.11

10.11.1 Allmänt

lånat deharsäljaren inteEn blankningsaffär utmärks äger utanattav
återställa desäljaren skallöverlåter. Avsiktenfondpapper han är att senare

täckningsköplånade till tredjefondpapperen göraatt sammaavman genom
genomförkurs. Denförhoppningsvis lägreslags till ensompapper en

priset förmarknad där hansåledes i ärblankningsaffär säljer attanseren
dåså kanskall ned hansamtidigt kursenhögt. Han hoppas att senare

kunna ha vissBlankningsaffärertill pris.täckningsköp lägregöra enanses
prop. 197879:9dock omdiskuteratkursutjämnande verkan. Detta är s.

136.
införts förbud förfondkommissionslagen har§ andra stycketI 23 ettett

sälja fondpapper bolagetför räkningfondkommissionsbolag att somegen
förmedverka vid blankninglån blankning ellerhar mottagit attsom

§ nämnda lag i banksgäller enligt 38räkning. Förbudet ävenannans
fondkommis-gällandeinfördes denfondkommissionsrörelse. Det genom nu

kraft den januari 1980. Förträdde i l änsionslagstiftningen, annansom
blankning.i hinderfinns det inget lag uppställtfondkommissionär mot

års fondkommissionslagstiftning1979förbud infördes iSkälen till att ett
alltföroch haansågs alltför litenStockholms fondbörs ettatt varavar

komomsättning. Härtilltillgängligt förbegränsat material fondpapperav
spekulativautpräglatansågs förekommadet i samband med blankningatt

marknadslägetkännedominslag och den har närmareatt part omsom en
1978sejämförelse meduppenbarligen har iövertag motpartenett prop.

79:9 136.s.
finns tidigare§ fondkommissionslagenEnligt 23 andra stycket antyttssom

fondkommissio-två kännetecknasblankning. Den första atttyper av enav
sedan sälja det ilånar kund förfondpappernär attett t.ex. egenav en

fondkommissionär medverkarräkning. andra kännetecknasDen att enav
lånat fondkommissio-kunden harvid försäljning fondpapperett avav som

blankningnågon för dessaGemensamt ärellernären typer avav annan.
intesåledes förfogarsäljer fondpapper överettatt men som manmanman

äkta blankning.äger
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En blankning varken i fondkommissionslagentyp nämns iellerav som
lagstiftning säljer fondpapperär vid försäljnings-attannan ettman som man

tillfället inte förfogar oäkta blankning.över
Vid försäljning avista aktier och andra fondpapper möjligheterna tillärav

oäkta blankning relativt små i Sverige, eftersom tiden mellan avslut och
likvid enligt praxis uppgår till endast fem dagar. Vidare gäller enligt rekom-
mendationer utfärdats bankinspektionen den kundsom attav som ger en
fondkommissionär uppdrag sälja måsteaktier lämna ifrån sig aktierna tillatt
fondkommissionären på avslutsdagen eller i undantagsfall kl. 12senast

ldagen efter. å
Oäkta blankning kan dock förekomma på avistamarknadenäven av-

seende aktier någon säljer aktier han förvärvatatt ännugenom som men i
inte förfogar Det kanöver. till följande kundEn vändert.ex. sätt. sig i
till fondkommissionär och denne uppdrag köpa antal aktier ien att ett jger

visst bolag. Avslut sker. Innan kunden hunnit fåett aktierna i sin besittning
bestämmer han sig för sälja och han därför fondkommissionären iatt ger
uppdrag sälja de aktier han köpt. Det beskrivnaatt förfarandetnyss nu
torde på marknaden.accepteratvara

Man kan också tänka sig den situationen kund vill genomföraatt en en
oäkta blankning sälja aktier han inte förvärvat.ännuattgenom som ens
Kundens avsikt är därefter köpa motsvarande antal aktier såatt strax att ihan kan dvs. avräkningsnotaprestera visarmotnota, hanen atten som
verkligen förvärvat aktierna, likviddagen för den ursprungliga affären.
Detta förfarande leder i de flesta fall till leveranserna aktiernaatt av
försenas och stårdet i strid med den rekommendation bankinspektionen
givit angående fondkommissionärernas skyldighet kontrollera kun-att att
den har leveransgilla aktier sälja.att

En vanligare situation då fondkommissionär kan komma i konflikten
med bankinspektionens nämnda rekommendation uppståkan dånyss en
utlänning vill sälja aktier. Problemet uppkommer rekommenda-attgenom
tionen inte stämmer överens med handelsbruk i utlandet. En utländsketc.
säljare följer internationell kutym behöver inte överlämna de aktier hansom
säljer samtidigt få betalt. Detta leder tillutan den fondkommissionäratt att

fått uppdraget sälja aktierna måste utföra försäljningen hanattsom utan att
erhållit aktierna säljaren vilket alltså står i strid med bankinspektionensav
rekommendation. Eftersom den utländska säljaren inte kommer levere-att

aktierna till fondkommissionären förrän likviddagen leder förfarandetra
tilläven köparen vid normala hanteringstider fåkan aktiernaatt i sin

besittning först fem till dagar efter likviddagen. Detta medförsex uppen-
bara problem i hanteringen åsamkaroch fondkommissionärenäven direkta
kostnader i form ränteförluster då köparen ha skyldighetav attanses
betala förrän han kan få leveransen.

Inom options- och terminshandeln kan blankning förekomma endast i
samband med det underliggande fondpapperet skall levereras tillatt mot-

i anledning han begärt lösen eller leverans. Däremotparten detatt inteärav
blankning någon utfärdaratt när köpaktieoption eller säljeranse som en
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Blankning kanpå de aktier avtaletaktier termin ägautan att som avser.
och i handeln medförekomma avistahandeln med fondpapperalltså endast i

underliggande fondpapper skallsamband med leveransderivat i ettatt av
ske.

dvs.s.k. leveranskapacitet,options- och terminshandeln gällerInom att
OMhuvudregel krävs ochunderliggande fondpapper,deposition avav som

ellerkund utfärdar köpoptiontidigare SOFEkrävdes även när enenav
på Regelnsäljer aktier termin.förvärvar säljoption avseende aktier elleren

enligtrekommendationgrund i bankinspektionen utfärdadhar sin en av
ochskall deponerasnämnda affärer de aktier avtaletvilken vid som avser

fullgörande innan avslut sker.för avtaletspantförskrivas säkerhetsom
sådant för blankningkrav motverkas riskenGenom uppställa attatt ett

framgår kap. 8behöver tillgripas för fullgöra leverans. Somkunnaatt av
föreslår på leveranskapacitet ställsinte kravatt ett upp.

i fallandeinledningsvis blankningsaffärer lönsammaSom ärantytts en
blankningsaffär beträffandemarknad. Om genomför äkta t.ex.enman

återköper tidpunkt tillviss kurs och aktierna vidaktier till enen en senare
så gått Om aktiekursenhar transaktionen med vinst. däremotlägre kurs

bli oändligtaffären förlust, vilken teoretiskt kanstiger leder till stor.en
återköpa återlämna detinnebär skyldighet ochBlankning alltid atten

förfogat över.papper man
kanGenom utfärda eller förvärva eller indexoptionerränte-att man

blankningsaffär. Möjlig-uppnå liknande utfall videller som ensamma
sådant köpaktieoptioner elleruppnå utfärdaheterna resultat attatt genom

i daginneha säljaktieoptioner eller sälja aktieterminer begränsas ovan-av
pånämnda leveranskapacitet.krav

alltsåuppnå köpai dag utfall vid blankningEtt ärsätt attatt somsamma
förvärvatsäljoption avseende fondpapper aktier. Denänett annat somen

sådan Innehavarensäljoption behöver inte inneha fondpapperet. av enen
sälja underliggande fond-säljoption inte skyldig detäger rätt är attmen

premie. Om mark-till lösenpriset. För denna betalar hanrättj papperet en
såsjunker det understigernadspriset det underliggande fondpapperet att

optionenpremien utnyttjalösenpriset med avdrag för kan innehavaren
går alltså affärenvikande marknadkvitta sig sin position. Iattgenom ur en

Överstiger marknadspriset lösenpriset kommer optionenmed vinst. att
beskrivnaoutnyttjad. vad gäller vid denförfalla Till skillnad mot som ovan
den erlag-på säljoptionen begränsas tillavistaaffären, kommer förlusten att

da premien.
påBlankningsförbudet för fondkommissionärer medför aktörernaatt

affärsstrategiervillkor, eftersom vissamarknaden konkurrerar olika som
fondkommissionä-genomföras andrainnefattar blankning endast kan änav

förhållandetvanlig blankning i Sverige. DetUppgifter saknas hur ärrer. om
blank-aktielåneverksamhet företaget Invik tyder dockbedrivs attatt av
avsnittförekommer. verksamhet har beskrivits iningsaffärer lnviks

terminsmarknaden skapat10.2.2.3. Vidare har tillkomsten options- ochav
uppnå detta inne-möjligheter utfall vid blankning utanatt attsamma som
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fattar bryter förbudet.att motman
I vissa länder blankning tillåten medan såär inte fallet i andra. Iär

följande avsnitt lämnas kortfattad redogörelse för vad gäller i deen som
nordiska länderna i England och USA.samt

10.11.2 Blankningsregler i vissa andra länder

l0.ll.2.l Danmark

§I 41 lagen Köpenhamns fondbörs finns bestämmelse gällerom en som
blankning värdepapper. Den innebär följande.av

Ett börsmäklarsällskap motsvarar svensk fondkommissionär får lånaen
kommittentens värdepapper i syfte dessa skall säljasut ochatt senare

återköpas till lägre kurs såframt kommittenten påskriftligenen ett av
fondbörsstyrelsen fastställt formulär samtyckt till detta. Samtycke kan inte
lämnas för längre tid månaderän i kan förnyas. Samtyckettre taget men
kan återtas vid vilken tidpunkt helst. Börsmäklarsällskapet skall varjesom
kvartal lämna redogörelse till kommittenten utlånadeantaletöver aktieren
och utlåningstiden.

Det förbjudet blankaär bank- och kreditinstitutaktier och aktier iatt
bolag med aktiekapital understigande 50 milj. kr. Har bolagetett aktier
med olika rättigheter gäller kapitalgränsen för varje aktieklass för sig. Ett
börsmäklarsällskap får inte medverka till blankning sådana aktier.av

Anmälan försäljning återköpoch blankade aktier skall ske tillom av
Köpenhamns fondbörs. Närmare regler blankning utarbetas Köpen-om av
hamns fondbörs.

förarbetenaI till bestämmelsen Fondbörsreform, Industriministeriet 0k-
tober 1985 följande.sägs Blankning den formär baisse-spekulationav som
innebär betalning lånar aktier syfteatt i sälja den imot post atten person en

köpadag för tillbaka den till förväntadatt lägre kurs. Gällandesenare en
innebär utlåningrätt klients värdepapper samtycke för-att ärutanav en

bjudet och samtycket inte kan tidsobegränsat. I utredningenatt göras dis-
kuterades blankning bör förbjudas principiella skäl. Man stannadeom av
dock för låta den fråganprincipiella bero införandetatt dengenom av
lagregel beskrivits Frågan blankning bör, det, isägssom ovan. om ses
sammanhang med vilka produkter i övrigt marknadsförs börs-ettsom av
mäklarsällskap.

l0.ll.2.2 Finland

I finsk lag finns förbud för värdepappersförmedlare motsvararett en
svensk fondkommissionär låna värdepapper kund för blankning.att av en
Däremot finns inget förbud blanka värdepapper värdepappers-mot att som
förmedlaren inte förfogar över.

Det kan i sammanhanget den finländskanämnas värdepappersmark-att
nadskommittén föreslog värdepappersförmedlare fåskulle blanka låna-att
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de aktier under förutsättning särskilt avtal härom upprättades.att ett Av-
talsformulär för lånetransaktioner skulle fastställas bankinspektionen.av
Vidare föreslogs det infördes förbud för värdepappersförmedlareatt ett att
sälja värdepapper denne inte förfogade över.som

Vid remissbehandlingen framkom bankinspektionen sig deatt motsatte
blankningsförslag kommittén lagt fram och vid propositionsskrivningensom
har tagit intryck inspektionens kritik,man av

l0.ll.2.3 Norge

I Norge finns i lag inga bestämmelser blankningrör värdepapper. Isom av
Ot.prp. 83 lov verdipapirbörs finns förfarandet Påomnämnt. sid.nr om om
67 i propositionen departementet regeringen med stödatt laganger av
fastställtl avistaaffär vad värdepapperatt skall slutförden avser senastvara

l inom sju dagar, dvs. värdepapperet skall inom den tiden ha levererats till
köparen. fondmäklarföretagEtt kan därför inte någotvid tillfälle medverka

pI vid blankning strider denna leveransregel.mot Av propositionen fram-som
E går det strida god mäklarsedatt vidutföramot eller medverkaanses att
j blankning värdepapper lånat eller inte disponerar I detav över.som man

sammanhanget anförs ådet sidan är vanligtatt hävda blankningattena att-
har kursstabiliserande effekt i orolig marknad medan ådeten andraen
sidan isägs marknad med balansatt mellan utbud och efterfråganen
blankning leder till instabil kurssättning.en

10.l l .2.4 Storbritannien

I Storbritannien finns det ingen regel förbjuder blankning sig detsom vare
lånadegäller värdepapper eller värdepapper inte förfogar över.som man

Den blankar Stock måstevid London Exchange detta och in-som ange
1 formation blankningsvolymerna i börsens informationssystem.om anges
4 aktielånFörmedling via särskildasker Bank of England auktoriseradeav av

firmor, för Aktielånnärvarande nio stycken. sker via dessa firmor skersomj
skriftliga säkerheteravtal, och motsvarande minst marknadsvärdetgenom

‘ aktierna måste ställas.av
Försäljning aktier inte förfogar sker vid Londonbörsenöverav som man

och registreras på särskilda konton. Ingås och avslutas affären inom 10
dagar behöver inga särskilda åtgärder vidtas. Skall leverans aktierna skeav

måste blankaren dels betala premie till köparen och dels träffasenare en
överenskommelse leveransdag.om en senare

l0.ll.2.5 USA

I USA tillåtetdetär blanka både låna värdepapper ochatt attgenom genom
sälja värdepapper inte förfogaratt över.som man

Aktielånemarknaden i USA uppkom initialt för miss-lösaattsnarare
lyckanden i leveranssystemet affärsstrategi.än Om handlare intesom en en
på leveransdagen har tillräckligt mycket aktier sitt såkonto kan han bota
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aktielån iskerinstitution. I USAnågonlåna aktierbristenden att avgenom
omfattning.ganskasyfte idetta stor

affärsstrategier har in-för olikalånade aktierbegagnandetVid enav
endast bestäm-lånade aktiernadeförsäljningenvid själva envesterare av

börsregeltick-regeln. Regeln ärden s.k. plusnämligenbeakta,melse enatt
antingen liggerkursfår utföras tillendastblankninginnebäroch att en som

betalkurs i sindennaeller,betalkursföregående turnärmastöver om
tick-regelnbetalkurs. Plusangivnauppgångstendens, justinnefattar en

äkta blank-här kallatsaktiersådan försäljningvidUSAitillämpas somav
med CTC-aktierhandelnlånade aktier. Inomförsäljningdvs.ning, av

inte plustillämpasden handelnblankning. Ioäktadockförekommer även I
tick-regeln.

från successivthindra blankaretick-regeln attärmed plusSyftet att en
otill-utnyttjas förkunnaviket skullepriser, attoch lägrelägresälja till

kursnedgäng.orsakabörligen en
Länet sig inteiformaliserad i lag.intelånetransaktionen ärSjälva anses

tillsynsmyndighetens Se-underdärför inteoch hamnarförsäljning gensom
ansvarsområde.SECCommissions,and Exchangecurities

Bådevidare.tillsoch löperi skriftlig formnormaltaktielån slutsAvtal om
Låntagarenavtalet.helstkan sägalångivarenoch närlåntagaren iuppsom

från uppsägningentimmarefter 24aktiernatillbakalämnadärvidkan
fem dagartillbakalämnasaktiernakräva senastlångivaren kanmedan att

uppsägningen.efter
initialt säkerhetvanligtviskräverMäklarenaktielån säkerhet.ställsVid

Mäklarendagskurs.aktiens150värdetill procent sommotsvarar avett som
normalt säkerheti sinställernågon institutionlånat aktierna turförst av

därvid fri investeraInstitutionendagskurs. äraktiens attmed 102 procent av
tillbaka tillinstitutionenNormalt betalarnågotsäkerhetsbeloppet sätt.

deladesTidigareinvesteringenden85 räntamäklaren procent ger.somav
får nöja siglångivarengjortharkonkurrensen5050 atträntan numeramen

med 15 procent.
ytterligare säker-ställamäklaremäste kund ochstigerOm aktiekursen

het.
aktierexisterandesåledes ägare.byterförfarandenabeskrivnaVid de nu

blankningockså formdockförekommerOTC-marknaden i USAPå aven
aktierna.aldrig leveransaffärer begärsdessaaktier. Vidmed fiktiva av
På NAS-broker-dealers.s.k.eller viafår utförasendastSådana affärer av
inte plusaktier sker tillämpas nämntsmedOTC-handelnDAQ där som

tick-regeln.

överväganden10.11.3

Äkta blankningl0.ll.3.l

ärsinfördes i 1979blankningsförbudtillskälenSom ettnämnts attvar
alltföransågsfondbörsStockholmsfondkommissionslagstiftning att vara
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liten hadeoch alltför begränsat material fondpapperett tillgängligt förav
omsättning. Därutöver anfördes det i samband med blankning före-att
kommer utpräglat spekulativa inslag och den har närmareatt part som en
kännedom marknadsläget uppenbarligen har i jämförelseövertagom ett
med se 197879:9 136.motparten prop. s.

De skäl för införandet blankningsförbudet i dag inteärsom angavs av
hållbara. Skälen till detta påstående följande.är

Stockholms fondbörs i dag tillräckligtär Utvecklingen vid fond-stor.
börsen kan belysas följande siffror. Den registrerade aktieomsättningenav

fondbörsen 1980 7,5 miljarder kronor och 1988 116 miljarder kronor.var
Kursutvecklingen på aktierna visar motsvarande ökning. Marknads-en
värdet de börsnoterade aktierna vid utgången 1980 56 miljarderav var av
kronor och 1987 412,1 miljarder kronor. Antalet bolag med börsregistrera-
de aktier ökade under perioden från 103 till 157 Det kan därför knappastst.
i dag hävdas fondbörsen för litenär eller haratt alltför begränsatett
material fondpapper tillgängligt för omsättning för blankning skallav att
kunna tillåtas.

Spekulativa inslag förekommer i all handel med värdepapper och är
således inget specifikt för blankningsaffärer. Alla sig påin fondpap-som ger
persaffärer vill naturligtvis tjäna på det. I blankningsaffär tjänarpengar en

i nedåtgående marknad. Köper aktier tjänarman pengar en man man
kursen går tjänaAtt i nedåtgående marknad kanpengar om upp. pengar en

knappast spekulativt det i uppåtgående.än Tillgöraattanses vara mer en
detta kan läggas pådet finansmarknaden finns andra instrumentatt som ger

positivt utfall i vikande marknad,ett köpt säljoption eller såldt.ex.en en en
termin. Det är detta inte förbjudet handla sådanamed instrument.trots att

Den insatsen vid blankning dock betydligtär lägre vid aktie-änegna ett
köp. Vid aktielån betalas endast mindre låneavgift medan vid aktieköpen
hela köpeskillingen måste Lånarbetalas. till aktieköpet kanman pengar
dock den initiala insatsen likvärdig med vad gäller videgna anses som
blankning och därmed ocksåväl detär spekulativa inslaget minst lika stort.

Mot bakgrund vad framstår det spekulativa inslaget isagtsav som en
blankningsaffär inte talar för blankningsförbud.ett argument ettsom som

Slutligen motiveras blankningsförbudet den välinformeradärattav som
marknaden har jämförelseövertag i med den inte det. Dettaett ärom som

påstående gäller dock generellt någotoch har inte specifikt samband med
blankning. Inte heller det alltså hållaskan fram skälargumentet ettsom

talar för förbud.ettsom
Det kan knappast finnas någon bibehållavill blankningsförbudetsom

åberopandeunder de skäl då infördesförbudet 1979. Slutsat-av som angavs
härav borde förbudet påredan grund härav skulle upphävas.attsen vara

Den skepsis ändå finns äkta blankning kan förmodas bottna imot attsom
det uppfattas någotsälja inte kan dockDetosunt att äger.som som man
ifrågasättas denna förmodan riktig eftersom förär förbudet bara gällerom

Ärfondkommissionärerna. detta ändock riktigt antagande så innebärett
det det osunda med blankning till börja med förhållandetatt skall sökas iatt
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låntagare.långivare ochmellan
förutsättningtillåtet endast underi Sverige attAktielån för blankning är

brottsbalken. Det§4 ärjfr 10 kap.samtycke därtilllångivaren sittlämnar
utifrånböravtalsförhållande. En aktieägarevanligtalltså frågan ettom

Likaaktier.sinamedfå vad han villutgångspunkter göraallmänna egna
såaktiernabortfår sälja, byta ellerhandetnaturligt att gevaraansessom

blankning.förlåna aktiernastå frittmåste det honom att ut
bottna iockså kunnablankning skullefinnsskepsisDen mot ensom

påverkarblankninginnehåller äktaaffärsstrategierosäkerhet hur somom
undersökningarfinns det ingatillSåvitt kännerpå aktierna.kurserna som

kurssvängningar. Där-kraftigareleder tillblankningsaffärersådanavisar att
kursutjämnandeblankningsaffärer haråsiktenframförs ofta den att enemot

i världenbörsernapå ledandetillåten deblankningeffekt. Klart ärär att
för handeln.negativaaffärerdessainte ärdär tydligenoch attatt anserman

ingåkanblankningsaffärerframhållassammanhangi dettaTvärtom bör att
därmeddeochmarknaderolikaarbitragestrategier mellan attled iettsom

objektiva skäl tillNågraprissättningen.harmoniseringmedverkar till aven
blankningsaffärer tordepå grundskall ökakursrörlighetenför att avoro

inte finnas.
tillblankning knutenfinnsSlutligen kan den tveksamhet mot envarasom

Viskulle öka.förfarandentill otillbörligaför möjligheternaatt anseroro
hurinförs reglerdet bl.a.dock denna risk kan elimineras att omatt genom

i avsnittenredovisasoch andrafå till. Dessa regleräkta blankning skall
l0.11.3.3-10.l1.3.7.

värdepappersmark-likvidSverigeframhållits behöverSåsom tidigare en
frånkonkurrensensig iservicenivå hävdaför kunnamednad hög att

flera affärs-tilllederblankningsaffärerutföraMöjligheten attutlandet. att
värdepappers-utlänningar sinagörkan i bruk. Intressetstrategier atttas av

och andrasfondkommissionärernastillSverige bättreaffärer i tas vara om
ökar.utländska placeraremöjligheter serviceatt ge

ochlikviditethögreförförutsättningarBlankningsmöjligheten skapar en
kunniga be-flerblir säkraredennaeffektivare prissättning eftersomen

påprisetuppfattningsinuttryckavarje tidpunkt kan ettdömare vid omsom
värdepapper.

effekterpositivablankning kommertroligt äktaDet därför attär att ge
blank-föreslår följd häraviVivärdepappersmarknaden. attför den svenska

upphävs.ningsförbudet
måste kringgärdasfriaBlankningsaffärer får dock inte släppas helt utan

ocksåmåsteblankningsförbudetmed vissa bestämmelser. Upphävandet av
absoluta taletdetväsentligt höjabakgrund vårt förslagövervägas attmot av

frågor iberörshandelslager. Dessaför storleken fondkommissionärernasav
avsnitten 10.11.3.3-l0.11.3.5.
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Oäkta10.ll.3.2 blankning

Den form blankning blankning kännetecknashar benämnts oäktaav som av
säljer fondpapper förfogar Ett fullständigtinte över.att ettman som man

sådan måsteaccepterande form skulle medföra detblankning attav en av
registrera negativa innehav VPC. Från VPC har upplysts tankenhosatt att

någramed registreringen föra aktiebok och därför negativa inne-är att att
hav vad gäller aktier inte skall registreras. Mycket kortsiktiga blankningar
kommer dock bli möjliga det kontobaserade för regi-i systemetatt nya
strering aktier grund viss tröghet i Grund-systemet.av m.m. av en
läggande begrepp i kontoföringen huvudregister, daglig journal och histo-är
risk journal. Alla registreringar berör placerare bokförs först i densom en

en registrering.dagliga journalen form preliminär Efter hand somav
affärerna genomförs i och med likvid utväxlas eller villkoren i övrigtatt
uppfylls överförs registreringarna i den dagliga journalen till huvudregistret

den historiska journalen. journalen registreringenoch I den dagliga kan
ligga i affärsdagen dagar. förhögst dagar 2 Har hindret registrering itre +
huvudregistret undanröjtsinte inom den tiden avregistreras affärensenast

påförs några säljeroch köparen inte aktier. Den dag 1 aktier hautan attsom
några alltsåkan bota den bristen dag eller dagenattgenom senare samma
därpå återköpa aktier sålt. Både försäljningende fiktiva han ochsom
återköpet måste På gårsedan avslutade dag detta detsättsenastvara
alltså VPC-systemetgenomföra oäkta blankning i det underatt nya en

tidsperiod.mycket kort
begränsningar för närvarande finns i VPC-systemetDe vad gällersom

negativa innehav bör förändrasvärdepapper kunna registret läggsav om
utifrån andra utgångspunkter. I fortsättningen diskuteras därför detupp om

utifrån tillåtetallmänna utgångspunkter bör genomföra oäktaattvara
blankning huvudöver taget.

Oäkta aktiehandelnblankning inom innebär det skulle bli möjligtt.ex. att
handla fler enskiltmed aktier vad bolag givit Ett resultat häravänatt ett ut.

skulle kunna bli det vid mycket omfattande blankning inte skulle finnasatt
tillräckligt många aktier tiden för återköp inträffade.i näratt tag

En konsekvens innehav skulletillät negativa attannan om man vara
köparen de fiktiva aktierna registrerad och därmedskulle bli ägareav som
få sådantill utdelning konsekvens negativa aktiein-rösträtt, rätt Enm.m. av

framstårnehav orimlig. bota detta det i samband medEtt sätt äratt attsom
registreringen fråganmarkerades det blankade aktier ochatt attvar om
därmed till utdelning inte tillkom köparen. för-rösträtt, Dettarätt m.m.
hållande beståskulle sedan tills dess blankaren återköpt aktierna och noll-
ställt sitt konto.

såldeMan kan vidare tänka sig blankade aktier dessaköparenatt av
vidare Påoch den köparen sin sålde deti aktierna sättetatt turnya osv.
skulle det uppkomma serie konton innehöll transaktioner meden som
fiktiva aktier.

Ett accepterande få alltsågenomföra oäkta blankning skulle ledaattav
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förutsedda på registreringssystemet hos VPC.till och hittills kravstora
tillåtetbör det inteMot bakgrund här angivna synpunkter attvaraav

avseddblanka i här mening.
tillåtetfråga återstår ställning till det skallDen är attatt ta om varasom

registrerad hostidsperiod säljtransaktionblanka under den korta ärsom en
den tiden köparen formellt inteVPC i den dagliga journalen. Under är

följerutnyttja dentill aktierna och kan inte rösträttägare t.ex. som av
därpådagen visa hanaktieinnehavet. Kan inte blankaren ägerattsenast

gårsålt blankningsaffären automatisktmotsvarande antal aktier hansom
tidigareåter. Förhållandet mån linje med bankinspektionensligger i viss i

fondkommissionärnämnda rekommendation den kund ettatt som ger en
ifrån sig aktierna till kl.säljuppdrag i undantagsfall kan dröja med lämnaatt

12 dagen efter avslutsdagen.
så ovanligt säljerPå obligationsmarknaden torde det inte att man envara

anskaffar underobligation inte innehar senaremen som mansom man
dagen.

avsedd mening tordeförbud oäkta blankning i härUppställs ett mot
blankningar intedessa tidsmässigt kortamöjligheten kontrolleraatt att

med dennasvår. Någon risk eller nackdelförekommer större typ avvara
blankning inte heller föreligga.synes

blankning medföreslår således införs förbud oäktaVi det motatt ett
sådan här beskrivits.undantag korttidsblankning somav

få gå tilll0.ll.3.3 äkta blankningHur bör

tillhöriga fondpapper1979:750 förfogaLagen rätt överatt annanom
fondkommissionär eller panthavareförinnebär bl.a. avtal rätt attatt enom

detfondpapper ogiltigtförfogaför räkning över ärän ägarens omannans
ändamålet upprättad handling. Lagensärskild för ärinte slutits skriftligen i

sådana intedvs. den omfattarpanthavare,generellt tillämplig även som
fondkommissionärer.är

vill disponerafondkommissionäranledning till överEn att annansen
lånasäkerhet föranvända detkan han villfondpapper attatt somvara

upphävs skullei fondkommissionslagenblankningsförbudetOm enpengar.
för-fondpapper fördisponerafondkommissionär också kunna över annans

ibestämmelserna lagenblankning med tillämpning rättsäljning attomav
lag till blank-sistnämndafondpapper. Förförfoga över att anpassaannans

någrakompletterades meddock krävas lagenningssituationen skulle att
blankningsaffärer. Nack-tillhade direkt kopplingytterligare regler som

blankning ham-bestämmelsernasådan påbyggnaddelen med är att omen
värdepappersrättsliga lagstift-den egentligaspeciell lag vid sidani avnar en

enligt vårbörblankningundvikas. De reglerningen. Detta bör rörsom
ändamålsenligtdet därföroch finnermening gälla generellt attmest

med fondpapperhandelföreslagna lagensamla dessa regler i den omav oss
på grundskälDärmed saknas detandra finansiella instrument.och att av

för-några förändringar i lagen rättblankningsproblematiken göra attom
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börfoga tillhöriga fondpapper. I likhet med vad där gälleröver annan som
alltså andra finans-i den föreslagna lagen handel med fondpapper ochom

värdepapper iiella instrument förfogande tillhörigaöveratt ettanges annan
få skriftligsyfte sälja dem bör ske först efter överenskommelse.att

Blankningsaffärer innefatta därför vik-kan risktagande. Det ärett stort
Innehållettigt långivarens intressen blir tillvaratagna korrekt sätt.att ett

fåi den skriftliga därvid betydelse. Motöverenskommelsen kommer att stor
bakgrund framstår det överenskommelsenhärav nödvändigt attsom upp-

på avtalsformulär avgörandesärskilt och det allmännarättas ett att ettges
inflytande innehållet föreslår därför det skalli detta. Vi lagöver att av
framgå utlåning blankningöverenskommelse fondpapper föratt om av
endast få ändamåletskall slutas skriftligen i särskilt för upprättad handling

formulär sådantoch för avtal fastställs bankinspektionen.att av
finnerVi det dock inte meningsfullt generellt föreskriva över-att att

lånenskommelser fondpapper för blankning skall ske skriftligt ochom av
på sådant lånsärskilt formulär. Sker avtal mellan privat-upprättat om

fåbör det liksom hittills formlöst. denske Däremot attpersoner anser
påuppträder finansmarknaden fond-och yrkesmässigt handlar medsom

för för skyldig begagnaeller räkning skall attpapper egen annans vara
avtalsformuläret. uppstårUttrycket yrkesmässigt kan dock innebära detatt
gränsdragningsproblem. för nå avgränsningEtt alternativ klarareatt en
skulle endast erhållit tillståndde enligt fondkommissionslagenattvara som
skulle skyldiga dockanvända avtalsformuläret. Det skulle i sinatt turvara
leda till andra aktörer inte omfattades skulle gällaregeln. Dettaatt stora av

försäkringsbolag, finansbolag, m.fl. sådan asymmetri i lagstift-Ent.ex.
ningen inte önskvärd. Eftersom våra förslag påkrav avtalär att omom
blankning skall ske skriftligt och bankinspektionen fastställa formu-skallatt
lär för på önskemåletavtalet grundas skydda långivaren bör garantieratt
skapas för såavtalsformuläret skall begagnas i utsträckningatt stor som
möjligt. konsumentskyddslagstiftningenl används begreppet näringsidkare.
Begreppet inarbetat lagstift-väl och använda det kommerär attgenom
ningen gälla i de allra flesta situationer då blankningsaffärer förekom-att

föreslårVi därför det i lag den näringsidkareär äratt attmer. anges som
skyldig vid blankning sker i dennes näringsverksamhet användaatt som
avtalsformuläret.

Låneöverenskommelsens innehåll

bestämmelsernågra skriftligaI det följande diskuteras de densomav
låneöverenskommelsen innehålla. frågorbör Redogörelsen behandlar om
säkerhet, tidsbegränsning, uppsägningstidrösträtt, m.m.

säkerheter

Ändamålet långi-på blankningsaffärermed krav säkerhet vid är att trygga
få tillbaka fondpapperet vid den i avtalet angivna tidpunkten.rätt attvarens
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låntagaren blankaren måste därför vid varjeDen säkerhet skall ställasom
såledestid återköpa fondpapperet. tillvad det kostar Det ärmotsvara att att

börja marknadsvärdet på det lånade fondpapperet skallmed som vara
vägledande för Marknadsvärdet varierar docksäkerhetens storlek. över

framstår därför skall ställa säkerhettiden. Det rimligt blankarenattsom
förändringförutom för marknadsvärdet för uppskattad mark-även en av

nadsvärdet.
för två följande beräknings-Vad kan gälla generelltsagtssom ansesnu

Sätt.
på dagDet första säkerheten räknades dag för ochskulle ut attut att

frånutlåningstiden dag till fick tillskjutassäkerheter under annan resp.
på utlånadefrigöras på värdeförändringar i marknadsvärdet detberoende

illustreras med exempel.fondpapperet. Detta kan ett

Lånade måste 100säljs för 100 kr. Säkerhet ställas med kr.Dag aktier
påföljandekursförändringsrisken dag, dvs.plus 15 °o för täckat.ex. att

säkerhetsbeloppet blir 115 kr.
på kr. SäkerhetsbeloppetDag Marknadsvärdet aktierna sjunker till 90

90 90. 11:50 kr.sänks till 103:50 kr. 15 % Blankaren kan disponera+ avx
säkerhetsbeloppet.

Säkerhetsbeloppet höjsDag Marknadsvärdet stiger till 110 kr. till
110 110. måste126250kr. % Säkerhet tillskjutas.15+ x

utfärdarDag Marknadsvärdet stiger till 130 kr. Bankinspektionen
måste 162:50föreskrift höjda säkerheter till 25 °o. Säkerhet ställas medom

kr.

lågt.Fördelen med säkerhetskraven kan relativtär sättasattsystemet
påNackdelen ställer krav metoder för kontinuerligär storaatt systemet

ochberäkning Vidare kräver daglig övervakningsäkerheterna. systemetav
har lik-rutiner för säkerheter skall tillskjutas frigöras. Systemethur resp.

optionshandeln.heter med vad i dag gäller inomsom
går påDet andra beräkningssättet stelare enklare. Detär ut att manmen

lånas ställer säkerhet skall täckadag fondpapperet ut somsamma som
utlåningstiden. säkerhet påI USA beräknaskursförändringarna under hela

säkerheten initialtdet vid blankning aktier skallDär föreskrivssättet. att av
uppgå blankningskursen. Blankaren kan kommatill 150 attprocent av

säkerhet aktiekursen stiger mycket.avkrävas ytterligare om
sådant det enkelt. Nack-Fördelen med ärär nämnts attett systern som

måste relativt högt.delen säkerhetsbeloppetär sättasatt
så långttvå här redovisats avseddaDe säkerhetssystem är att somsom

åter-möjlighetmöjligt låntagaren vid varje tidpunkt har attgarantera att
anspråklånat. Anvisade beräkningsmetoderköpa de fondpapper han gör

utlånings-Underpå marknadsvärdet kursförändringsrisken.täckaatt samt
Ävenförmåner börandra falla dessa beaktastiden kan utdelning eller ut.

redansäkerhetskravets Vanligtvis torde detvid bestämmande storlek.av
utlåningstillfället utdelning på aktier kupongräntavid känt eller attattvara

Ävenpå utgå utlåningstiden. eller fond-obligationer underkommer att ny-
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emissioner torde kända i förväg. de fall sådana förhållanden kändaI ärvara
bör låntagaren ställa säkerhet härför. Säkerhet för dessa rättigheteräven
bör i form utifrån förhållandenställas tilläggssäkerhet beräknad deav en

kända. Tilläggssäkerheten frånkommer därmed variera fall tillär attsom
fall. Tanken tilläggssäkerhet dåendast skall ställas i de fall det vidär att
utlåningstillfället någon förmånkänt ekonomisk kommer tillfallaär att att

värdepapperen.ägaren av
metoderDe här redovisats skall endast påexempel hursom ses som

säkerhetsberäkningen påkan till. Det bör ankomma bankinspektionen
i samråd med aktörerna marknaden bestämma hur säkerhetskravetatt

och hur säkerhetssystemet i övrigt bör utformas. Inspektionens ståndpunkt i
bestämmandefrågan Säkerhetsfråganblir sedan för hur deti särskildaanges

avtalsformuläret.
ettingåBlankning kan ibland led i riskfri position. Sådanasom en

strategier används ofta marknadsgaranter för till snedprissätt-rättaattav
ningar mellan options- aktiemarknaden arbitrageaffärer.och Följan-t.ex.
de exempel kan illustrera detta.

bortses från transaktions- lånekostnader.I exemplet och det påAntag att
optionsmarknaden finns köpoptioner innehavaren för-rätten attsom ger

aktier i 300 påvisst bolag för kr.st. dagskursen aktienvärva ärett trots att
320 kr. Premien för uppgårköpoptionerna till 15 kr. Premien borde om man

frånbortser transaktionskostnaderna uppgåi detta läge till minst 20 kr. men
någon anledning påhar prissättningen optionerna inte följt utvecklingenav

på aktiemarknaden. Prisdifferensen innebär på varje inköptatt man op-
tionskontrakt kan vinst har möjlighet handla snabbt.göra attom man

någraPlaceraren inte aktier i detta bolag förvärvar köpop-ägersom nu en
tion för varjepremien 500 kr. optionskontrakt innehåller1 100 aktierst.

då 100 lånaroch premien blir 15 samtidigt han aktier han säljersomx som
till kursen 320. Därefter löser han sin option, dvs. förvärvar 100 aktierst. av
den utfärdat 300 kr.st.optionen Aktierna kan sedan återlämnas tillsom
långivaren. följande:Resultatet blir

Erlagd premie 5001-
Kostnad för köpta 30 000aktier -

Total investering 50031-
såldaIntäkt för 32 000aktier +

Bruttointäkt 500+
Genom utföra affären snabbt kunde placeraren tillförsäkra sig vinstatt en
på transaktionen. Affären kunde ha utförts blankning det sättet attutan
han först förvärvade såldeoptionen och utnyttjade den och sedan aktierna.
Detta hade dock påtagit tid och kursen aktien kunde ha fallit under tiden.

I sådan riskfri affär torde det tillräckligt anvisa köpoptionenatten vara
säkerhet för lånadede aktierna, i fall gäller det optionen ärvartsom om av

Ävenamerikansk dvs. lösen kan ske helst under löptiden.närtyp, att som
sådana situationer här beskrivits bör beaktas vid utarbetandetsom av
avtalsformuläret.
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Sådana arbitrageaffärer mycket kortsiktiga. Medan vanlig blank-är en
återköpa dåningsaffär syftar till värdepapperen efter tid värdetatt en

gåttförhoppningsvis ned syftar arbitrageaffären endast till jämnaatt ut
prisskillnader olika marknader.mellan

Tidsbegränsning

Blankningsmöjligheten utnyttjas påinnebär marknaden kanatt ett mer
möjliga affärsstrategierflexibelt Antalet ökar och likviditeten i mark-sätt.

naden bör därvid kunna förbättras. Till detta kommer blanknings-att
affärerna kan ha kursutjämnande effekt. För den sistnämnda effektenatten

uppnås får pågåskall torde krävas enskild blankningsaffär inte underatt en
uteståendeobegränsad tid. För informationen den blanknings-atten om

få någon måstevolymen skall betydelse för prissättningen placerarna veta
måste återköp. sådanblankarna inom viss tid sina En informationgöraatt

kan förstärka den kursutjämnande effekten placerareävenattgenom som
vågarinte blankat köpa fondpapper marknaden vid köptillfället årtrots att

vikande.
återlämnasI Danmark har i lag föreskrivits aktierna skall inomatt senast

månader. måsteDäremot inte avtalet tidsbegränsat. Vidaresägs atttre vara
gäller helst kan avtalet.när sägaatt parternaenvar som uppav

såI USA det i stället avtalen vanligtvis löper tills vidare medär att en
ömsesidig uppsägningsrätt för parterna.

önskemåletVi har bakgrund blankningsaffärer skall ledamot attav om
höjd fåtill likviditet och kursutjämnande effekt funnit det formulä-atten av

framgåbör avtalet skall tidsbestämt och endast korttidsavtalret att attvara
få vår lånetiden fåbör förekomma. Enligt mening bör inte överstiga tre

månader. sådant förhållande erforderligtVid har inte förordaansett att
alltsåömsesidig förtida uppsägning. Förtida uppsägningtill börrätten

fåendast förekomma vid avtalsbrott, inte ställs på ochsäkerhet sättt.ex. om
i den utsträckning till uppsägning och övrigaavtalet Parts derättsom anger.
frågor här berörts bör regleras i avtalet.som

Rösträtt m.m.

måsteFör lånade aktier säljas låntagaren omregistreringskall kunnaatt av
påaktierna ske hos VPC. och med aktierna registrerats blankarenI attav

kan de därefter på Den förknippadomregistreras köparen. rösträtt ärsom
med aktieinnehavet därefter köparen.kommer tillkomma En konse-att
kvens låna alltså långivaren sinaktier inte kan utnyttjaäratt ut attav

under utlåningstiden. framgåDetta bör klart avtalet.rösträtt av
må långivaren tillför-Den i övrigt tillkomma aktieägare börrätt som en

utlåningensäkra sig blankaren i samband med sker. Detta kan gällaattav
förhållandenutdelning, täckningsrättsbevis eller delbevis angivnaNum.m.

bör också särskilda bankinspektionen fastställdareglerade i detvara av
formuläret.
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l0.ll.3.4 Plus tick-regel

regel vid blankning aktier i USASom i avsnitt 10.11.2.5 finnsnämnts aven
tick-regeln. Syftet med regelnkallas plus tick- eller zeroplus är attsom

vilketfrån successivt sälja till lägre och lägre priser,hindra blankare att
kursnedgång.skulle kunna orsaka onödigen

fram i USA ii deRegeln har kommenterats rapporter togssomen av
inträffade i oktoberden kursnedgången aktieranledning kraftiga somav

York Stockundersökning händelsen beställdes New1987. Den som avav
hanNYSE leddes Nicholas Katzenbach. l denExchange rapport somav

i dag hardecember det tveksamt regelnlade fram i 1987 sägs äratt om
förtroendenågon den vissa investerare skaparbetydelse hosän ettattannan

kursrörelser iregeln orsakar ökadeför marknaden. Vidare sägs att en
nedåtgåendeuppåtgående medan kursrörelserna minskar imarknad en
nedåtgåendemotverkar spekulation imarknad. Slutligen regelnsägs att en

marknad.
med blankning blankarenSom skulle fördelarna görnämnts attvaraen av

medverkarkursnedgång och han därigenomsina täckningsköp under atten
kurssänkning. Plus tick-regeln innebärtill reducera omotiverad attatt en

detfår uppåtgående marknad. I läge därblankning utföras ibara etten
något skedekursnedgång där kursen inte ioväntad ochuppkommer en

får fåruppåt blankning inte ske. Detta ivänder medför plus tick-regeln att
dennågra heller kommer ochsin till följd täckningsköp inte görasattatttur

tillåten uteblir den bästeffekten blankning är näratt somavgynnsamma
antydstveksamhet regelnbehövs. bakgrund härav och denMot mot somav

sådan regelframstår självklarti Katzenbachrapporten det inte attsom en
bör införas i Sverige.

motsvarande deninte in regelDen allvarliga invändningen tamot att en
otillbörligen orsakamöjligheternabeskrivna plus tick-regeln är attatt en

på fondpapper ökar.kurssänkning ett
karaktär ordnings-inte införd i lag i USA harRegeln finns utan av enmer

får bör därförblankningsaffärer genomföras. Detregel för börsen närom
inregistrerat regelnpå den fondpapperetankomma börs där är att ange om

skall tillämpas i handeln eller

få skel0.ll.3.5 vilka fondpapper bör blankningI

för manipu-till ökat intresseTillåtande blankningsaffärer kan leda attettav
Även på förpå inget tyder kursenlera kursen fondpapper. att t.ex.ett om

lånad aktiepost föraförsäljningviss aktie skall ned kan storav enenen
Riskenutnyttjas aktörer.med sig aktiekursen faller. Detta kan störreatt av

påmed låg omsättning aktierna.för kursmanipulationer i bolagär större
få utföras i alladärför inte självklart blankningsaffärer skallDet är att
aktier i mindrebolags blankning avseendeaktier. Det bör övervägas om
avseende aktierbolag förbjuden. blankningsaffärerskall I Danmark ärvara

Förbudetförbjudna understiger 50 milj. kr.i bolag med aktiekapitalett som
gäller kreditinstitutaktier.generellt bank- ochäven
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Ett alternativ till ställa förbud blanka aktier i mindreatt ett mot attupp
bolag vissa tak för hur får sådantvolymer blankas. Ettär att storaange som
tak torde kunna placerare snabbt skulle kunna utnyttjastörregynna som

delen angivet för räkning. Lösningen för för-större utrymme attav egen
hindra detta skulle kunna utfärda den maximalaregler blank-attvara om

någonningsvolymen för varje aktör. Detta dock knappast bra lösningär
eftersom mångadet skulle leda till alltför och detaljerade regler. sådantEtt

ocksåskulle ställa krav rapporterings- och kontrollrutiner.system stora
såvittEtt ytterligare alternativ gäller börsregistrerade fondpapper är att

låta börsen bestämma i vilka blankning får ske. När det gällerpapper
inregistrerade fondpapper hör beslutanderätten naturligt hemma hosmest
bankinspektionen. Nackdelen med denna beslutanderättenlösning är att

påskulle komma spridd flera händer. undvikasDetta skulleatt vara om
bankinspektionen fick i fondpapper blankningvilka fickrätt attensam ange
ske.

Erfarenheterna små på rådandeblankning i Sverige grund detärav av
blankningsförbudet för fondkommissionärer. Mot bakgrund härav framstår
det lämpligt det i fall inledningsvis sker kontrollatt vart attsom en av
blankning inte sker i alltför tunna och därmed lättmanipulerade fond-

fåFör enhetlig och central bedömning i vilka fondpapperattpapper. en av
blankning får ske bör uppgiften detta tillkomma bankinspektionen.att ange
Härigenom kan i inledande skede försök med mindre antalgörasett ett
fondpapper med hög omsättning och spridning. Därefter kan antaletstor
blankningsbara fondpapper successivt utvidgas bakgrund demot av er-

nås.farenheter föreslår sådanVi föreskriftsrätt för bankinspek-attsom en
tionen införs. Föreskriftsrätten bör omfatta endast de transaktioner där det
särskilda avtalsformuläret för blankningsaffärer skall användas, dvs. när en
näringsidkare eller medverkar vid blankning för räkning.är part annans

l0.ll.3.6 Rapporteringsskyldighet

effekt. Blankning utförs iBlankningsaffärer ha kursutjämnandesägs en en
efterfrågan.Utbudet då Vid denmarknad där priserna sjunker. är större än

efter-tidpunkt då återköpa fondpapperet stigerblankaren tvingadär att
frågan stigande marknad lederoch kursen stabiliseras. Sker blankning i en

efterfrågetrycket ökade utbudet. Blankningdet till minskar detatt genom
dåeffekt i marknad prisernakan därför ha kursstabiliserande även enen

stiger.
marknadsläget det viktigtFör kunna riktig bedömning ärgöraatt en av

för få i varjeplacerarna kännedom hur blankningsvolymen ärstoratt om
därför medförafondpapper. Tillåtande blankningsaffärer bör an-enav

utförs och delsmälningsskyldighet för blankaren dels blankningen närnär
återköp blankningsaffären avslutad.har skett, dvs. ärnär

föreslår skyldig-clearingverksamhetl förslaget till lag börs- och enom
avslut i inregistreradehet för börsmedlem till börsen inrapportera allaatt

handel vid börsen ochfondpapper finansiella instrument i vilka skereller
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sådanEnräkning.gjort för ellermedlemmenavslut annansegensom
tillstånd driva rörelse enligtföreslår för bolag harskyldighet även attsom

i paragrafenbörsmedlemmar. Denintefondkommissionslagen ärsommen
bakgrund vadanmälningsskyldigheten börredovisade sagtsmot somav

försäljningavslutetså det i anmälan skallutvidgas att en avom avseranges
återköp.lånade fondpapper eller

aktielånmöjligheten tilli anledningl0.ll.3.7 Ytterligare regler av

och 10.9.3.4föreslår i avsnitt 10.9.3.3 rörreglerEn de ensomav
någon finansiellbolag driverför bank ellerbegränsning rätten ett somenav

i sitt han-tillstånd fondkommissionslagenkräver enligtverksamhet attsom
aktiekapitalettill högst femaktier i enskilt bolagdelslager äga procentett av
sådana aktierföreslåraktier. Vidareröstetalet för samtligaeller attav

detmedräknasde skallfår företrädas vid bolagsstämma och inte närinte att
bolaget fördel aktierna itill vissfordras samtycke ägare att etten avav

fåbli giltigt eller befogenhet skallbeslut skall utövas.en
för prisma-motverka riskernamed dessa begränsningsreglerSyftet är att

skaffaanvändas förinte skalloch aktier i handelslagretnipulationer attatt
motverka bankerpå Vidare skall reglernainflytande bolagsstämma.sig att

tillståndkräversådan finansiell verksamhetbedrivereller bolag somsom
aktierantalköpa sigfondkommissionslagenenligt ett stortattgenom

enskilt bolag.påverkar maktbalansen i ett
marknadtillgodoses idå syften kunnaFrågan hur dessa skall ävenär en
utnyttjalånar aktier kan intetillåtet med blankning. Dendär det är utsom

lånat aktiernautlåningstiden. den ärunder Antagsin ettrösträtt att som
säljabehåller aktierna i stället förbolagetfondkommissionsbolag och attatt

sådanautnyttjakunnaPå fondkommissionsbolagdem. det skullesättet ett
på Bestämmelseninflytande bolagsstämman.aktier för skaffa sig attatt

på dettafår skulleföreträdas vid bolagsstämmanaktier i handelslagret inte
kringgås.kunnasätt

föreslårupprätthålla de syftenFör kunna attangettsatt ovansom
angivnatillämpningenägda aktier vidlånade aktier skall avanses som

regler.

Verksamheten10.12

10. 12.1 Inledning

finns ibestämmelsergenomgång devissaavsnittI detta görs somav aven
Fondkommissionsbolagens verk-rubrikenfondkommissionslagen under

drivafondkommissionsbolagensBestämmelserna rättsamhet. rör att annan
förinnehåller reglerochfondkommissionsrörelsenvid sidanverksamhet av

sådan verksamhet.
och andrafondkommissionärerförbör gällagrundläggande regelEn som
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auktoriserade påaktörer värdepappersmarknaden uppdragsgivarensär att
intressen alltid gåbör före de Ur denna princip kan härledaegna. man
viktiga grundsatser neutralitet och likabehandling. I begreppet neutra-som
litet lägger vi alla uppdragsgivare bör behandlas lika. I kap. 13 Börsetik-att

former och innehåll lämnas utförlig redovisning för efter vilka etiskaens en
handeln bör ske och hur dessa tillskapas. Framställ-normer som normer

ningen sikte aktiemarknaden.närmast De utvecklas påtar normer som
denna marknad får dock betydelse för värdepappersmarknaden i ochstort
kommer därför tjäna riktpunkt för handeln med alla finansiellaatt som
instrument. Genom den föreslårregel i kap. 13 verksamhetattsom om

bedrivs aktiebolag erhållit tillstånd enligt fondkommissions-som av som
lagen skall ske i enlighet med god sed värdepappersmarknaden markeras

de yrkesetiska bör påutvecklas marknadenatt skallnormer som ges en
generell prägel. -

Regeln såledesbehandlas i kap. 13 och berörs inte vidare i detta avsnitt.
Här i stället vissa andra regler verksamhetentas och interörupp som som
berörs på plats i betänkandet.annan

10.12.2 Sidoverksamhet

l 13 § fondkommissionslagen finns bestämmelser vilka verksamheterom
fondkommissionsbolag får driva för underlätta fondkommis-ettsom att

sionsrörelsen. l lagen explicit vilka verksamheter frågandet äranges om.
Som framgått avsnitt 10.4 föreslår flera dessa verksamheter fårattav av
bedrivas först efter tillstånd.särskilt Detta gäller emissionsförmedlarverk-
samhet, fondpappersförvaltning placeringsrådgivning.och Dessa verksam-
hetsområden kan därför framgent inte omfattas bestämmelsen. Vadav som
återstår 13 § därefter kreditgivningär säkerhet i fondpapper,motav mot-
tagande medel konto med redovisningsskyldighet och egenhandel.av
Enligt 13 § andra fårstycket bankinspektionen särskilda skäl föreliggerom

fondkommissionsbolag tillstånd drivaett verksamhet.ävenattge annan
Kreditmarknadskommittén har valt i generell verksamhetsbeskriv-att en

ning fångasöka de olika verksamheter fondkommissionsbolagettsomupp
bör sig vidägna sidan fondkommissionsrörelsen. Kreditmarknads-av
kommittén har intagit hållningmotsvarande vad gäller bankerna. I ställeten
för räkna vad tillåten verksamhet har de verksamheteratt ärupp som som

förbjudnaär Syftet med kreditmarknadskommitténs förslagangetts. är att
uppnå ökad flexibilitet.en

l den kreditmarknadskommittén föreslagna regeln bl.a.av att ettanges
fondkommissionsbolag får bedriva yrkesmässig handel med fondpapper

därutöver utföra tjänster förenliga med nämndasamt är verksamhet.som
För för bolagens verksamhetgränserna skall kunna fastställas föreslåratt
kreditmarknadskommittén vissa hjälpregler. Till dessa hjälpregler hör be-
stämmelserna bolaget får inneha aktier, emissionsbevis andelar iatt samt
aktiefonder och ekonomiska föreningar led i rörelsen tillettsom en an-
skaffningskostnad högst 100 milj. kr., fårkredit endastatt motav ges
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får påendast skefondpapper, mottagande medel kontosäkerhet i att av
föreslagna ordningenGenerellt skall enligt densärskilt i lag angivet sätt osv.
tillåten otillåtenochsjälva bör mellangälla bolagen avgöra gränsenatt var

går samråda med bankinspektionen.och i tveksamma fallverksamhet
ansågs det fördel medförarbetena till fondkommissionslagenI attenvara

tillåten prop.skalldefiniera den sidoverksamheti lagen klart som vara
144.197879:9 s.

föremåletskall förkap. § första stycket 3 aktiebolagslagenEnligt 2 4
angivet i bolagsordningen.bolagets verksamhet, angivet till sin art, vara

bankinspektionen godkänna fond-§ fondkommissionslagen skallEnligt 7
tillstånd meddelas ochkommissionsbolags bolagsordning i samband med att

inspektionen innanbolagsordningen och godkännasändringar i prövas av
får förändring verksam-registreras. Detta innebär varjeändringen att av

god-heten under inspektionens prövning ochkommer vägranatt atten
får Om den ändringleder till ändringen inte registreras.känna ändringen att

föremåletbolagsordningen endast förändringi skall prövas avser avsom en
§ prövningenför verksamheten sådan verksamhet i 13 blirtill som avses av

innebär detformell karaktär. Väljer i stället generell skrivning attman en
det därförmåste prövning i varje fall. Videt ske materiell enanser varaen

uppräkning de olika sidoverksamheterfördel lagen explicitatt upptar en av
får vårt inte fram-fondkommissionsbolag bedriva. I arbete harettsom

tillåtnanågot sidoverk-kommit det föreligger behov utvidga deattatt av
Även fortsättningsvis böri förhållande till vad gäller i dag.samheterna som

får säkerhet idärför fondkommissionsbolag lämna kredit motattanges
på redovisningsskyldighet ochfondpapper, medel konto med göramotta

för räkning.affärer med fondpapper och andra finansiella instrument egen
tillståndvårt förslag bör hadet gäller de övriga aktiebolag enligtNär som

fondkommissionslagenför få driva rörelse omfattasatt att ansersom av
tillståndspliktiga bör bedriva handel ide vid sidan den rörelsenatt av

möjligtdet inteportfölj. Detta skall i lag. I övrigt varaegen anges anser
tillåtna. ibör Detta böri lag vilka sidoverksamheteratt varaange som

aktiebolag kanfrån fall bankinspektionen. Dessastället fall tillavgöras av
och teknis-ha så förutsättningar vad gäller kompetens, kapitalstyrkaskilda

möjlig. Lagtekniskt löseska endast individuell prövning ärattresurser en
behålls.13 § andra stycketdetta det nuvarande stadgandet iattgenom

Utgångspunkten sidoverksamhet kanför bedömningen vilken somav
tillåtas samtidigt bolagens verk-bör kunderna skall skyddasatt somvara

sådanasamhetsområde Därvid bör i första handinte begränsas alltför snävt.
erhållitverksamhet för vilken bolagetverksamheter underlättar densom

fråga. bedriver värdepappersförmed-koncession komma i För den som
säkerhet i fondpapper kunna under-larrörelse skulle kreditgivningt.ex. mot
fondpappersförvaltare skullelätta förmedlingsverksamheten. För mot-en

för räkning verksamhettagande medel konto kunds kunna vara enav
tillstånd tilltill för förvaltarrörelsen. Möjlighetennytta att annansom gevar

sådandessa fallverksamhet bör dock inte inskränkt till ävenutanvara
något tillståndspliktiga verk-verksamhet samband med deninte harsom
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tillståndtillåtas. mån får drivabör den aktiebolagsamheten kunna I ett att
kon-viss sidoverksamhet bör förutsättningarna för den verksamheten göras

fåtillstånd detta ske endastkurrensneutrala. till kreditgivning börLämnas
säkerhet i fondpapper.mot

I fall funnit sådan konkurrensneutralitethar dock inte börett att
upprätthållas.

§I 20 fondkommissionslagen medel fondkommissions-att ettanges som
påbolag kundkonto hållas påskall avskilda och insättas räkning imottager

bank, inte skriftligtöverenskommits enligt avtal.annatom
åtskildaMotiven till bestämmelsen kundmedel hållasskallattom var

enligt uttalande i 197879:9 slå144 dels vakt bankernasattprop. oms.
inlåningtill och dels så långt skyddamöjligt kundernaensamrätt att som

gåriifall fondkommissionsbolaget det ståkonkurs. Däremot skulle kunden
fritt låna påmedel kundkonto bolaget. i sådanttill Kunden skulleatt ut ett
fall bli benägen beakta risken vid kreditgivningen.attmer

Kreditmarknadskommittén har här valt lösning. Förslaget inne-en annan
bär liksom för närvarande. skall hållaskundmedel huvudregelatt, som
avskilda och in på bank. Kundmedel skall kunna användassättas som
rörelsemedel endast fondkommissionsbolaget försäkrat samtliga kund-om

erhållitmedel i bolaget eller försäkringen eller garantinbankgaranti och
godkänts bankinspektionen.av

Kreditmarknadskommittén konstaterar huvudregeln kundme-att attom
pådel skall insättas bank regelmässigt bort. Vidare konstaterasavtalas att

kapitaltäckningsreglerna inte innebär någon för fondkommis-garanti ettatt
sionsbolag gårinte i konkurs. För förstärka skyddet för kundernas medelatt
har kreditmarknadskommittén möjlighetendärför diskuterat bort attatt ta
avtala bort huvudregeln. Kommittén har dock förkastat den idén. Den har
funnit försäkringssystem för kundmedel bör kunna tillskapas.att ett

Anledningen till skyddet för kundmedel behöver stärkas enligtäratt
kreditmarknadskommittén smådet för flertalet de aktiesparareatt av som

kunder hos fondkommissionsbolag står fullt medlen påinte klartär att
kundkontot sedan huvudregeln avtalats bort kommer användasatt som- -
rörelsemedel och kunden i fall konkurs har oprioriteradendastatt enav
fordran på bolaget i stället för separationsrätt.

Genomförs det förslag kreditmarknadskommittén lagt fram förstärkssom
onekligen kundernas ställning i konkurssituationen. Förslaget leder dock
till ökad byråkrati såvittoch ökade kostnader. Det nuvarande harsystemet
känt inte lett till kundförluster. Med hänsyn till de nackdelar kreditmark-
nadskommitténs till då någotförslag leder och särskilt behov stränga-av en

reglering föreliggainte visats den nuvarande regeln bör kunnaattre anser
bibehållas såvitt fondkommissionsbolagen. Inlåningsverksamhetengäller
bör dock följas med uppmärksamhet bankinspektionen. Visar det sig attav
inlåningen sker kan kundernas medel bör in-sätt äventyraett som
spektionen ha ingripa utfärda bindande föreskrifterrätt att attgenom

inlåning.avseende villkoren för
Det dock tveksamt möjligheten bort huvudregeln böravtalaär attom



Fondkommissionärer och andra aktörer på värdepappersmarknadenSOU 1989:72 97

finnas för andra aktiebolag enligt vårt förslag skall omfattas fond-som av
kommissionslagen och särskilda skäl föreligger kan få tillståndsom om av
bankinspektionen medel på konto. Denna tvekan bottnaratt motta i detatt
i princip förbehållet bankernaär ha inlåning på konto. Undantagatt här-
ifrån bör endast ske i mycket speciella fall. När det gäller fondkommissions-
bolagens inlåning har denna gammal hävd och betydelseär förstor attav
underlätta fondkommissionsrörelsen. För aktiebolag inte driver fond-som
kommissionsrörelse kan något motsvarande behov inte föreligga.anses

Vi föreslår bakgrund vad 20§mot behålls med sittsagts attav som
nuvarande innehåll såvitt gäller fondkommissionsbolagen och huvud-att

ocksåregeln tillämplig pågörs andra aktiebolag omfattas fond-som av
kommissionslagen och erhållit tillstånd bankinspektionensom attav motta
medel på konto för kunders räkning de inte fårsamt att avtala bortsenare
huvudregeln. Vi föreslår vidare regeringen eller, efteratt regeringens be-
myndigande, bankinspektionen får utfärda bindande föreskrifter angående
villkoren inlåning.för

Vi föreslår sammanfattningsvis fondkommissionsbolag sidoverk-att som
kreditfåsamhet skall lämna säkerhet i fondpapper, medel påmot motta

konto för kunders räkning och handla med fondpapper och andra finans-
iella instrument för räkning, andra aktiebolag vårtenligtattegen som
förslag driver tillståndspliktig rörelse vid sidan denna skall få drivaav
handel med fondpapper och andra finansiella instrument för räkningegen

bankinspektionen särskilda skäl föreligger fårsamt att bolagen till-om ge
stånd driva även verksamhet.att annan

10.12.3 Upplåning

Enligt 14 § fondkommissionslagen det tillåtetinteär för fondkommis-ett
sionsbolag utfärda obligationer, förlagsbevisatt eller andra för den allmän-

rörelsen avsedda förskrivningar. Motivet till förbudet fondkom-na attvar
missionsbolag attinte fick utvecklas till kreditinstitut. Dessutom angavs
bolagens behov upplåning torde bli mindre vad detän varit tidigare medav
hänsyn detill begränsningar till egenhandel och kreditgivning finns isom
fondkommissionslagen prop. 197879:9 143 och 178.s.

Kreditmarknadskommittén har föreslagit förbudet SOUupphävsatt
1988:29 Del 2 76 f. och konstaterar kommitténs förslag ändradeatts. om
kapitaltäckningsregler innefattar för fondkommissionsbolagenrätt i ka-att
pitalbasen tillgodoräkna sig förlagslån intill visst belopp och detett att
förslaget utslagär såsöka skapaett strävan konkurrensneutralaattav en
regler möjligt på marknaden. En följd härav blir fondkommissions-attsom
bolagen måste få möjlighet finansiera sig lånatt att ta motgenom upp
obligationer och andra marknadspapper.

Vi föreslår handelslagerbegränsningen för aktier höjs.väsentligt Där-att
med torde fondkommissionsbolagens upplåningbehov komma öka.attav
Liksom för närvarande bör fondkommissionsbolagen fåendast lämna kredit

säkerhet i fondpapper. Därmed behövermot inte befaras bolagenatt ut-
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stöd för förbudetåberopades tillskälkreditinstitut. Devecklas till attsom
Till dettasärskilt kommerdärmed inteobligationerutfärda väger tungt.etc.

förslag tillKapitaltäckningsgruppenstillhuvudsak ansluteriatt oss
kreditmarknadskommitténs för-medvilka, i likhetkapitaltäckningsregler

kapitalbasen till-fondkommissionsbolagen iinnehåller förslag, rätt atten
i följd härav tillförlagslån belopp. Vi anslutertill visstsiggodoräkna ett oss

14§ fondkommissionsla-upphävaförslagkreditmarknadskommitténs att
gen.

Enhandskrediter10.12.4

åläggs fondkommissionsbolag§ fondkommissionslagen ägnaEnligt 22 att
till kredittagareåt kredit inte lämnasuppmärksamhetsärskild att samma

i väsentlig ekonomiskförbundna med varandratill kredittagareeller ärsom
för fond-sådan omfattning fara kan uppkommaintressegemenskap i attatt

Detsamma gällerfullgöra sina förpliktelser.kankommissionsbolaget inte
har utgivitseller förlagsbevisaktierställd säkerhet utgörs avsomavom

sådanförenade intressege-aktiebolag iaktiebolag eller ärsomavsamma
pä fond-borgenskall tillämpasBestämmelsen ävenmenskap. gentemot

kommissionsbolag.
§2 kap. 16 bank-för bankernas del ibestämmelse finnsmotsvarandeEn

fondkommissionslagen skall be-enligtvad gällerUtöverrörelselagen. som
till bankerockså på garantiförbindelse äntillämpasstämmelsen annan

också påtillämpas§ skall bestämmelsenlagEnligt 2 kap. 18borgen. samma
sig.banken iklädergarantiförbindelse som

s.k. enhands-begränsaåtergivna bestämmelsernamed de ärSyftet att
tillåtnauppstår.inte Störstaså för bolagets solvenskrediter faraatt enga-

särskild rekom-Bankinspektionen har ifastställts i lag.har inte engemang
storlekberäkningsgrunder för enhandsengagemangensmendation utarbetat

förså uppkommafår fara kanintevad gäller banker. Dessa stora attvara
förmåga bärasåledes relaterade till bankensbankens säkerhet. De är att

prop. 1986insättarnadessa drabbarkreditgivningenförluster i utan att
244.87:12 band 1 s.

prop. band 1 245 har198687:12till bankrörelselagenI förarbetena s.
bankentill banken ochbåde garantierpåpekats eftersomatt, somsom ges

uppmärksamhetmästebankenomfattas bestämmelsen, ägnaikläder sig av
sådanåtaganden omfattningför igarantierden inte lämnar attatt annans

så bankenstolkassäkerhet. Detta skallför bankensfara kan uppkomma att
måste medlåntagare sarnmanställasavseende ochgarantigivning sammaen

både låntagare ochbankenåtagandendennes direkta gentemot somsom
åtaganden.låntagaresförgarant annan

bestämmelseliknandeföreslagitKreditmarknadskommittén har att en
förslaget tillinförs i§ bankrörelselagenkap. 16efter förebild i 2

el-föreslagit regeringendessutomKommittén harkapitalmarknadslag. att
får utfärdabemyndigande, bankinspektionen närmareler, efter regeringens

dengälla ochi dessa fall skallvilka begränsningarföreskrifter attsomom
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bestämmelsen skall gällaäven för bankinstitut.
Kreditmarknadskommitténs förslag i lag skall regeringenatt attanges

eller bankinspektionen äger utfärda föreskrifterrätt enhandskrediteratt om
saknar motsvarighet i gällande lagstiftning. Motivet till förslaget i korthetär
följande: Kommittén konstaterar dels det i enstaka fall har förekommitatt

bank följavägrat deatt rekommendationeratt bankinspektionenen som
utfärdat och dels enhandskreditbestämmelsernaatt betydelseär centralav

detnär gäller upprätthålla sund affärsrörelseatt i bank. Enligten en
kommitténs uppfattning bör det därför finnas möjlighet för inspektionenen

utfärda bindande föreskrifteratt så reella möjligheter ingripa före-att att
ligger bank brutitnär de tumregler inspektionen ställt Detmoten som upp.
kan visserligen inte det kommer bli vanligt förekommandeantas att att att
banker bryter inspektionens intentioner på förevarandemot område men
för de sällsynta fall det kan ifrågakommatänkas bör maktmedel finnas för

tvinga banker träda tillbakaatt från alltför riskfylld SOUatt placeringen
1988:29 Del 178 f..s.

I likhet med kreditmarknadskommittén vi det vikt deäratt attanser av
bestämmelser i fondkommissionslagen följs och bankinspektio-som ges att

tillräckliga befogenheter till så sker. Vi ansluter därförnen ges att attse oss
till kreditmarknadskommitténs bedömning det nödvändigt medäratt en
bestämmelse bankinspektionen utfärdarätt tvingande före-som attger
skrifter vad gäller enhandskrediter. I likhet med vad i dag gäller försom
banker bör garantiåtaganden omfattas betämmelsen enhandskredi-av om

Vi ansluter alltså till deter. förslag kreditmarknadskommittén lagt framoss
i dessa delar.

10.12.5 Förbehåll andel i vinst på affärom

Enligt §23 första stycket fondkommissionslagen får fondkommissions-ett
bolag inte förbehålla sig andel i påvinst affär bolaget avslutar i sinsom
fondkommissionsrörelse eller i sådan verksamhet §i 13 förstasom avses
stycket. Regeln gäller inte för bankinstitut driver fondkommissions-som
rörelse.

Skälet till det intogs bestämmelse fondkommissionsbolagatt atten om
inte fick förbehålla sig andel i vinst bolaget förbehållet kundeattvar genom

bli delaktigt i affären. Om denna sådan bolaget självtinte hadeanses attvar
fått avsluta den skulle det förbehållet uppkomna engagemangetgenom
uppenbarligen stå i mindre god överensstämmelse med den restriktivitet

kommer till uttryck i 13som
Enligt 2 kap. §15 första och andra styckena bankrörelselagen får banken

inte vid avtal kredit eller i sin rörelse i övrigt förbehålla andelsig i vinstom
på affär, banken inte fårsjälv fåravsluta. En bank påinte heller annatsom

beredassätt andel i påvinst verksamhet, banken fårinte själv bedriva.som
Detta gäller dock inte utdelning på aktier eller vad banken ägaresom av
aktier i övrigt har till.rätt

Kreditmarknadskommittén har föreslagit bestämmelsen §i 23 förstaatt
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ändring.behålls sakligfondkommissionslagenstycket utan
förvaltauppdragmedfondkommissionsbolag attförekommerDet enatt

på de affärerutfallettilli relationkundenvärdepappersportfölj betalttar av
iutarbetatsbestämmande haravgiftensMetoden förportföljen.igörssom

bankinspektionen.samråd med
fondkommissions-hindrabestämmelsenmedsyftet attSom nämnts är att

förbe-förbudsreglerochkringgår begränsnings- attlagensbolagen genom
syfte skall kunnadettaFörkunderbolagens gör.hålla del i vinstsig attsom

framgåttSomprincip.behålla regeln inödvändigtdettillgodoses är att
bankrörel-ochfondkommissionslagenförbudet iutformningenskiljer sig av
så för-absolut ärfondkommissionslagen äråt. förbudet iMedanselagen

självbanken inteså det bara gällerutformati bankrörelselagenbudet att om:
inteskillnad hartill dennaNågot sakligt skälaffären.fått avslutahade

efterutformasdärförbörfondkommissionslagenifinna. Regelnkunnat
hänsynmedföreslår därför ochVi även tagenbankrörelselagen.förebild i

såändrasfondkommissionslagen§praxis 23iförbudet tillämpatstill hur att
bolagellerfondkommissionsbolagframgår annatdet ett somatt ettatt

på affäri vinstfår förbehålla sig andeltillstånd lagenerhållit enligt en
affären.fått avslutasjälvt hadebolagetendast om

Marknadsgarantverksamhet10.12.6

Inledningl0.l2.6.l

Syftetutförligare.någotmarknadsgarantrollendetta avsnitt diskuterasI
imarknadsgarant harutifrån uppgifterdemed framställningen är att en

detställts iformella kravdet deundersökamarknaden utöver uppsomom
påsiktesärskiltregler i lagnågra ytterligareföregående behövs tarsom

kort10.4.3 har lämnatsavsnitti handeln. lrollmarknadsgaranternas en
marknaden.har imarknadsgaranternafunktionför denredogörelse som

Marknadsgarantåtagandet10. l2.6.2

verksamhetutövadyrkesmässigtmarknadsgarantverksamhetMed avser
förfinansiella instrumentandraochmed fondpapperhandel egensom avser

upprätthålla marknad iåtagandepåoch grundar sigräkning attett ensom
vanligt10.2.3 detframgått avsnitt är ettflera instrument. Som attellerett av

rättig-deavtaletavtal. Imanifesteras imarknadsgarantåtagande ett anges
framgått be-Somhar.marknadsgarantenskyldigheterheter och avsom

på mark-gällermaker-avtalinnehållet de marketskrivningen somavav
avtaletinstrumentvilketskillnader beroendenaden finns avser.som

termins-inommaker-handel främstmarketocksåDet finns spontanen
maker-rollenMarketstatsskuldväxlar.obligationer ochhandeln med upp-

hindrar dockfondkommissionsbolag. Inget atträtthålls banker ochdår av
något in-försäljpriserochköp-fristående börjarnågot företag att ange
syfteomsättning iupprätthålla aktiv attpåför det sättetstrument att en
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tjäna på skillnaden mellan sälj- och köppris. sådantEttpengar spontant
åtagande innebär endast företaget berett handla till de priseräratt att som

för räkning. Förfarandet bör inte uppfattas annorlunda änanges egen att
helst yrkesmässigt affärer i fondpapper ochgör andra finansiellavem som

instrument för del. Några risker för allmänheten till följd dennaattegen av
marknadsgarantliknande inte kommer träffas lagstiftningenattgrupp av
finns knappast.

Den börs eller den fåemittent vill till stånd market maker-handelsom en
torde fåinte kunna tillräckliga garantier för likviditeten och omsättnings-att
barheten de finansiella instrument handlas på börsen ellerav som som
emittenten vill marknaden förbättrasavsätta marknadsgarantensutan att
åtagande regleras i avtal. Vi har därför funnit den marknadsgarant-ett att
verksamhet skall omfattas lagstiftningen endast bör den där detsom av vara
finns åtagandenavtal reglerar de marknadsgarantenett har isom som
handeln.

l0.l2.6.3 Lagregler eller avtalsbestämmelser

Marknadsgarantens grundläggande uppgift marknad iär att garantera en
det fondpapper eller de andra finansiella instrument marknadsgarant-som
åtagandet Därmed kan slutkunden alltid byta instrumentetut motavser.
kontanter eller köpa instrumentet. För marknadsgaranten åta-innefattar
gandet risker han kan tvingas köpa priserna sjunkeratt att trots attgenom
och sälja priserna stiger.att trots att

I den specialiserade formen market maker-handel hänför sigmest av
marknadsgarantens tillinkomster skillnaden mellan sälj- och köppris. Ett
mått på effektiv marknad skillnaden mellan dessa priser liten.är äratten

ÄrNär likviditeten tenderarhög denna skillnad minska.är däremotatt
likviditeten låg ökar skillnaden. En marknadsgarant iär ettsom ensam
finansiellt instrument vidgaskulle skillnaden mellan de köp- ochattgenom
säljpriser till vilka han villig affärer kunna skapa förutsättningarär göraatt
för bättre lönsamhet för del. kan ifrågasättasDet därför det bören egen om
ställas förregler hur skillnaden säljpris spreadmellan köp- ochstorupp
får vara.

I marknad med tvångsnabbt sjunkande priser stå fastkan vidett atten en
alltför sammanhållenväl spread innebära risker för marknads-stora en

Sådana måste därförregler snabbt kunna ändras på det sättetgarant. att
vad gäller skillnaden mellan köp- och säljpris utvidgas. Härigenomramarna

minskas viss måni de marknadsgarantåtaganderisker innefattar.ettsom
Kravet väl sammanhållen spread bör därför relaterat till deten vara
rådande marknadsläget. sådanaMed hänsyn härtill bör regler inte in itas
lag.

En fråga har intresse i detta sammanhang har medgöraattannan som
vilka krav skall ställas storleken de noteringsposter prisangi-som av som
velserna skall någraI de påmarket maker-avtal finns mark-avse. av som
naden skyldigheten ställa kurser viss minsta kvantitet,att attanges avser en
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såvitt OTC-aktier minst noterings-fem optioner ellerminstt.ex. enavser
Syftet med i avtalenfjärdedels basbelopp.vilket attpost motsvarar angeen

godtagbarmarknadsgarantenminsta volym tordeviss att envara geen
Vändningskostnaden,hålla säljkurserna. dvs.möjlighet ihop köp- ochatt

förhållandevisposition, skulle blidet inta och avslutavad kostar attatt en
påsmå omedelbart skulle utslag spreaden.för mycket vilkethög poster ge
minimiposterfallande priser medför högamarknad med snabbtI en

mindre minimiposterna desto snab-risktagande. Jusamtidigt ärstörreett
förhållanden.rådandemarknadsgaranten priset tillbare kan anpassa

två motståendepå rådandealltså beroende det marknadslägetDet finns
förhållandenVad vid normala skallintressen beakta.att anses vara ensom

knappast generellt. De olika instrumentenacceptabel minimipost kan anges
Även alltsåmöjligt. detta böralltför olika för detta skallär att vara envara

avtalsfråga.
skapapå spread minimiposter kanGenom variera kraven ochatt man

åtagandeför marknadsgarant fullfölja sittacceptabla möjligheter atten
påkursnedgång. nedgången mycket djup kort tidkraftig Blirvidäven en

marknadsgaranten förlorar Det kandock inte undvikaskan det att pengar.
överdrivas.går Risken bör dock inteså han i konkurs.till och med illa att

försäkra sig med optio-marknadsgarant i aktier kanEn aktör är t.ex.som
och kan därför intesådan dock relativt dyrEn försäkring är manner.

påförsäkra sig dettaalltid möjligt fulltgenerellt det sätt.ärsäga att utatt
under kursfallmarknadsgarant i aktie kommerDen är ett attsom en

sjunker. lager aktiervärdet dessa Hanstvingas köpa aktieratt trots att av
på kapitaltäckning. Kapital-således detta ställer kravstiga ochkommer att

på marknadsvärdet.anskaffningsvärde ochkravet grundas aktiernas
kapitaltäckningskravet kan marknads-så kapitalbasen inteNär motsvarar

innehåll. erinrangrund lagens Eninte fullgöra avtalet attgaranten omav
bör finnas med i avtalet.marknadsgarantåtagandet inte sträcker sig längre

måste kundterminerstandardiserade optioner ochI handeln med en
åtaganden. Närför sinalagt fram ställa säkerhetenligt det förslag vi en

uppstår får han intesäkerhetskravinte kan klara demarknadsgarant som
sådant marknads-vårt skall i fallenligt förslagfortsätta handla och ettatt

Även på kandettaneutraliseras eller awecklas. sättpositionergarantens en
fullföljs.i hindrar avtaletuppstå bestämmelse lagsituation där atten

undgå sittför marknadsgarantföreliggerDen utväg attyttersta ensom
finnsEnligt de avtalmarknadsgarantavtalet.åtagande är sägaatt somupp

månader.ochuppsägningstiden mellanpå marknaden dag varierari treen
omedelbarttillkan avtaletfrån den sägasVid avtalsbrott parten uppena

andraupphörande den parten.av
upptäckermarknadsgarantframstår rimligtDet fullt attatt somensom

marknadsgarantåtagandet till ekono-lederfortsatt fullföljandeett enav
dåFråganavtalet. ärohållbar situation skall ha sägamiskt rätt att omupp

upphörande. Accepterasfå till omedelbartsådan skall skeuppsägningen
utnyttjade denmarknadsgaranterleda till alladetta skulle det kunna att
till följduppstodså förlustermöjligheten risk för större t.ex.snart av en
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kraftig kursnedgång. Det främst i sådan situationär marknads-en som en
behövs för höja efterfrågan och därmed bromsa kursnedgången.garant att

För förhindra uppsägning till omedelbart upphörande sker skulleatt i lagatt
kunna uppsägning från marknadsgarants sida endast fick skeattanges en

Åmed iakttagande minsta uppsägningstid. andra sidan skulleav en en
Ävensådan bliregel alltför stelbent. denna fråga bör därför avtals-vara en

fråga.

Sammanfattandel0.l2.6.4 synpunkter

Syftet med marknadsgarants verksamhet bör höja likviditetenatten vara
och omsättningsbarheten olika fondpapper och andra finansiella in-av

på marknaden effektivisera prissättningen.strument För dettasamt att att
syfte skall kunna uppnås bör två krav ställas Dessa krav mark-är attupp.
nadsgaranten skall medverka dels till skillnaden mellan köp- och säljprisatt
minimeras och dels till obalanser mellan utbud och efterfrågan utjämnas.att

Marknadsgarantens rättigheter och skyldigheter bör regleras genom av-
tal. I avtalen bör finnas visst skyddsnät för marknadsgaranternaett sam-
tidigt garantier skapas för dessa i rimlig utsträckning fyller denattsom
funktion de skall ha i handeln.som

Lagstiftningens syfte bör inte detaljregler marknads-att styravara genom
garantåtagandets innehåll i stället förbättra förutsättningarnautan attvara
för framväxten marknadsgaranthandel. Genom våra förslagav en om en
väsentlig höjning handelslagrets storlek och upphävandet blank-av om av
ningsförbudet införandet bestämmelse den harsamt attav en om som
tillstånd driva marknadsgarantrörelse fåskall anslutenatt till Stock-vara
holms fondbörs och andra börser clearingorganisationersamt attanser
inom för vårt uppdrag skapat de förutsättningar för utvecklingramen en av
marknadsgaranthandeln i Sverige varit möjliga.som

10.13 Tillsyn

Som tidigare konstaterats skall de aktiebolag vårtenligt förslag måstesom
tillståndha driva rörelse enligt fondkommissionslagen ståatt under bankin-

spektionens tillsyn. förhållandeI till vad hittills gällt föreslår till-som
ståndsplikt för rad verksamheter inte tidigare varit underkastadeen som
sådan prövning. De verksamheter det frågan dockär desammaärom som
fondkommissionsbolagen äger driva vid sidan fondkommissions-rätt att av
rörelsen. I anledning härav har funnit de tillsynsbestämmelser iatt som
dag gäller i fondkommissionslagen väl tjänar de syften de tillkommit för att
tillgodose vad gälleräven de bolag driver vårtenligt förslag andrasom
tillståndspliktiga verksamheter fondkommissionsrörelse.än Vi föreslår där-
för de bestämmelser gäller i fondkommissionslagenatt utsträcks till attsom
gälla dessaäven bolag. Den enda ändringen därutöver i de bestämmelser

tillsyn och gäller i dag föreslagit utökadsom avser som som avser en
indirekt tillsyn vissa närståendeöver företag. Vårt förslag i den delen har
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10.8.4.redovisats i avsnitt
före-bankrörelselagenefterKreditmarknadskommittén har mönster av

kredit-tillanslutittillsynsbestämmelser. Vi harantalslagit ytterligare ett oss
framgår special-dessavissa delar. Vilkamarknadskommitténs förslag i är av

aktiebo-jämställa deinte funnit skälövriga delar harmotiveringen. I att
fondkommissionslagenomfattasvårt förslag kommerlag enligt att avsom

med bankerna.

Övergångsbestämmelser10.14

januari 1991.denföreslås träda i kraft 1fondkommissionslagenDen nya
våra10.4.1 innebäravsnittmotiveringenframgått den allmännaSom av

fond-bankinstitut medfinns ochfondkommissionsbolagförslag deatt som
sökaskyldigaikraftträdande skallkommissionstillstånd vid lagens attvara

fondkommis-vid sidande bedriververksamhetertillstånd till de avsom
tillståndstvång.belagda medvåraenligt förslagoch ärsionsrörelsen som

fondkommissionsbolagen ochövergången föreslåsunderlättaFör attatt
hinderverksamheterfå fortsätta med sinaskall attbankinstituten utan av

år ansökanutgången 1992 ellertillstånd meddelats tillinte omomav
fondkommissions-Ifallden slutligt hartillstånd då in till dess prövats.getts

någon allvar-sådan rörelsetidigare bedrivitbankinstitutetbolaget eller utan
formellprövningbankinspektionensbör art.ligare anmärkning mervara av

aktie-redan harinteockså fondkommissionsbolagföreslårVi ettatt som
krav.två år på uppfylla dettafår sigpå 10 milj. kr.kapital att

ikraft-vid lagensfondkommissionsbolag ochinteFör företag är somsom
tillstånd föreslårvåra förslag kräververksamhet enligtträdande driver som

tillståndansökatvå år de skall hinnaövergångstid på förockså att omen
på aktiekapitaluppbyggnad, kravorganisatoriskasinoch i övrigt anpassa

förhållanden.angivnaoch andra i lagen
på kapitaltäck-kravfår föreskriva lägreregeringenföreslårVidare att

utgången år 1992.§ intillvad angivits i 18ning än avsom
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disciplinnämndSanktioner och11

Sanktioner11.1

ordningNuvarande11.1.1

fondkommissionslagenoch1979:749 Stockholms fondbörsl lagen om
värdepappersmarknaden finns1985:5711979:748 lagen mer-samt om

vidkan tillämpas över-intagnasanktionerde speciellaparten somav
värdepappersmarknaden.reglernaträdelser av

Börser11.1.1.1

fond-Stockholmsuppgift tillsynBankinspektionen har till överutövaatt
bankinspektionensfinns reglernaStockholms fondbörsbörs. I lagen omom

harBankinspektionen rättintagna.fondbörs atttillsyn Stockholmsöver
fattatbörsstyrelsenHarbörsstyrelsen.fattats ettingripa beslutmot avsom
föreskriftfondbörs ellerStockholmsstrider lagenbeslut motmot omsom

be-förbjudafår bankinspektionenmed stöd lagenmeddelats attavsom
före-börsstyrelsens beslutNågon materiell prövningverkställs.slutet av

laglighetsprövning.endasttillfällendock inte vid dessakommer utan en
börsstyrelsenbankinspektionen föreläggaverkställts kan attHar beslutet
inspektionenförMöjlighet finnsmöjligt.det även attvidta rättelse ärom

före-enligtenligt lagen ellerskyldighetfullgöraförelägga börsstyrelsen att
harBankinspektionen rättlagen.meddelats med stöd attskrift avsom

förbud med vite.föreläggande ellerförena
fondbörs.Stockholmslagenfinns intagna istraffbestämmelserVissa om

år.i högsteller fängelsemed böterstraffasOlaglig fondbörsverksamhet ett
terminsmarknadernaochoptions-lagstiftning förNågon motsvarande

1988:13 medSOUbetänkandeoptionsutredningensfinns Sverige. Iinte i
terminerochstandardiserade optionermedbörshandelförslag till lag om
clearing-optionsbörsverksamhet ellerden bedriverhar föreslagits att som

harI förslagetbankinspektionen.stå under tillsynverksamhet skall av
verkställighet beslutförbjudamöjlighetbankinspektionen givits att somav

och striderclearingorganisationoptionsbörs eller motfattats somenenav
bankinspektionenföreslagitsharhandeln. Vidarelag villkor föreller att

Möjlighetså ske.kanföreta rättelseförelägga ledningenskall kunna att om
Bankin-också föreslagits.förbud vid vite harföreläggande ellermeddelaatt

föreskrift rättelse.ochskriftlig erinranfå utfärdaskallspektionen även om
besluti särskilt görabankinspektionenkanVid lindrigare överträdelse
knytersanktionerna näraDe föreslagnaöverträdelserna.anmärkning om
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till dem tillämpliga för fondkommissionärer och Stockholmsäran som
fondbörs.

l förslaget till lag börshandel med standardiserade optioner ochom
föreslåsterminer bl.a. också den uppsåtligen eller oaktsamhetatt som av

bedriver optionsbörsverksamhet eller clearingverksamhet villkorenutan att
för handeln blivit godkända döms till böter år.eller fängelse i högst ett

ll.l.l.2 Anslutna till börser m.fl.
I lagen Stockholms fondbörs fondbörsen möjlighet använda vissaattom ges
sanktioner börsmedlemmar och börsbolag. Förutom de lagstadgademot
sanktionsmöjligheterna förfogar fondbörsen sanktionsmöjligheteröver som
avtalats inregistreringskontraktet.genom

Börsstyrelsen har efter lämplighetsprövning, fond-avgöraatt, en om en
kommissionär skall beviljas medlemskap §i Stockholms fondbörs 11 lagen

Stockholms fondbörs. ocksåBörsstyrelsen har beslutaattom om upp-
hörande medlemskapet, ifall börsmedlemmen bryter den nämndamotav
lagen eller föreskrift meddelats med stöd börsmed-lagen ellersom av om

pålemmen visat sig olämplig medlem. Om det visserligensättannat som
föreligger förhållanden skulle kunna föranleda börsmedlemskapetattsom
upphörde det kan börsmedlemmen kan komma sig,rättaantas att attmen
har börsstyrelsen möjlighet meddela skriftlig erinran. Denna möjlig-att en
het har börsstyrelsen i de fall det föreligger missförhållandenäven när av
mindre allvarlig beskaffenhet frågai börsmedlemmen eller dennes verk-om
samhet. Vid beslut upphörande medlemskap sjukrävs börssty-attom av av
relsens elva ledamöter biträder beslutet.

Som ombud för börsmedlem får endast godkännas den fastärsom an-
ställd hos börsmedlemmen och börsstyrelsen bedöms lämplig förav upp-

17 §draget lagen Stockholms fondbörs. får återkallaBörsstyrelsen ettom
lämnat godkännande börsombud meddelaeller skriftlig erinran enligtav

§16 lagen Stockholms fondbörs, börsombudet följer deinte reglerom om
Ävenuppställs för bedrivande handel vid fondbörsen. beslutsom av om

återkallelser lämnat godkännande skall ha biträtts minst sju ledamö-av av
ter.

Återkallar bankinspektionen börsmedlems tillstånd driva fond-atten
kommissionsrörelse upphör börsmedlemskapet och samtidigt förfaller god-
kännandet för medlemmens anställda börsombud.att vara

Börsstyrelsen får inte meddela beslut upphörande börsmedlem-om av
återkallaskap, godkännande börsombud eller meddela skriftlig erinranav

den berörs beslutet beretts tillfälle sig detutan överatt att yttrasom av som
tillförts ärendet fårhonom själv. Beslut dock meddelasängenom annan

kommunikation, sådan uppenbart obehövlig eller beslutetutan ärom om
inte kan uppskjutas.

I optionsutredningens SOUbetänkande 1988:13 tillmed förslag lag om
börshandel med standardiserade någotoptioner och terminer finns inte
förslag marknadsplatsen skall ha möjligheter rikta sanktioneratt att motom
sina kunder. Sanktioner kunderna i stället i de villkorreglerasgentemot

optionsbörserna och clearingorganisationerna utformar. Bankinspek-som
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tionen i förslaget godkänna villkoren för handeln efter harätt att attges
företagit innehåll.prövning villkorensen av

OM skiljerHos mellan kunder direktanslutna och sådanaärman som
inte det.ärsom

direktanslutnaDe kunderna OM fåkan kontakt med direkt ochta en
utförd.order Den kategorin direktanslutna kunder banker och andraärena

fondkommissionärer, handlar för kunders räkning. Fond-ellersom egen
kommissionärerna kan uppträda någonmarket-markers i elleräven som
några produkter. Den andra kategorin direktanslutna kunder i huvudsakär
fristående företag uppträder sålundamarket-makers och endastsom som

affärer.gör egna
De kunder inte direktanslutna, måstekallade slutkunder,är ävensom

vända sig till fondkommissionär fåför order utförd hos OM.atten en
Fondkommissionären företräder härvid kunden och kunden är anonym

OM.gentemot
De bestämmelser rättsförhållandetgäller för handeln, clearingen ochsom

mellan i marknaden regleras allmänna villkor för produkt,parterna av resp.
OM fastställt efter godkännande bankinspektionen.som av

Fondkommissonärer och övriga market-makers ansluts till handeln ge-
olika anslutningsavtal träffas med OM. Market-makeråtagandenattnom
iregleras särskilt avtal mellan market-makern OM.ochett

Anslutningen till handeln slutkunderna sker dessa hosattav genom
fondkommissionären undertecknar öppnings- pantförskrivnings-ochen
handling. Härigenom ifrå-godkänner slutkunden de villkoren förallmänna
gavarande produkt och förklarar sig bunden fondkommissonä-även vara av

och den säkerhetshållande bankens handlande i enlighet med dessarens
villkor. Genom undertecknandet ställer kunden säkerhetäven gentemot
fondkommissionären OM för sina förpliktelser enligt de allmännaresp.
villkoren.

Fullgör kund inte sina förpliktelser enligt de allmänna villkoren ägeren
OM fondkommissionären neutralisera kundens Kundenpositioner.resp.
kan vidare från påhandeln marknadsplatsen.utestängas

Förutom uteslutning förekommer OMdet använder sig erinringaratt av
och förelägganden i de fall säkerheter inte ställts i tillräcklig utsträckning

däreller misstankar finns kursdrivning förekommit.attom

1.3 Emittenter m.fl.11.1.

får beslutabörsstyrelsenföreskrivsfondbörs§ lagen Stockholms124 attom
marknadsförhållandena ellerifallavregistrering fondpapper, annanom av

synpunkt.från allmänolämpligtoch detomständighet föranleder det är
vidta vissfondpapperutgivarenkan föreläggaBörsstyrelsen attäven ettav

fallmindre allvarligahar iBörsstyrelsenåtgärd vid påföljd avregistrering.av
vad gällermedvarning. I likhetmeddela utgivarenmöjlighet att omsomen
avregistrering ochkrävs förupphörande börsmedlemskapbeslut om av

beslutetavregistreringpåföljdåtgärd vidföreläggande vidta viss attatt av
ledamö-sju börsstyrelsensmajoritet minstkvalificeradbiträtts om avav en
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Beslut avregistrering. föreläggande fåreller varning inte meddelaster. om
utgivaren beretts tillfälle sig det tillförts ärendetöverutan att att yttra som

själv.honom Om det bedöms uppenbartän obehövligtgenom annan som
gåreller det inte skjuta på beslutet kan beslutet dock fattas denatt utan att

berörde beretts tillfälle sig.att yttra
Avregistrering med marknadsförhållandenahänvisning till kommer frå-i
främst underlaget för handeln med bolags aktier blivit alltför litet.när ettga

Andra omständigheter kan föranleda avregistrering till exempelär attsom
bolag bryter skyldigheten allmänheten korrekt och snabbett mot att ge

information förhållanden.bolagets ekonomiska Vid utfärdande före-om av
läggande åtgärdviss skall vidtas vid påföljd avregistreringatt attom en av

kan komma ske fordras omständigheterna såbedöms allvar-att attannars
liga avregistrering skall ske rättelse inte vidtas. För öka spänn-att attom
vidden i sanktionsmöjligheterna har varning lagts till för mindre allvarliga
situationer. Möjligheten till föreläggande och sanktionen varning lades till

lagändring den ljuli 1984.genom en
I inregistreringskontraktet har intagits bestämmelse vitespåföljd. Ien om

det inregistreringskontraktet, började tillämpas januariden 1 1989,nya som
återfinns denna bestämmelse under punkt 10 och följande innehåll.har

Åsidosätter bolaget detta föranlederavtal och förfarandet inte beslut
§enligt 24 lagen Stockholms fondbörs avregistrering, börs-ägerom om
åläggastyrelsen bolaget vite motsvarande högst tio gånger den årsavgift

bolaget betalat §till börsen. Tilldelande varning enligt 24senastsom av
nämnda lag inte åläggandehinder för samtidigt vite dettautgör enligtav
avtal.

Är åsidosättandet avtalet ringa eller ursäktligt, kan börsstyrelsen iav
åläggastället för frånvite meddela bolaget erinran eller helt avståatt

påföljd.

kontraktets framgårAv punkt 11 hur sanktionsärenden skall beredas innan
de avgörs.

Fråga åsidosättande detta avtal bereds inom börsen gransk-om av av en
ningskommitté börsstyrelsen Beredningen skall syfta tillutser. attsom
precisera påståendet åsidosättande anmärkningspåståen-avtaletom av
det och klarlägga förhållanden på påståendetde vilka grundas.

Vid beredningen fåskall bolaget tillfälle skriftligt och muntligtatt
förklara sig i saken.

Efter avslutad beredning avlämnar kommittén till börsstyrelsen en
skriftlig granskningspromemoria jämte bolagets slutliga förklaring över

innehåll.promemorians

Börsstyrelsen såledeshar det civilrättsliga givits möjlighetavtalet attgenom
de lagstadgade sanktionerna utdöma vite för brottutöver de skerett som

avtalet eller meddela erinran. Beslutet vite kan överprövasmot om av
allmän domstol jfr 343.NJA 1985 s.

l lagen Stockholms inte någon formell möjlighetfondbörs har intagitsom
anföra besvär Såledesbörsstyrelsens beslut. kan till exempel beslutöveratt

i registreringsärenden återkallelseoch beslut börsmedlemskap inteom av
överklagas dem berörs missnöjd medbeslutet. Den är ettav som av som
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fåbankinspektionen be-beslut fondbörsen har dock möjlighet hosattav
utifrånbeslutet sin all-slutets laglighet prövad. Inspektionen kan granska

möjlighet förbjuda det verkställstillsynsbefogenhet och harmänna att att
dock bara besluteteller föreläggs börsstyrelsen rättelse, ärgöraatt om

olagligt.
påavseende handelnreglerar sanktioner medUtöver bestämmelser som

för OTC-mark-fondpapper finns motsvarande reglermed inregistrerade
i huvud-Utformningen sanktionerna för OTC-handelnnaden. motsvararav

för utgivarei lagen Stockholms fondbörs uppställtssak de regler avsom om
består CTC-marknadenfondpapper. Skillnaden i sanktionerna föratt en-

detbart finns i mellan market-makern och bolagetintagna avtalet attsamt
således fråga inte följs.blir avtalsbrott, de uppställda reglernaendast om om
Någon Market-makernvitessanktion inte avtalad i kontraktet. äger rättär

det inte längreavtalet till upphörande han ärsäga attatt om anserupp
ocksåAvtalet kanmotiverat lämpligt ställa kurser i bolagets aktier.eller att

rådanpassning till ändringar i bankinspektionens allmännaförsägas upp
vidare förelägga bola-beträffande OTC-marknaden. Market-makern äger

fåråtgärd missförhållande. föreläggandetför till lvidta rätta ettget att att
åtgärden påföljd avtaletskall vidtas vidmarket-makern attatt annarsange

missförhållandet allvarligkan Om mindrekomma sägas är natur,att avupp.
fårfråga, market-så avtalet kunna komma iinte uppsägningatt ansesav

någon dessastället tilldela bolaget varning. Beslutmakern i en om av
skall omedelbart offentliggöras.sanktioner

får handel ochO-listenoterade aktiebolagen börschefen beslutaFör de att
påskallnotering skall avbrytas och bolagets aktier inte vidare noterasatt

marknadsförhållandena ellerlistan för oregistrerade aktier, annan om-om
från allmän synpunkt.ständighet föranleder det och det inte olämpligtär

företräderSamråd bolagetskall därvid ske med den fondkommissionär som
sådan Fondhandlareföreningen.eller saknas med Svenskaom- -

föremål handel gäller debolag för inofficiellFör övriga aktier ärvars
Några sank-grundläggande finns intagna i aktiebolagslagen.regler som

avseende handeln med dessationsregler riktar sig förfarandenmotsom
bolags aktier finns inte intagna i lag.

Överväganden11.1

ll.l.2.1 Inledning

frånsett bankin-omfattar, reglernaDet nuvarande sanktionssystemet om
går på,inte in ifondkommissionärerspektionens tillsyn över som nu

och bolag vilkasfondbörsens medlemmarhuvudsak Stockholms fondbörs,
fondbörsen.aktier inregistrerade vidär

sank-måste kombineras med sanktionssystem. HurEn effektiv tillsyn ett
tillutformat måste bedömas med hänsyntionssystemet lämpligast skall vara

materiellaomfattas dels detdels vilka skall systemet,grupper som av
vårt ytterligareinnehåll. förslag kommerregelverkets Genom grupper av

föremål för tillsyn.aktörer marknadsplatser blioch att



i110 Sanktioner áchvdifciplinrjzämnd i i sou 1989:72

Det har i olika sammanhang framhållits sanktionssystemet inomatt
värdepappersmarknaden har brister. Sammanfattningsvis torde kritiken
kunna påsägas sanktionerna i fallvissa drabbar fel kategorierut att samt

sanktionerna inte tillräckligtatt är nyanserade. En avregistrering från kurs-
notering bolags aktier vid Stockholms fondbörs tillett exempel tillav anses

delar enbart drabba aktieägarna i bolagetstora och inte dem överträttsom
bestämmelserna, till exempel bolagets styrelse. De sanktioner kansom
tillämpas börsmedlemmar saknar mångaenligt bedömare lämpligmot en
mellanform till de återkallelsegällande, godkännande och skriftlignu av
erinran eller särskild anmärkning.

ll.l.2.2 Börser och clearingorganisationer

Stockholms offent-fondbörs privaträttsligt rättssubjekt med starkaär ett
ligrättsliga stårinslag under bankinspektionens tillsyn. Tillsynen,som som

relativt omfattande, har till syfte säkra efterlevnaden regelverketär att av
upprätthållaoch till allmänhetens förtroende för handeln med värdepap-att

stårDe sanktioner till bankinspektionens förfogande förbudärper. som
verkställighet börsstyrelsens beslut och föreläggande rättelse,mot omav

föreläggande för börsstyrelsen fullgöra skyldighet enligt lagen Stock-att om
holms fondbörs eller föreskrift meddelats med stöd lagen samtavsom
möjligheten för bankinspektionen vite vid förelägganden ochutsättaatt
förbud.

Befogenheten för bankinspektionen ingripa beslut börsstyrel-att mot av
inte tillkommit i laga ordning kan ersättning försägassen som vara en en

besvärsrätt börsstyrelsens beslut. Fondbörsutredningenöver fann detta
otillfredsställande och föreslog därför i sitt betänkande SOU 1973:60 att
vissa beslut kunde ha betydelse för den enskildes skulle kunnarättstorsom

föremål för besvär till regeringen. påDet gällde avslag ansökanvara om
börsmedlemskap eller godkännande börsombud, och upphörandeom som

medlemskap âterkallandeeller godkännande börsombud. Iav av som pro-
position med förslag till fondkommissionslag 197879:9 uttaladem.m.
föredragande statsrådet förståelse för utredningens förstärkasträvan att
rättssäkerheten regler besvär till regeringen, erinradegenom om men om
behovet så långt möjligt begränsa antalet besvärsärenden i regerings-attav
kansliet. Vid samlad bedömning fann statsrådet inte skäl införa regleratten

besvär i den lagstiftningen.om nya
Inrättas, föreslår följande,i det disciplinnämnd med uppgift attsom en

fatta de sanktionsbeslut börsstyrelsen i dag handlägger, frågakansom
uppkomma det finns lika starkt behov bankinspektionen skulleett attom av
kunna ingripa i börsstyrelsens verksamhet förbud verkställighetmotgenom
eller föreläggande vidta rättelse. Med hänsyn till börsstyrelsen fort-att att
farande kommer handlägga frågor administrativ karaktär ochatt attav
bankinspektionen tillsynsorgan bör ha möjlighet kunna ingripa iattsom
fondbörsens verksamhet torde tillräckliga påskäl inte föreligga ändraatt
den gällande ordningen. Besvär bankinspektionens beslut förasbörövernu
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till regeringen i likhet §med vad stadgat i 35 lagen Stock-ärsom nu om
holms fondbörs.

Något behov utvidga bankinspektionens möjligheter ingripaatt att motav
Stockholms fondbörs har framkommitinte under arbetet. Sanktionerna har
varit anpassade till Stockholms fondbörs fåoch torde tillräckliga föranses
denna marknadsplats, inte minst med tanke fondbörsen denatt -trots att

privaträttsligt subjekt offentligrättslig föreslårär har karaktär. Viett en-
därför de sanktioner står bankinspektionenstill förfogande bibe-att som
hålls, nämligen förbud verkställighet börsstyrelsens beslut, före-mot av
läggande vidta rättelse föreläggandeoch fullgöra skyldighet enligtatt att
den föreslagna lagen börs- och clearingverksamhet eller föreskriftom som
meddelats med stöd lagen. Förbud eller föreläggande bör kunna kombi-av

med vite.neras
Vad övriga börser och clearingorganisationer i likhet medavser anser

optionsutredningen det bör finnas sanktioner tillknyternäraatt som an
dem tillämpliga för Stockholms fondbörs där verksammaär och aktö-som

Eftersom det bör krävas koncession för övriga börser och clearingor-attrer.
ganisationer skall bedriva verksamhet bör också fördet möjligtvara

återkallaregeringen given koncession. ocksåRegeringen bör kunnaatt
utfärda skriftlig erinran och föreskrift rättelse. Vid lindrigare över-om
trädelse bör bankinspektionen efter regeringens bemyndigande kunna i
särskilt beslut anmärkninggöra överträdelserna. Med hänsyn till attom
börsverksamhet enligt vårt förslag kan drivas tillståndendast efter av rege-
ringen bör det finnas möjlighet för bankinspektionen vid vite före-atten
lägga uppsåtligenden eller oaktsamhet driver börsverksamhet attsom av
upphöra med verksamheten.

Samma sanktioner sålunda bör kunna tillämpas för börser bör ocksåsom
gälla för clearingorganisationer knutna till handeln.ärsom

ll.l.2.3 Fondkommissionärer m.fl.

Återkallelse medlemskap och godkännande ombudav av

På liknande gäller enligtsätt lagen Stockholms fondbörs börsom om en
återkallelse tillstånd driva fondkommissions- eller marknadsgarantrö-attav
relse medföra upphörande medlemskap därmed jämförligeller anslut-av
ningsform till börs eller clearingorganisation.

Vid allvarliga överträdelser bör det möjligt besluta med-att attvara om
lemskap eller anslutning till börs eller clearingorganisationannan en en
skall återkallelseupphöra. En bör användas den anslutne bryter motom
den föreslagna lagen börs- eller clearingverksamhet. Sanktionen börom
också kunna användas den anslutne överträder föreskrifter med-om som
delats stödmed dessa pålagar eller visat sig olämplig. Sanktio-sättannatav

bör komma till användning vid överträdelser, någont.ex.nen grova om
medlem medverkat vid kursmanipulation. Medlemskap till börs elleren en
clearingorganisation bör återkallaskunna tillståndet bedrivaäven attom
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återkallat. återkallelse medlemskapetverksamhet inte blivit Vidännu av
påkommer tillståndet verksam mark-med sannolikhet ävenstor att vara

naden bank-fondkommissionär eller marknadsgarant omprövasattsom av
återkallelseinspektionen. dockDet bör inte uteslutas enbartatt aven

börsmedlemskap tillräcklig åtgärd. Med hänsyn tillkan att t.ex. envara
fondkommissionär kan medlem vid flera olika börser eller clearingor-vara

fondkommissionärenganisationer kan den situationen uppkomma att en-
på klanderfritt pådast bestämmelser börs skött sigöverträtt enen men

börs där han kanske bedriver delen sin verksamhet ochstörstaannan av
lång dåvarit verksam tid. Skäl kan föreligga inskränka sanktionen tillatten

återkallelse överträdelsen ochmedlemskapet vid den börs där sketten av
återkallar verksamhetstillståndet.bankinspektionen inteatt

återkallelse återkallelseNära samband med medlemskap har ettavav
påbörsombuds eller clearingombuds verksamt börs ellerrättett att envara

clearingorganisation. ombud medlemmensEttgenom som repre-en agerar
vårpå clearingorganisation. Enligtbörs ellersentant gentemot me-en en

ning bör det för börsombud clearingombud finnas sanktion förelleräven en
överträdelser. har därför funnit den möjlighet finns enligtVi attgrova som

lagen fondbörs återkalla godkännande börsombudStockholms att ettom av
bör finnas utvidgas omfatta ombud, anställda hos dekvar och till allaatt

föreslåsaktörer erhålla återkallelse därförkan börsmedlemskap. Ensom
kunna bli överträdelser bestämmelse i den föreslagnaaktuell skettom av
lagen börs- clearingverksamhet eller föreskrifter meddelatsochom som

återkallelse ocksåmed stöd lagen. lämnat godkännande bör kunnaEnav av
påske ombudet visat sig olämpligt.sättannatom

återkallelseFall godkännande motiverat kannär är ettettav vara om
ombud tillgång till icke offent-sig handla för del medägnar att egen
liggjord erhållit på anställning ellerinformation han grund sin omsom av

påhan på fondpapperuppdrag kund försöker manipulera kursen ettav en
eller finansiellt instrument.annat

från clearingorganisationellerAvstängning börsen

för-sanktionallvarligalltföråterkallelse bedömsNär mensom enen
tillräcklig, börinteerinranhållandena ändå den ärär arten att enenav

från börshandeln kunnaavstängningtidsbegränsadsanktion i form av en
fårhuvudsakisådan sanktion,mellanform. Enlämpligutgöra somen

återkallelse, eftersom avstäng-smidigarekonsekvenser änekonomiska är
bedömsallvarlig överträdelsentill hurlängd kanningens vara.anpassas

drabbasskallintemåste för kapitalplacerarnaGarantier skapas att av
ellerhandelsförbud. Föreliggerrådande ensamrättförluster under ensam-

finans-elleri fondpapperoch säljkurserskyldighet ställa köp- annatettatt
råder.förbudetunder den tidmåste upphöradennaiellt instrument rätt som

förmed-de övrigaingenemellertid otillräcklig,Denna reservation är avom
intedärför denmarknadsgarant,ikläda sig rollenlama beredd attär att av

från börshandeln,avstängningförmånlig. Vidframstår ekonomisktsom
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berör fondkommissionärer vilka inte uppträder marknadsgaranter,som som
kommer störningar i handeln inte bli något problem förstörre kapit-alpla-att

Även måstei dessa fall dock fondkommissionär möjlighetcerarna. en ges
sina pågående brådskandeavsluta uppdrag åt uppdragsgivarna.att naturav

Tiden för handelsförbudet bör bestämmes med hänsyn till hur allvarlig
överträdelsen bedöms vara.

Avstängning från handeln bör kunna förekomma under del dag,en av en
dagar någoneller vecka. Vid bestämmandeett avstängningstidenspar av

längd bör hänsyn till rättelse vidtagits fondhandlaren.tas De kortaom av
avstängningarna sannolikt deär i praktiken kommer bliattsom mest
tillämpade och skall den påföljden.utgöra normala En längresom av-
stängning kan endast bli aktuell i undantagsfall. Alltför långa avstängnings-

fårperioder för förmedlare med relativt fast kundkrets i praktiken ien en
det effektnärmaste återkallelse godkännande. Kundernasamma som en av
skulle under avstängningstiden etablera kontakter med andra värdepap-nya
persförmedlare. Tiden för avstängning från börshandeln bör med hänsyn
härtill inte i undantagsfallän längre månad,annat ochänvara en som nyss

i regel betydligtnämnts kortare. Det kan emellertid lämpligt attvara
avstängningen kombineras åtgärdermed från tillsynsmyndighetens sida,

föreläggande vid vite vadt.ex. brustit.rättaatt som
En avstängning från börshandeln får tidigare inte innebäranämntssom

kunderna blir lidande. Vid mycketatt korta avstängningstider kan risk
härför inte föreligga. I andra fall måste möjlighetantas för förmedlarenges

avsluta pågående affär kunden.att För de praktiska proble-gentemoten att
inte skall bli alltför svårhanterliga för sig kunden eller förmedlarenmen vare

det lämpligastär förmedlaren tidsfrist avsluta pågåendeatt handelattge en
innan handelsförbudet träder i kraft. Tidsfristens längd bör inte överstiga
någon någraeller dagar.

Ett beslut avstängning från handeln bör gälla omedelbart ävenom om
beslutet överklagats, eftersom effektiviteten hos sanktionen till storaannars
delar skulle förlorad. sådanEn ordning fordrar sanktionen liksom vidatt
återkallelse används med urskiljning så inte värdepappersförmedlarenatt
och hans uppdragsgivare i onödan drabbas ekonomiska förluster ochav
olägenheter.

Tillfällig avstängning från börs eller clearingorganisation ocksåbören en
kunna komma till användning börsombud eller clearingombud.gentemot
Liksom frågai börsmedlemmar får det ligga värde i detom ett attanses
finns mellanform för sanktioner ombuden. I den gällande lagstift-moten
ningen för fondkommissionärer sådansaknas sanktion. Vi har funnit atten

tidsbegränsad avstängning påombud lämpligt skulle fyllasättetten ettav
denna lucka. Sanktionen bör kunna komma till användning exempelvis när

ombud vid flertal tillfällen underlåtit följa föreskrifterett för handelnett att
på börs, underlåtit inrapportera gjorda avslut i tid tillt.ex. rättatten
börsen. På liknande tordesätt upprepade överträdelser grundläggandeav
administrativa föreskrifter för clearingverksamheten kunna leda till tidsbe-
gränsad avstängning clearingombud.ettav
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anmärkningarErinringar och

förmedlare ellermöjligheten tillfälligtinföra avstängaGenom attatt en
tillämp-clearingverksamheten kanfrån börshandeln ellerombuddennes

tilloch anmärkning begränsasskriftlig erinransanktionernaningen en-av
fortsättningenskillnad dock iöverträdelser. En börmindre ävenbart grava

Således bör skriftligtvå skriftliga sanktioner.upprätthållas mellan dessa en
förhållandena denintelämnas ärerinran kunna när arten att en av-av

så allvarlig detfrån dockhandeln kan bli aktuell,stängning attnaturmen av
skulle exempelvisanmärkning. skriftlig erinranmed Eninte räcker en

fondpapperinte kanfondkommissionärkunna tillämpas stämmanär aven
depå för kundenssamlade ifinansiella instrument,andra äreller som

innehavet enligt värde-för fondkommissionärensamladeräkning, med det
skulle till-skriftlig anmärkning kunnaredovisning. Enpapperscentralens

tillfällevärdepappersförmedlare vid enstakaexempelvislämpas när etten
innehåll inteeller denavräkningsnota med föreskrivet säntinte upprättat en

bagatellanade överträdelserföreskriven tid. Upprepadeinomtill motparten
allvarligare sanktion blirleda tillbör dock kunnadenna atttyp enf; av

aktuell.
också föremål för skriftlig erinranBörs- och clearingombud bör kunna bli

anmärkning. Stockholms fondbörs börsstyrelsen inteeller I lagen om ges
föreliggernågon anmärkning börsombud. Det enligtriktarätt mot ettatt en

vår omfattar lindrigaste för-mening behov sanktion deett av en som
nå så möjligtdifferentierat sanktionssystem börseelserna. För ettatt som

medandärför anmärkning användas vid de lindrigaste förseelserna skriftlig
någotför de allvarligare överträdelserna. En skriftligerinran reserveras

ombudeterinran bör kunna komma till användning exempelvis ettom
börshandeluppenbart nonchalerat uppställda föreskrifter för eller clea-sätt

fallringverksamhet. medan däremot oaktsamhet i motsvarande bören
träffas anmärkning.kunna av en

påföljderEkonomiska

otillbörlig,affär bedömtsmöjlighetenVi har diskuterat att, som somom en
ieller andra intäktersanktion förverkadirekt ekonomisk courtage sam-en

upphov till för-kunde tänkasband affären. situationmed En gesom
kursmanipulation isigverkande fondkommissionär ägnatär sam-om en

Vid sidanuppdragsgivares räkning.för ellerband med affärer avenegen
M har självfalletske tillsådant förverkande lämpligen skulle statensom --

skade-i skadestånd följa allmänna reglerkankunder den tillrätt av omsom
förhållandena sådanastånd avtalsförhållanden. Ofta torde docki attvara

påvisas.någon kandirekt skada inte
också samband med prövningenemellertid ske iFörverkande kan av

angåendebrottmål. intagits i brottsbalkenskuldfrågan regleri Deett som
trolöshetsbrott tordeoch liknandeförskingring, svindleribl.a. bedrägeri,

åtgärder såförmedlarestäcka de flesta situationer ärnär att ettgravaen
åtal förpå Genom dennaförfarandet.straffrättsligt kan anläggassynsätt typ

-
w
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brott kan frågan förverkande komma ställasav under domstolsattom
prövning. Skulle regler införas förverkande samband med brottutanom
torde frågan sådant förverkande också få domstol. Någotprövasom av
verkligt behov sådan ytterligare möjlighet till förverkande har inteav en
funnit föreligga. Sammanfattningsvis har därför inte funnit tillräckliga
skäl föreligga föreslå särskilda förverkanderegler.att

Till ekonomiska sanktioner torde kunna hänförasäven möjlig-gruppen
heten använda sig vite. Dennaatt sanktion kan i vissa fall utgöraav ett
värdefullt komplement till övriga sanktioner fondkommissionärer ochmot
andra professionelltär verksamma på värdepappersmarknaden.som Det
gäller särskilt i de fall snabbtnär ingripande krävs någotett förfarandemot
på marknaden, vid handel medt.ex. finansiellt instrument bedrivsett som
så allmänhetens förtroende föratt handeln kan rubbas. Ett vitesföreläggan-
de bör också med fördel kunna användas lag eller föreskrifter isom annan
författning blankning fondpappert.ex. inte iakttas. Vitesföreläggan-om av
de bör i sådana fall meddelas bankinspektionen i egenskap till-av av
synsmyndighet.

ll.l.2.4 Börsbolag och andra aktiebolag vilkas aktier påkursnoteradeär
börsen

Avregistrering, vite, varning

Det nuvarande för sanktionersystemet utgivare börsregistrerademot av
fondpapper bryter gällande och föreskriftermot för fond-som normer
börsverksamhet behäftatär med svagheter. Avregistrering börsnote-av en
rad aktie eller börsstopp bolags aktierett använt sanktion drabbarav som
många gånger aktieägare inflytande hårdare demutan än gjort sigsom
skyldiga till överträdelserna. Vi har därför undersökt behovet ettav mer

sanktionssystem sånyanserat aktieägarna inte direkt eller indirektatt drab-
bas sanktionen vadän oundgängligenär nödvändigt.av mer som

Avregistrering bolags aktier fåtordeett den allvarligasteav anses som nu
gällande sanktionen börsbolag. Sanktionen ocksåmot har kommit till-att
lämpas endast vid fåtal Äventillfällen under det årtiondet.ett senaste om
sanktionen sällan kommit till användning och avregistreringäven om en
hitintills mångai avseenden inneburit minskad kontroll bolaget ochav -
lägre förmögenhetsskatt har inte funnit anledning upphäva dennaatt-
möjlighet. Bl.a. behövs möjligheten till avregistrering för de formellaatt
krav behövs för inregistrering skall kunna upprätthållas på till-som ett
fredsställande sätt. Avregistrering bör vårenligt mening utvidgas tilläven

omfatta den situationenatt aktiebolag inte betalar det viteatt ett som
aktiebolaget ålagts betala sanktion enligt inregistreringskontraktatt som en
eller liknande avtal.

Börsstopp handeln med eller flera börsbolags måsteaktier ocksåettav
kunna komma till stånd, bl.a. för börsstyrelsen rådrum utredaatt attge
vissa kurspåverkande omständigheter. Möjligheten till börsstopp fyller en
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på fondbörsen.handelsunddet skapaväsentlig funktion gällernär att en

sanktion.betraktasBörsstopp bör dock inte som en
föreläggande ellermeddelaNågon bort möjlighetenanledning attatt ta

vidlämpligasanktioner ärfinns heller, eftersom dessavarning inte typer av
åstadkomma snabb rättelseöverträdelser och för ettmindre att aven

exempeltillföreläggande kanmeddelamissförhållande. Möjligheten att
till allmänhetenunderlåtit informationlämnabolaganvändas när attett

avseddVarningtillfredsställande. äremissionsprospekt inteeller ärnär ett
måsteändåursäktligmindre överträdelserför är natur sommensom av

iakttagits.påtalas, såsom tidsfrist inteatt en
inregistrerings-ivite finns intagetmöjlighet utdömaBörsstyrelsens att

mellanavtalsåledes på civilrättsligtkontraktet och bygger parterna.ett
fondbörsutredningen,efter förslaginfördes i avtaletVitessanktionen av

avregistreringmellanform sanktionansåg behövdes närdetatt avensom
rollviktigdockVitessanktionen fyllerlämplig.inte kunde bedömas ensom

inregistreringskon-iutfästelsernasanktionera de lämnadedet gällernär att
minskasannoliktutgå kontraktet skullelåta sanktionentraktet. Att ur

finnspå olyckligt Detsätt.spännvidden ieffektiviteten och ettsystemet
möjligheten kunnanågon ändring avseendedärför inte skäl överväga attatt

tillgripa vite.
någonupphävanågot behovtorde det inte finnasSammanfattningsvis att

det där-medankorthetide sanktionsmöjligheter presenteratssom nuav
sanktionernagällandeså på vilket deoch i fallbör sättövervägasemot om

effektivare.bör kompletteras och göras

Åtgärder och företagsledningstyrelsemot

kunna riktasskullesanktioner motolika har diskuteratsI sammanhang om
verkställande utsträckning ändirektörer istyrelseledamöter och större som

detförkänslanfrämsthärför skulleförekommer i dag. Skälet attvara
skulle drabbasinteaktieägarnaökade, samtidigtpersonliga avansvaret som

överträdelsersanktioner för ägarnadärförekonomiska förluster att som
Frågeställ-bolaget.riktaskännedominte medverkat till eller haft motom

aktörerövrigainte bara börsbolag ävenningen generell och gällerär utan
dockFrågan harsåsom fondkommissionärer.på värdepappersmarknaden,

börsbolag.sanktionersamband medoftast kommit i motupp
möjlighetenstatsrådet avvisatföredragande attI 198384:164 harprop.

åstadkommaföravregistreringvidanvända föreläggande äventyr attav
sådan förändring inteeftersombolagsledning,personförändringar i enen

nämligenför,verkatjänar börsstyrelsen skallde syften att tryggasom
från bolags ledningskiljakursbildningen vid fondbörsen. Att ettpersonen

kompetensområde.ansågs inte ligga inom börsstyrelsens
fickeller erinranvarningEn möjlighet kan diskuteras är att enensom

ellerregler laggällande iförvarit ansvarigriktas den attmot person som
vidkanSanktioneniakttagits aktiebolaget.inregistreringskontrakt inte av

denrelation tillipåseende bör ställasförsta förefalla tandlös attmen
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sannolikt har effekt den riktas enskildstörre när peYOnänmot mot etten
kollektiv formi aktiebolag. Följden fåttkan bli attav perso er som en
varning kan komma skiljas från uppdragsitt bolaget. Effekten skulleatt av
visserligen bli densamma i det fall föreläggande används i dettaettsom
syfte, möjlighet tidigare avvisats. Beslutanderätten skulle emellertiden som
ligga hos bolaget, varför den skisserade ordningen bör mindre be-möta

fråntänkligheter principiell synpunkt. Med hänsyn till aktiebolagslagenatt
möjlighet till åtgärderöppnar missnöje föreligger bolagets ledningnär mot

har vi dock funnit fården nuvarande ordningen till fyllest.att anses
En fråga gäller möjlighet till ekonomisk sanktion motannan om en en

ansvariga befattningshavare i bolagen, skadeståndsrättslignärmast natur,av
bör införas börslagstiftningen. sådani beståEn sanktion skulle kunna i en
civilrättslig vitesskyldighet reglerades i inregistreringskontraktet. Ensom
invändning har anförts dennain sanktioner i inregi-mot att ta typsom av
streringskontraktet det bolaget och fondbörsenär iär äratt partersom
inregistreringskontraktet och inte enskilda har uppdrag förettpersoner som
bolaget. Uppdragstagarna kan därför inte bindas till kontraktet änannat
möjligen någon form underavtal mellan bolaget och uppdrags-genom av

liggerDet till hands bolaget, avtalspart, dennärmare ärtagaren. äratt som
börsen för de ekonomiska påföljderna överträdel-gentemotsom svarar av

styrelseledamöter och verkställande direktörers betalningsförmågaserna.
kan för behöva anspråkövrigt i för skadestånd till enskilda aktieägaretas

lidit civil skada till följd överträdelser lag eller bolagsordning.motsom av
Vi har därför inte föreslåfunnit skäl sanktion den dis-att en som nu
kuterade.

Skadeståndstalan

skadeståndstalanmöjlighet föraVi har diskuterat aktieägarnas att enom
behöver förbättras.aktiebolags funktionärermot ett

§ ställföreträ-13 stadgas styrelse ochI 8 kap. aktiebolagslagen att annan
åtgärd ägnaddare för får företa rättshandling ellerbolaget ärsomannan

förtill nackdel bolagetbereda otillbörlig fördel aktieägare elleratt annan
general-kan betecknaseller aktieägare. stadgandetAv som enannan som

styrel-klausul framgår skall tillämpasden s.k. likställighetsprincipenatt av
från fall vid denmed får fall tillVad otillbörligt avgörassen. som avses

överträds.skadeståndsprövning bestämmelsenkan bli aktuellsom om
iReglernaaktiebolagslagen.Skadeståndsregler finns intagna i 15 kap.

Skade-uttömmande.skadeståndsskyldighet inteaktiebolagslagen ärom
1972:207skadeståndslagenståndsskyldighet åläggas enligtkan även

§ aktiebolagslagensvindleribrott. 15 kap. 1grund brott, vid It.ex.av
vidverkställande direktörföreskrivs stiftare, styrelseledamot ochatt som

skadar bolagetoaktsamhetuppsåtligen ellerfullgörande sitt uppdragav av
någonvållas aktieägare ellerskadanskall skadan. Samma gäller närersätta
Ävenbolagsordningen.aktiebolagslagen elleröverträdelseannan genom av

stadgandet.omfattasvice verkställande direktörer och styrelsesuppleanter av



Sanktioner och diciplinnämnd118 SOU 1989:72

Skadeståndsregeln skadeståndstalanmöjlighet till enskilda styrel-motger
seledamöter såsomvid direkt skada aktieägare vidtagit dispositionerom en
på grund felaktiga årsredovisningshandlingar. ocksål vissa fall tordeav
aktieägare kunna rikta talan verkställande direktör eller styrel-mot en
seledamot på indirektgrund skada uppstår bolaget drabbatsnärav en som

skada och därigenom aktieägaren indirekt lider förlust minsk-av en genom
ning värde.aktiernas En förutsättning torde dock likhets-attav vara
principen åsidosätts, styrelseledamöter närståendetrans-vidt.ex. om en
aktion säljer bolagets egendom till underpris någon någratill eller särskiltut

såutvalda aktieägare, andra aktieägare missgynnas och därigenom lideratt
skada jfr Nial, 318.Svensk associationsrätt i huvuddrag, uppl. 1988,4 s.

I de fall bolaget drabbas skadeståndsskyldighetnär och tvingas utge ettav
belopp till har bolaget möjlighet rikta regresstalanatt moten annan en
bolagets verkställande direktör eller styrelseledamot, ådragitdenneen om
bolaget skadan. Sannolikt sådanskulle regresstalan kunna vinna fram-en
gång ifall styrelsen eller verkställande direktören på sådantförfarit sätt att
bolaget ålagts vite enligt fondbörsens inregistreringskontrakt.ett

Talan skadestånd till bolaget kan §enligt 15 kap. 5 aktiebolagslagenom
väckas, minoritet till minst tiondel samtligaägare aktierom en av en av
biträtt förslag därtill eller vad styrelseledamot eller verkställandeavser
direktör förslag ansvarsfrihet. Omröstat ansvarsfrihet inte beviljasmot om
kan minoritet till minst tiondel samtliga aktier i bolagetägareen av en av
föra skadeståndstalan förmåntill för bolaget. Den anställt talanen som

för rättegångskostnaderna har till ersättning bolaget förrättsvarar men av
kostnad täcks vad kommit bolaget till godo rättegången.som av som genom
Talan för bolagets räkning styrelseledamot och verkställande direktörmot
skall väckas år fråninom det årsredovisningen och revisionsbe-senast ett att
rättelsen för räkenskapsåret pålades fram bolagsstämman. Förekommer
oriktiga uppgifter eller bristfälliga upplysningar årsredovisningshandlingari
gäller dock inte ettårsregeln. En preskriptionsfrist frågahar dock iyttersta

skadeståndstalan bolagetsför räkning, inte pågrundar sig brott,om som
år fråntill utgången räkenskapsår dådet åtgärdbeslut ellersatts tre av

varpå talan grundas fattades eller vidtogs.
Även aktieägare bli exempelvis vidkan skyldig skada, över-ersättaatt

trädelse likhetsprincipen. 3 § aktiebolagslagen stadgasI 15 kap. attav en
aktieägare uppsåtligenskyldig skada han ellerär ersättaatt som av grov
oaktsamhet tillfogat eller med-bolaget, aktieägare attannan genomannan
verka till överträdelse bolagsordningen. I vissa fallaktiebolagslagen ellerav

till ägarställning kannär exempel aktieägare missbrukar dominerandeen en
han bli aktier. Regelnskyldig inlösa de skadelidande aktieägarnasäven att
blir bl.a. någontillämplig använder sitt inflytande aktieägare översomom

på såverkställande direktören styrelseledamot och medverkareller sätten
till aktieägare får på bekostnad.fördel de andra aktieägarnasatt en en

Genomgången skadestånd erhållaaktieägares ersätt-rätt att genomav
ning för kapitalförluster förorsakade bolagets ledning eller aktie-annanav

visar möjligheterna till ersättning relativt goda. Som ekonomiskägare äratt
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framstår skadeståndsanktion i vid bemärkelse väckarätten att ettsom
verksamt medel beivra överträdelser bolagets ledning.att av

Leo-kommissionen Ds 1986:21, berörde likhets-Fi i huvudsaksom
principens tillämpning därmed möjlighetenoch i samband diskuteradeäven
för minoritet underbland aktieägarna i aktiebolag föra talanett atten
åberopande de aktiebolagsrättsliga likhet, fanngeneralklausulernaav om
emellertid denna möjlighet inte tillfredsställande.i praktiken Kom-att var
missionen sådan skadeståndstalan mån fickkonstaterade i vissatt en. anses
illusorisk och skälet härtill främst den betydande risk aktie-att var som

skadeståndsprocessi såvitt rättegångskostnader.löper Vi-ägarna en avser
dare denpekades omständigheten det i vissa fall krävs säkerhetatt att

i förväg förställs den skada kan komma drabba Kom-att motparten.som
missionen fann dock det principiell synpunkt tveksamt införaatt attur var

rättegångskostnads-särskilda område.och förfaranderegler aktierättens
Även fråndet principiella synpunkter tveksamt iäratt attanser

rättegångskostnadshänseende särbehandla sådanaktieägare. En ordning
skulle kräva omfattande ändring gällande processrättsliga regleren av av-
seende fördelningen rättegångskostnader tvistemålsproces-vidparternasav

En underlätta för aktieägare använda sig deväg att attser. annan av
gällande ekonomiska sanktionerna skulle möjlighetskapa för demattvara

få sina kostnader täckta medel marknaden ställer till förfogande.att somur
Denna fråga behandlar i avsnitt 11.1.3.

Näringsförbud

I 1986:436lagen näringsförbud finns vissa bestämmelser närings-om om
förbud. Sådant får, påkallatdet från allmänär synpunkt, meddelas denom

i egenskap enskild näringsidkare åsidosatt ålegatvadgrovtsom av som
honom i näringsverksamhet och gjort sig skyldig till brottslighet inte ärsom
ringa eller i avsevärd omfattning underlåtit betala skatt, tull eller avgiftatt

omfattas lagen betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.som av om
Näringsförbud också,kan det påkallat från allmänär synpunkt, med-om
delas den försatts i konkurs dåoch enskild näringsidkare, hansom var om
förfarit otillbörligt sina borgenärer eller på åsidosattmot sättannat grovt
vad gäller för driva näringsverksamhet. Har näringsverksamhetenattsom
bedrivits aktiebolag eller försäkringsbolag får näringsförbudetett med-av
delas ledamot och suppleant i styrelsen verkställande direktör och vicesamt
verkställande direktör.

Vid avgörande näringsförbud påkallat frånär allmän synpunktettom
skall särskilt beaktas åsidosättandet varit systematiskt eller syftat tillom
betydande vinning, det medfört betydande skada eller näringsid-om om
karen tidigare dömts för brott i näringsverksamhet.

Näringsförbud skall meddelas för viss tid, lägst och högst fem år.treen
Den ålagts näringsförbud får bl.a. inte stiftare aktiebolag ellersom vara av

ledamot eller suppleant i styrelsen för aktiebolag. fårheller hanvara ett
verkställande direktör eller vice verkställande direktör i aktiebolagvara ett



Sanktioner idiciplinniärrtjnd 1989:72och SOU120

förandel röstetaletmånga aktiebolag hansså aktier ieller äga attett av
underkastad50 Denaktier i bolaget överstiger ärsamtliga procent. som

återkommande uppdrag ifår anställd ellernäringsförbud inte ta emotvara
åligganden.åsidosatt vissanäringsverksamhet där handen

åklagare vid tingsrätt. Denförs allmännäringsförbudTalan somom av
två år elleri högstdömas till fängelsenäringsförbud kanöverträder ett om

månader.i högsttill böter eller fängelsebrottet ringaär sex
framgår det förutfrågai krävsförbud skall kommaFör att ett avsom

uttaladesynpunkt. Härompåkallat allmännäringsförbudetanförda äratt ur
154prop. 1985862126statsrådet följandeföredragande s.

påkallat från allmän synpunktförbud skallAvsikten med kravet att vara
Näringsför-syftena bakom regleringen.betona de rättspolitiskaär att

undanröja skadehärd, dvs. hindrabudet främstär attavsett enen
orsakarfrån med verksamhetnäringsidkare fortsätta storaatt somen

konkurrenter, konsumenter,eller anställda,skador för hans borgenärer
näringsförbud vidarei övrigt. Man skall medavtalsparter eller samhället

sig åtfortsätta närings-förhindra kankunna ägnaattatt personen
påframstå stötande med tankedå skulleverksamhet i fall dettaett som

till. Vidhar gjort sig skyldigvederbörande pröv-de oegentligheter som
från fårpåkallat allmän synpunktnäringsförbudningen ärettav om

också övervägandenallmänpreventiva göras.
bedömasmåste näringsförbud normaltFrån synpunktallmän sett som

bedrivitfråga under lång tid har seriöspåkallat imindre enpersonenom
oegentligheter, hankommit sigoch därefter änrörelse ägnaatt om

ocksååt oseriös verksamhet. Man skallsiginte har änägnat annat
näringsförbud medmedelfinns andra tillgängligabeakta det änom

näringsidkaren. Näringsförbudtill medvilka kan komma ärrättaman
tillgripas förståtgärd och bör därför normaltingripandemycket omen

immun andra sanktio-sig eller mindrenäringsidkaren har visat motmer
påtryckningsmedel.ochner

sig närings-således möjligheter användaerbjuder vissaLagstiftningen att av
allmäntinte följer de reglerförbud enskildamot upp-sompersoner som

Juri-straffsanktionerats.näringsverksamhet ochbedrivaställts för att som
åläggaskan intelagstiftningen ochdiska omfattas dock inte avpersoner

föreslå deändringföreligganäringsförbud. Vi har inte funnit skäl att av
tillfredsställandefår påredangällande eftersom dereglerna, ettnu anses

devilka inte följerenskildamöjliggöra sanktionsätt mot personeren
näringsverksamhet.bestämmelser för drivagäller attsom

rättegångskostnaderBidrag till11.1.3

dethindrande faktor närtorde11.1.2.4i avsnitttidigareSom nämnts en
skade-föraoch möjligheterintresseaktieägaresenskild attgäller enen

hans kostna-ledningdesselleraktiebolagståndsanmälan motmot ett vara
rättegångs-får förhan ävenmålet och risken motpartensder för att svara

fall däri andraförastorde kunna ävenliknandekostnader. Ett resonemang
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kapitalplacerande sig blivit felaktigt behandlade ienskilda personer anser
värdepappersmarknaden.samband med de varit aktivaatt

möjlighet skullehar i olika sammanhang framförts idéerDet attom
rättegångskostnader i det fallskapas täcka enskild aktieägares hanatt en

skadeståndstalan dess ledning.förlorat aktiebolag eller Enmot etten
Riksförbund. Förbundetlösning har utarbetats Sveriges Aktiespararesav

fond kunna täckahar fattat beslut bygga skallattom upp en som en
rättegångskostnader skadeståndsprocess aktiebo-medlems vid mot etten

lag, rättsutredningar ombudsarvode vid förlikningsförhandlingar. Fon-samt
uppgådens har beräknats till 2 milj. kr.storlek ca

frivilliga insatser lovvärd. Det dock böra ankommaDenna ärtyp synesav
på ändamålet.marknaden säkerställa medel finns tillgängliga för Iattatt

torde det visserligen inte föreligga behov skallnormala fall ett att annanav
rättegångskostnader påenskild i aktörmotgarantera process enen persons

sådanvärdepappersmarknaden. och därav uppkomnaEn rätte-process
gångskostnader första hand enskilde eller denbör i bekostas denav av

beviljad rättsskyddsförsäkringarenskilde allmän rättshjälp och eventuella
möjligheter tillgåhan tecknat. För det fall dessa inte finns elleratt attsom

rättegångskostnader dock skälinte täcker eventuella till fullo finns det att
rättegångskostnaderna påmedel för Ensätt.överväga att garanteras annat

förutsättning för måste dockmedel skall ställas till förfogandeatt attvara
förmågaden enskilde helt eller delvis saknar själv bekosta ochatt processen

möjligheter rättsskyddsför-övriga i form allmän rättshjälp,att t.ex.av
från finns tillgå.säkringar och bidrag privata organisationer inte För-att

det också finnas intressedenna omständighet bör allmäntutom ett attav
i sådant finnassaken domstolsprocess. Ett intresse kanprövas t.ex.en om

områdetsaknas på för-rättspraxis eller existerande praxis kan anses vara
åldrad oklar. Förhållandena kan också sådana det föreller att upp-vara
rätthållande på fågod sed värdepappersmarknaden sig angeläget attterav

skadeståndspåföljd.inte visst förfarande bör föranleda Medprövat ettom
utgångspunkterdessa det finns behov skapa ordningatt attanser enav

rättegångskostnader i vissakan den enskilde aktieägarensgaranterasom
fall.

skullehur beslutalternativ förolikavårt diskuteratunder arbeteVi har
beslutandestill deställasfrågor medel skulleoch hurfattas i dessakunna

förfond skulle inrättassärskild attförfogande. Bl.a. har övervägt att en
bank-diskuteratsVidare harrättegångskostnader.bidrag till omgarantera

fond. Visådanadministreraskulle kunnafondbörseninspektionen eller en
jäviguppfattaskommaskulle kunnafondbörsendock funnit atthar somatt

med tilllämplig hänsynmindrebankinspektionenoch ärsökandeden attav
Vihand.påhanteramarknaden bör attfrågadetta är anseregenatt somen

Ihandläggningen.förförbör inrättasfristående styrelsesärskild att svaraen
värdepappersmarknadenpåintressegrupperviktigastyrelsen bör vara re-

harstyrelsenfrågeställningar prövabegränsade attpresenterade. De som
En lämpligledamöter.flerbehöver hainte änstyrelsentalar för treatt
börser ochutsedd deledamöterna ärsammansättning kan att aven avvara
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clearingorganisationer erhållit koncession regeringen. Emittentersom av
och fondkommissionärer bör representerade i styrelsen med leda-vara en

och enskilda fysiska vilka kanmot komma söka medel förattpersoner, att
få sina rättegångskostnader bör också representerade medersatta, vara en
ledamot. Denna ledamot kan lämpligen inom någon frivillig organisa-utses
tion har till uppgift tillvarata enskilda kapitalplacerares intressen.attsom
På vilket sätt skall till styrelsenrepresentanterna utses att parternaanser
själva skall bestämma.

Styrelsen bör de skäl tidigare anförts friståendehelt från deav som vara
organisationer eller liknande Någonär representerade i den. huvud-som

bör således inte finnas för styrelsen. Med hänsyn till styrelsensman att
verksamhet kommer mycket begränsad omfattning torde detatt intevara av
finnas behov kansli för den administrativa handläggningenett separatav av
ärendena. Vi därför den föreslagna disciplinnämndensattanser av oss
kansli bör kunna ha till uppgift ombesörja dessa uppgifter. En ansökanatt

få sina rättegångskostnader täcktaatt beslut styrelsen börom genom av
sålunda kunna inges till disciplinnämndens kansli och denna bör vid behov
kunna sammankalla ledamöterna i styrelsen. På så behöver någrasätt
nämnvärda administrativa kostnader inte uppkomma för handläggningen av
dessa frågor. Det bör dock framhållas disciplinnämnden inte iatt änannat
administrativt hänseende befattabör sig med ansökningar medel förom
rättegångskostnader. Det nämligen vårenligt mening olyckligt detvore om
skedde sammanblandning mellan disciplinnämndens ställningen ettsom
renodlat för hand disciplinärenden från börseratt ta och clearing-organ om
organisationer och beslut återsättning fysiska avseendeom personer pro-

vid domstol.cesser
Frågan hur bidrag rättegångskostnadertill bör finansieras får be-om

dömas med hänsyn till i vilken omfattning medel kan komma utbetalasatt
för enskildas rättegångskostnader.ersätta Eftersom våratt uppfattning är

medel endast bör utbetalas i vissa speciella fallatt vi det inteattanser
föreligger behov särskild fond förupprätta ändamålet.ett Detattav en
torde tillräckligt det vid behov ställs medel till förfogande. Finan-attvara
sieringen bör dock inte ske via skattemedel. Den allmänna rättshjälpen är
finansierad via skattemedel och utvidgning denna finansieringsformen av
för enskild aktieägares rättegångskostnaderatt garantera t.ex. en anser
inte lämplig. Den finansiering enligt vår mening ligger tillnärmastsom
hands låtaär marknaden för medel tillgåfinnsatt behovatt närattsvara
uppkommer.

Finansieringen såbör ha bred bas möjligt samtidigt etten som som
byråkratiskt och kostnadskrävande för tillföra medel bör und-system att
vikas. Med hänsyn till kapitalplacerare, fondkommissionärer och emit-att

direkt eller indirekt avgifter bekostar börserstenter och clearingor-genom
ganisationers verksamhet bör utnyttja denna inför-vägatt attanser man
skaffa medel till rättegångskostnaderna. föreslårVi därför börser ochatt
clearingorganisationer skall bidra med medel och denna kostnad bud-att

in i de avgifter emittenter och professionellageteras aktörer betalar tillsom
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börsen eller clearingorganisationen. Med hänsyn till endastmedel böratt
anspråki i särskilda fall har vi den uppfattningen de föreslagnatas att

finansieringskällorna tillräckliga och det sannolikt inte kommerär att att
krävas mycket blygsamma avgiftshöjningar. l de fall medelän skallmer
tillföras efter beslut den föreslagna nämnden kostnaderna fördelas påbörav
börserna och clearingorganisationerna efter deras antal. Ett detaljeratmer
beräkningssätt baserat på omsättning eller liknande torde intet.ex. vara
behövligt.

För medel till bidrag rättegångskostnadertill skall säkerställas bör detatt
i den föreslagna lagen börs- och clearingverksamhet in be-tasom en
stämmelse regeringen, eller den myndighet regeringen be-attom som

kan meddela föreskrifter börser och clearingorganisationerstämmer, attom
skall medel i sin verksamhet för behov föreligger kunnaavsätta näratt
lämna rättegångskostnader målbidrag till i ersättning för skadorom som

påenskild lidit värdepappersmarknaden. utgår frånVi attperson om en
sådan bestämmelse införs, styrelse kommer inrättas marknadenatten av
för beslut rörande fördelning medlen ytterligare lagstiftningutan attav
måste området.ske

Handläggningen bör utformas påärendena det ledamöterna isättav som
styrelsen finner lämpligt. Med frågorhänsyn till vi diskuterat dessaatt

vårtunder arbete dock det finns anledning redovisa vissaatt attanser av
våra ståndpunkter.

Bidrag bör endast kunna tilldelas fysiska drabbatspersoner som av en
förmögenhetsskada på grund förhållanden direkt eller indirekt ärav som
hänförliga till värdepappersmarknaden. frågaDet bör talan riktadvara om

någon de aktörer påprofessionellt verksamma marknaden,ärmot av som
börser, clearingorganisationer, fondpapperemittenter och derast.ex. av

företagsledningar, fondkommissionärer och marknadsgaranter.
Vid bifall till få rättegångskostnaderansökan bidrag till kanatten om

välja olika lösningar. lösningEn kan styrelsen denatt garanterarman vara
rättegångskostnader,sökandes och den sökande förlorarmotpartens om

till visst högsta belopp. Det innebära den sökandebörett attprocessen, upp
pågående påräknaunder skall kunna förskott det bedömsäven process om

erforderligt. För det fall den sökande förlorar bör samtliga rätte-processen
gångskostnader Vid bifall till sökandes talan blir skyldigersättas. motparten

sökandens då erhålla återbetalningkostnad och styrelsen börersättaatt av
utgivna förskott.

För undvika sökande beviljats medel styrelsen okynnes-att att en som av
eller i processåtgärderövrigt vidtar onödigt vidlyftiga bör detprocessar vara

möjligt skäl föreligger besluta medel inte ställs till förfogande förnäratt att
fortsatt processåtgärderObefogade bör inte Vidareersättas.en process.

kan den modellen rättegångs-väljas vid beslut uppkomnaatt att garantera
kostnader ersättningsnivån.styrelsen för tillåtnatak den högstaettanger
Den högsta nivån dåbör bestämmas med beaktande sedvanliga om-av
budskostnader svårighetsgrad.och ärendets modell kanEn attvaraannan
styrelsen förklarar rättegångskostnadersig beredd samtligaersättaatt som
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den åläggssökande betala med rättegångsbalkensstöd bestämmelser.av
Vilka kostnader skall vårersättningsgilla bör enligt uppfattningsom vara

bestämmas utifrån vad föreskrivs rättegångsbalkensi bestämmelsersom om
rättegångskostnader tvistemål. sådani En ordning innebär det vid beslutatt

medel någoninte behöver prövning vad skallgörasom av som anses vara en
ersättningsgill rättegångskostnad. Prövning vad ersättningsgillärav som en
rättegångskostnad rättegångskostnadernaoch fördelning ombesörjsav av
domstolen inom de rättegångsbalken.i 18 kapitlet Styrel-ramar som anges

uppgift bör inskränkas till ställa medel till förfogande efter avslutadattsens
eller i vissa fall medel för täcka utgivna förskottmotta attprocess om

sökanden vunnit processen.
Styrelsen privat institution och med den uppläggningär att somanse en

styrelsens verksamhet föreslagit finns inte anledningdet attav som
tillskapa möjlighet överklaga styrelsens beslut.atten

11.2 Disciplinnämnd

överväganden1.2.1l

ll.2.l.l Inledning

Den starka expansionen värdepappersmarknaden under det de-senasteav
cenniet såväl i Sverige utomlands och den därmed sammanhängandesom
internationaliseringen har ställt krav tillsynen marknaden skallatt av

effektiv. måste ocksåDet finnasgöras sanktioner skadliga ellermotmer
olämpliga förfaranden. måsteAv sanktionssystemet emellertid också krävas

det rättssäkerheten för marknadens aktörer. Marknadenatt garanterar
måste präglas förutsebarhet likabehandling såväloch vad självagällerav
handeln frågordet gäller sanktionskaraktär. Misstankarnär attsom av om
otillbörliga hänsyn tagits i sanktionsärende måste elimineras.ett

Gällande påsvenska regler grundas överväganden frånoch förslag fond-
börsutredningen i början 1970-talet. Betydande arbetsuppgifter har lagtsav

styrelsen för Stockholms fondbörs, tillämpningen gällandesom genom av
författningar förväntadesoch avtal aktivt medverka i det etikskapande
arbetet. Av central betydelse blev härvid det i 1970-taletmitten in-av
troducerade inregistreringskontraktet. Med förebild i vad igällde Lon-som

nåddesdon överenskommelse mellan börsstyrelsen Näringslivets börs-samt
inregistreringskon-kommitté NBK och Svenska Bankföreningen ettom

trakt, vari främst informationsåtagandenbörsbolagens preciserades. Bryter
börsbolag kontraktet och förfarandet fond-ursäktligt, harärett mot

börsen utfåbolaget vite. Storleken vitet bestämsrätt att ettav av av
börsstyrelsen får gånger årsavgiftoch inte högre tio den bolagetsättas än

erlagt till fondbörsen.senast
Regler förfarandet i ärenden kontraktsbrott och utkrävandeom om av

vite saknades påinregistreringskontrakten introducerades Stockholmsnär
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förebild ibörslagstiftningen infördes medfondbörs. Med den 1979nya -
i vissaskyldighet för börsstyrelsenförvaltningslagens bestämmelser atten-

sigärenden bereda emittenter och medlemmar tillfälle att yttratyper av
utgångspunkt i dennatillförts ärendet Meddetöver annan.som genom

på förutsebarhet harbestämmelse och för tillgodose berättigade kravatt
anmärkningsärenden, dvs.iinom fondbörsen utvecklats förfarande s.k.ett

eller inregistreringskon-ärenden avseende överträdelse börsreglernaav
grundläggande utredning fondbörseninnebär efter avslutadtraktet, attsom

anmärkningspåstående avseende kontraktsbrottet. Bolagetformulerar ett
skriftligen muntligen lämna synpunkterbereds därefter tillfälle ochelleratt

på i ärendet.anmärkningen, varefter börsstyrelsen beslutar
siganmärkningsärenden tilldrarBehandlingen i börsstyrelsen storav

pånågot inte obetydligt tryckmassmedial uppmärksamhet; skapar ettsom
kansåväl börsmedlemmar. Inte minstbörsstyrelsen berörda bolag ellersom

utländskamarknadsförhållanden exempelvis eller hänsyn tillbörsstopp-
handläggning under tidspress.marknadsplatser framtvinga storen-

undgått kritik. I anmärkningarna, sällanNuvarande ordning har inte som
gällandesakinnehållet första hand gjortsi börsstyrelsens beslut, har igällt

hos börsstyrelsen förena regel-det skulle principiellt olämpligt attatt vara
Frånansvarsutkrävande uppgifter. börsbolagensskapande, utredande och

också på osäkerhet avseende själva innebörden isida klagats allmänhar en
bristande förutsebarhet vad gäl-förfarandet och därmed sammanhängande

ler konsekvenserna.
anmärk-Från inhämtats beredningenfondbörsen har under hand att av

på-begränsade förningsärendena börsens relativtutsätter storaresurser
avsedd för handläggningfrestningar. Börsens organisation inte ären-är av

detdomstolsliknande former. Därtill kommerden i eller mindre attmer
oba-inför börsstyrelsen med oklarhet ochoreglerade muntliga förfarandet

svårigheter i besluts-fråga kan leda tilllans i partsställningen lättom
förhållanden från fondbörsens sidafattandet. Mot bakgrund dessa ansesav

frånanmärkningsärenden flyttashandläggningenstarka skäl tala för att av
börsstyrelsen.

behandlingpå börsstyrelsensDe principiella synpunkter framförts avsom
påtillämpning handläggningenanmärkningsärenden har motsvarande av

måste föreligga för börsens styrel-sanktionsärenden hos OM. Risk attanses
förtroendet förflera kan minskaikläder sig roller olyckligt sättettse som

också be-fråga optionshandeln börmarknadsplatsens verksamhet. I om
vilkaoptionsmarknader ofta drivs aktiebolagsform medaktas i ägareatt av

på mark-några indirekt aktörer den egnadirekt eller verksammaär som
friståendeförhållande förstärker behovetnadsplatsen. Detta än ettavmer

optionsmarknaden.kan sanktionsärenden förhandlägga ävenorgan som
på värdepap-vidare verksamhetenDet önskvärt den etikskapandeär att

sidanutförs visserligen vidpersmarknaden förstärks. Ett värdefullt arbete -
marknadens självreglerandebankinspektionen och börsstyrelsenav av-

Aktiemarknadsnämnden.främst Näringslivets börskommitté ochorgan,
sommeddelarVad saknas emellertid domstolsliknandeär ettsom organ
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avgöranden med rättsverkan. Sådana avgöranden fåskulle kunna prejudice-
rande verkningar till ledning för etikskapandet i de självreglerande organen
och för marknadsplatsernas praxis.

Våra förslag frågai organisation för värdepappersmarknaden innebärom
vidare uppdelningen på flera marknadsplatser kommer bestå.att Själv-att
fallet bör emellertid och etiska värderingar förhärs-samma normer vara

påkande samtliga marknadsplatser. Detta kan uppnås centraltettom organ
får träffa sanktionsbeslut för de olika marknadsplatserna.

Vid samlad bedömning har därför funnit det behövs särskiltatten ett
har till uppgift handlägga de sanktionsärenden kanattorgan som som

uppkomma på marknadsplats. Härigenom når lämplig renodlingen man en
marknadsplatsernas beslutsfunktioner och minskad risk för misstankeav en
fattade beslut i sanktionsärendenatt präglats ovidkommande hänsyn tillav

den verksamheten. fårVidare prejudikatsinstansegna man en vars av-
göranden kan tjäna till ledning för den etikskapande verksamheten på hela
värdepappersmarknaden. friståendeDet föreslår bör ha ka-organ som
raktären nämnd handlägger sanktionsärenden. sådanEn nämndav en som
bör fungera disciplinnämnd och de ärenden handläggs i nämn-som en som
den bör benämnas disciplinärenden.

Vi har övervägt disciplinnämnd skulle kunna fungera över-om en som
ordnad instans till marknadsplatserna det gäller vissaäven när admini-
strativa beslut kan uppfattas sanktioner. Disciplinnämnden skullesom som
då ha påavslagpröva ansökan inregistrering bolagsatt aktiert.ex. ettom av
eller påavslag ansökan börsmedlemskap. Ett avslag på denna typom av
ansökan kan uppfattas sanktion den sökande. Enligt vår meningsom en av
bör dock disciplinnämndens verksamhet endast omfatta disciplinären-rena
den, eftersom risken nämndensär roll tenderar bliatt över-attannars en
styrelse till marknadsplatsernas Sådanastyrelser. administrativa beslut som
har den karaktär bör, framgårnämnts avsnitt 16.1 §enligt 78som nu som av
i lagen börs- och clearingverksamhet, kunna klandras vid allmän dom-om
stol.

En allmän utgångspunkt vid bedömande ärendes karaktärettav av
disciplinärende eller administrativt ärende bör orsaken till ärendetattvara
aktualiserats. När aktiebolag eller fondkommissionärt.ex. medett en upp-
såt eller oaktsamhet brutit bestämmelser i lag börs- ellermot rörsom
clearingverksamhet eller föreskrifter i upprättade liknandeavtal eller bör
det i regel frågan disciplinärende. påpekasDet bör dockettvara om att
varje överträdelse inte kan den de skall behandlasarten att ettvara av som
regelrätt disciplinärende. Inom börs eller clearingorganisation detären en
naturligt under hand lösa mindre förseelser samtalatt mellan börs-genom
ledningen och den föreskriftenöverträtt prövning fråganutan attsom en av
behöver disciplinnämnden.göras Det bör framhållasdock dennaattav
form korrektiv i den dagliga verksamheten endast kan blygsammaav avse
förseelser och övriga ärenden disciplinkaraktär bör föras tillatt nämn-av
den.

Frågan ärende disciplinärendeär bör be-ett att ett ävenom anse som
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dömas hänsynmed någontill bestämd marknadenellerom grupp som
helhet kan ha lidit skada bestämmelsen inte iakttagits. Bristan-antas attav
de eller felaktig information till marknaden fattade beslut eller före-om
stående händelser, påverkakan komma marknadens värderingattsom av

fondpapper eller finansiellt påinstrument, exempelett är närannat en
skada kan tänkas ha föruppkommit aktör på marknaden.en

Det bör beaktas alla beslut till följd ansökningsförfarandenäven att av
ansökan fåemittent sina aktier inregistrerade ellert.ex. attsom en av en en

ansökan fondkommissionär anslutning till optionsbörs ärav en om en
administrativa ärenden hur den sökande uppfattar påavslagoavsett ett en
ansökan. Det torde inte naturligt hävda kansynsättett att attvara man
träffas sanktion något.ansökerav en om man om

Till administrativa beslut bör också hänföras beslut attgruppen om
avregistrera fondpapper, marknadsförhållandena föranleder det,ett om

på grund låg påomsättning eller grund aktiebolag gåtthart.ex. att ettav av
i konkurs. dessa fallI tillämpas avregistrering inte sanktion för attsom en
föreskrift det skälet fondpapperet förut-överträtts inte fyllerutan attav
sättningarna för officiellt på Ombörs. det under hand-att noteratvara en
läggningen administrativt ärende framkommer omständigheterettav som
tyder på överträdelser kan ha skett uppställda föreskrifter bör dennaatt av
omständighet föranleda disciplinärende aktualiseras i disci-ävenatt ett
plinnämnden vid sidan det administrativa ärendet.av

Till disciplinärende bör inte hänföras de påtryckningsmedel kanett som
komma till användning börsstyrelse i administrativt ärende. Enettav en
börsstyrelse såledesbör oförhindrad förelägga någon påföljdvidattvara av
avregistrering inkomma med uppgifter ägarspridning bola-att t.ex. om av

aktier eller uppgift påstorleken kapital för bedömakunnagets eget attom
bolagets ekonomiska ställning det förskall ärende disci-utan att ettvara
plinnämnden.

Så långt möjligt bör i olika bestämmelser sanktioner påreglerarsom
värdepappersmarknaden ocheller förfarandet i styrelser för börser och
clearingorganisationer klargöras huruvida ärende har karaktärenett av
disciplinärende, skall handläggas disciplinnämnden, eller admini-som av
strativt ärende, för vilket styrelsen ansvarig. Eftersom detärensam an-
kommer på styrelserna hänskjuta disciplinärendena till nämnden blir detatt
slutligen dessa bankinspektionen fårtillsynsmyndighet vilkasamt som svara
för gränsdragningen. bådaEftersom det rättsmedlet falleni äryttersta
klandertalan vid domstol, torde det inte föranleda några betänkligheter ur
rättssäkerhetssynpunkt bådagränsdragningen de ärendetypernamellanatt
blir något diffus.

Det denär hittillsvarande verksamheten vid Stockholms fond-närmast
börs och den kritik förts fram börsstyrelsens olika iroller disci-motsom
plinärenden lett till tanken framgårsärskild disciplinnämnd. Somsom en

det anförda sådanbör emellertid nämnd inte handha enbartav nyss en
ärenden Stockholms fondbörs. Också pårör övriga marknadsplatsersom
värdepappersmarknaden, vad med börs, liksommotsvararsom menar
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clearingorganisationeräven bör omfattas disciplinnämndens verksamhet.av
Vid eventuell tillkomst ytterligare börser och clearingorganisationer ägerav

Ävende angivna skälen motsvarande giltighet. deras disciplinärendennu
bör därför falla under disciplinnämndens prövning.

ll.2.l.2 Disciplinnâmndens verksamhet

Om disciplinnämndens fårverksamhet omfatta alla börser och clearingorga-
nisationer erhållit påkoncession värdepappersmarknaden skapassom en
garanti för enhetlig tillämpning i sanktionsfrågor, ärendenaävenen om
kommer från institutioner med olika uppbyggnad organisation.och Varje

handel bör dock inte falla in under verksamhetsområde.nämndenstyp av
Endast överträdelser regler gäller för handel vid börs ellerav som en
clearingorganisation enligt lag eller avtal på marknadsplatsen bör komma
under nämndens prövning. En handel med icke inregistreradespontan
fondpapper eller liknande bör inte omfattas nämndens prövning. Even-av
tuella sanktioner i samband med denna handel bör handhas bankinspek-av
tionen. Vi föreslår i avsnitten 9.6 och 16.4 bankinspektionen skall kunnaatt
förbjuda bl.a. fondkommissionärer handla med aktier, emittentenatt om

iinte uppfyller de krav ställs för fåhan skall vända sig till allmän-attsom
heten.

våraI förslag eftersträvar aktiehandeln skall koncentreras till Stock-att
holms fondbörs. I det syftet föreslår övergångsvis skillnaden mellanatt
inregistrerade och inte inregistrerade aktier inte skall avgörandevara av
betydelse för reglerna för fondbörsen skall tillämpliga. Detta inne-att vara
bär disciplinnämndens verksamhet förutom emittenter till inregistreradeatt
aktier bör omfatta aktiebolag med icke inregistrerade aktier i de falläven
aktierna föremål för kursnotering påär Stockholms fondbörs därföroch
börsstyrelsen ansvarig för handeln. OTC-noterade O-listenoteradeär och
aktiebolag sålundabör omfattas disciplinnämndens verksamhet. För-av

emittenter aktier bör emittenter obligationer andelar iochutom ävenav av
aktiefonder omfattas disciplinnämndens arbete i de fall fondpapperen ärav
inregistrerade föremåloch för pånotering börs.en

Sanktioner börsbolag andraoch bolag eller emittenter, vilka harmot
fondpapper och andra finansiella föremål påinstrument för handelärsom

börs, avregistrering, föreläggandeär vid avregistrering,äventyren av var-
ning, erinran möjlighetenoch utdöma uppräkningvite. Denna föräratt
närvarande någotuttömmande hinder för vid behov införaattmen nya

sanktioner har inte föreligga.typer ansettav
För de fall finansiella instrument strider föreslårvissa kravmot att

bankinspektionen skall förbjudavid vite handeln, avsnitträtt attges se
8.3.3. Vi har i avsnitt funnit det tillräckligt de finansiellaäratt attsamma
instrument utbjuds marknaden kontrolleras i efterhandsom genom
bankinspektionens försorg. vårDet skulle enligt mening inte lämpligtvara

föra denna prövning till disciplinnämnden.överatt
En sanktionsärenden under nämndensbör ställasannan grupp av som
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prövning dem professionellt pårör uppträder börs eller anslutnaärsom en
till clearingorganisation. Till den hör fondkommissionärer ochen gruppen
marknadsgaranter ombud för dessa organisationer. Någon åtskillnadsamt
mellan börser för aktiehandel och handel för standardiserade optioner och
terminer eller andra framtida marknadsplatser finns det inte skäl göra.att
Däremot bör disciplinnämnd handha sanktionsfrågor bara för erkändaen
börser och clearingorganisationer. Om fondkommissionär deltar i handelen
med fondpapper eller finansiella instrument inte kursnoterade påärsom en
erkänd börs och därvid missbrukar sin ställning bör inte detta behandlas

disciplinärende i nämnden ärendet börett enbart falla in undersom utan
bankinspektionens prövning.

De sanktioner disciplinnämnden kan tillämpa det gäller fond-närsom
kommissionärer och marknadsgaranter återkallelse börsmedlemskap,är av
den föreslagna sanktionen tillfällig avstängning från börshandel, skriftlig
erinran och anmärkning.

Liksom dagi kommer i vissa fall aktör kunna drabbas dubblaatten av
sanktioner. Rätten återkalla fondkommissionstillstånd eller liknandeatt ett
tillstånd förbehålls exklusivt bankinspektionen, vårtenligt förslag skallsom
behålla sin rätt meddela fondkommissionärstillstånd ochatt meddelaäven
tillstånd för bl.a. marknadsgaranter påverksamma marknaden. Enatt vara
ordning innebar disciplinnämnden frågor återkallelseöveratt togsom om

fondkommissionstillstånd och liknande skulle inte förenlig medav vara
bankinspektionens roll tillsynsmyndighet. heller i övrigt bör bankin-som
spektionens sanktionsrätt förändras inrättandet disciplin-genom av en

någranämnd. I fall kan dock disciplinnämnden indirekt bankinspek-styra
tionens verksamhet, nämligen aktör förlorar sitt börsmedlemskapom en
eller direktanslutenrätten kund till optionsmarknaden. Sådanaatt vara
sanktioner bör leda till meddelat fondkommissionstillstånd eller lik-att
nande tillstånd återkallas bankinspektionen.av

11.2. 1.3 Förfarandet

Disciplinnämnden bör för ärenden skulle haettvara organ som annars
behandlats styrelsen för börs eller clearingorganisation. Avsiktenav en en
med förslaget inte tillskapa enskilda aktieägare.klagoinstans förär att en
Enskilda värdepappersinnehavare bör föra ärenden tillinte kunna nämn-
den. Däremot kan naturligtvis enskilda marknadsplatsgörapersoner en

på missförhållande disci-uppmärksam föranleder ärende iett ettsom
plinnämnden. Disciplinnämnden således uteslutande handläggaskall ären-
den förts till clearingorganisationer och gällernämnden börser ellersom av

Ärenden tillöverträdelser dem bör hänskjutasför uppställda regler.av
clearingorganisationdisciplinnämndens ellerprövning börsattgenom en

anhängiggör någon professionella aktörernadisciplinärende deett mot av
eller påemittentema marknaden.av

föreslår clearingorganisatio-Vi i de reglerar börsemas ellerlagaratt som
skyldig-verksamhetsområde ålägger dembestämmelser intasnernas ensom
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disciplinärenden under disciplinnämndens prövning. denhet ställa Avatt
framgåföreslagna börs- och clearingverksamhet bör dels vilkalagen om

fråga dels frågorkan komma i vid överträdelse,sanktioner atten omsom
disciplinnämnden. Underlåten-tillämpningen sanktionen skall prövasav av

skyldighetbörs eller clearingorganisation fullgöra sin förahet att attav en
bankinspektio-disciplinnämnden för prövning bör falla underärende tillett

tillsyn.nens
ärenden, blandDisciplinnämnden bör inte självmant be-ta annatupp

då fårpå verksamheten karaktären tillsyn, vilken i stället börroende att av
brådskandepå bankinspektionen. I vissa fall bör börs ellerankomma en en

ha möjlighet själv besluta sanktion. Ettclearingorganisation att om en
sådant emellertid bli verkan det inte underställs disci-beslut bör utan om

dagen efter beslutet fattats.plinnämndens prövning senast att
Även förutsättning för prövning i disciplinnämnden,det utgör attom en

marknadsplatsen, bör nämnden intesanktionsärendet förts dit av vara
yrkande fråga sanktion.bunden marknadsplatsens i valet Nämn-om avav

för marknadsplatsenden bör själv välja den sanktion reglerna ellersom
framstår lämpligaste.föranleder och den Enavtalparternas som som annan

olyckligt nämndens val sanktion ochordning skulle sätt styraett av
förhållandeden osjälvständig i till den sökande.därigenom göra

få prejudicerandeavgöranden i sanktionsärenden kommerNämndens att
påfår sedvägledning för vad god värdepap-effekt och som anses varage

vårtTanken har under arbete väckts nämndenpersmarknaden. ävenatt
fristående uttalanden vad god sed marknaden.skulle ärgöra om som

disciplinnämn-sådan ordning kan invändningar riktas. EttMot organ aven
påeffektivare det koncentrerar sin verksamhetdens arbetartyp om av-

enskilda fall. Disciplinnämnden bör därför inskränka sig tillgöranden i att
i enskilda sanktionsärenden.meddela beslut

förhållandeDisciplinnämnden bör inta ställning i till börsersuveränen
såclearingorganisationer. Blir inte fallet det sannolikt inte mycketoch är

tillskapandet disciplinnämnd, eftersom grunden för miss-medvunnet av en
kvarstå,tanke partiskhet eller liknande skulle börser och clearingor-omom

ganisationer hade dominerande inflytande i disciplinnämnden. För attett
pånämndens oberoende bör dess verksamhet regleras i lag,garantera

På så fårmotsvarande skett beträffande Stockholms fondbörs.sätt sättsom
disciplinnämnden ställning präglas kontinuitet.som aven

verksamhetför nämndensKostnadernall.2.1.4

upprätthållas börskallsjälvständiga ställningdisciplinnämndensFör att
clearingorgani-fristående från börser ochekonomisktnämnden vidare vara

inte komma idockpå marknaden. Det böraktörersationer andrasamt
skattemedel. Denmedverksamhetfråga disciplinnämndensbekostaatt

direkt ellerbekostasverksamhetenlämpligaste lösningen attvarasynes
detta skerpå marknaden,verksammasamtligaindirekt är attmensomav

börEn ordningoberoende säkerställs.sådant nämndenspå sätt attett
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därför tillskapas innebär kostnaden för verksamheten delasattsom av
samtliga uppträder på börserna eller använder sig clearingorganisa-som av
tionernas tjänster liksom börserna och clearingorganisationerna själva.av
En möjlig lösning dåskulle kunna disciplinnämnden årvarje vändeattvara
sig direkt till marknadens aktörer för erhålla medel för den serviceatt som
disciplinnämnden tillhandahållit året.under sådantEtt skulle docksystem
enligt vår uppfattning bli mycket komplicerat och kostnadskrävande, efter-

det bl.a. skulle kräva fullständig kontroll vilka varit verk-som en om som
under år på börserna eller utnyttjat clearing. För undvikaettsamma atten

sådant byråkratiskt och kostnadskrävandeett bör de verksammasystem
börsernas och clearingorganisationernas avgiftssystem i stället utnyttjas.

I förordningen Stockholms fondbörs finns intaget bestämmelserom om
hur avgifter skall erläggas till fondbörsen. I korthet uppbyggt påär systemet
följande Densätt. börsmedlem skall erlägga inträdesav-antassom som en
gift. Börsmedlemmarna skall årsedan varje betala medlemsavgifter till
bestridande fondbörsens kostnader. Avgiften bestäms börsstyrelsen iav av
förhållande till det sammanlagda beloppet det börsmed-courtageav som
lemmen året innan har uppburit i sin fondkommissionsrörelse. För fond-

Årsavgiftenårsavgiftskall erläggas emittenten. bestämspapper en av av
börsstyrelsen och får till högsta belopp i förordningentas ut ett som anges
och varierar mellan aktier, andelar i aktiefonder, konvertibla skul-som
debrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, premieob-.
ligationer, räntebärande obligationer, förlagsbevis och liknande skuldebrev.

På optionsmarknaden avgifter för varje genomförd transaktion.tas ut
OM avgifter både optionsutfärdaretar och optionsköpare.ut Transak-av
tionskostnaderna debiteras fondkommissionärerna. stårDet sedan fond-
kommissionärerna fritt bestämma de avgifter de i sin sinaatt tur tar ut av
kunder. Vid terminsaffärer bådeerlägger köpare och säljare avgiften var-
dera kontrakt.per

Market-makers vid OM betalar lägre avgifter i options- och terminshan-
deln de direktanslutnaän kunderna.

De presenterade avgiftssystemen framgår redogörelsenär koppla-som av
de till handeln på marknadsplatserna och till dem aktiva eller harärsom
värdepapper inregistrerade på marknadsplatsen. Det rättvist och lämpligtär

dessa får betala diseiplinnämndensävenatt verksamhet. Detta bör kunna
ske börser och clearingorganisationer överför medel till disci-attgenom
plinnämndens verksamhet år,varje förslagsvis med fast krontalsbeloppett

år. Storleken årligaden avgiften bör fastställas regeringen. Börserper av
och clearingorganisationer på såkan budgetera denna kostnadsätt när man
bestämmer avgifterna för marknadens aktörer. Härigenom bidrar samtliga

påaktivaär marknaden på smidigt till diseiplinnämndenssättsom ett
verksamhet. De befintliga ocksåavgiftssystemen kan utnyttjas utan att
några administrationskostnader uppkommer.extra

Avgiftens storlek och de detaljernanärmare avgiftssystemet bör regle-om
regeringen i förordning på liknande frågagäller isättras av en som om

avgifterna till Stockholms fondbörs. Förutom avgifternas storlek bör lämp-
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disciplin-överföras tillvilken tidpunkt medlen skallligen vidäven anges
den planera-i relation tillpå avgiften skall bestämmasnämnden. Storleken
förekomma.något verksamheten bör intede och överskott iverksamheten

byggamöjlighetdock disciplinnämndenTrots detta bör att upp enges
oförutseddaeventuellamindre verksamhetsfond för kunna balanseraatt

personalförstärkningar vidpå tillfälligautgifter, till exempel grund storaav
årliga avgifterna.fonden bör dearbetsanhopningar. Medel till avsättas av

dömaspenningstraff kan kommaDe vitesbelopp eller andra att ut avsom
sådaneftersomverksamhet,disciplinnämnden bör inte tillföras fondens en

ifrågasattes. Ut-opartiskhetordning skulle medföra nämndenskunna att
clearingorganisationellerdömda bör i stället tillfalla den börsvitesbelopp

då karaktärenfrån fårärendet härrör. Beloppetvilken närmast ettav
clearingorganisationen.skadestånd tillfaller börsen ellersom

inte kannågon enskild huvudmanföreslagna ordningen innebärDen att
nämnden frivilketnämndens verksamhet,utpekas finansiär ger ensom av

och marknaden.oberoende ställning gentemot

1.2. 1.5 sammansättningenl

mark-oberoende i sina beslutFör nämnden skall kunna gentemotatt agera
förtroende förkunna kännamarknadens aktörer skallnaden och för att

nämndenbetydelsedet sammansättsnämndens verksamhet är attstorav
integritet. Nämndensauktoritet ochpå denoch sättutses ett som ger

värdepappersmarknaden skulle enligtpåoberoendeställning ett organsom
ifrågasättas nämnden knöts intresserepresentan-vår mening tillkunna om

valtsde ledamötersådan lösning skulle kunna innebäraEn attter. som av
videller omedvetetintresseorganisationer eller liknande medvetet ett av-

valt dem.intresseorganisationsig bundna till dengörande skulle känna som
Även hänsyn tagitsdock misstankarså inte skulle fallet kan attomvaraom

förförtroendeti onödan undergrävatill intressen representerade i nämnden
leda-föreslår samtligaundvika dettanämndens verksamhet. För attatt

regeringen.i nämndenmöter utses av
lämp-relativt liten. Etteffektivt nämndenFör kunna arbeta böratt vara

till likafinnas suppleanterledamöter. Det börligt antal fem ordinarieär
ledamöternaomständighetenDenantal de ordinarie ledamöterna. attsom

får hindravärdepappersmarknaden inteinte bör företräda intressen att
tillförs nämnden.värdepappersmarknadenkunskap och erfarenhet om

nämnden efter-frågeställningar finnas iOckså juridiska börerfarenhet av
rättsvår-bestå iverksamhet till del kommerdisciplinnämndens attstorsom

undvikande alltförvärdepappersmarknaden. Tilldande uppgifter av en
finnaserfarenheterbör allmännautpräglad specialistinriktning även repre-

senterade.
ordförandeordförande och viceFrån utgångspunkterdessa attanser

ha varitellerdomarvärv. De börbör lagkunniga och erfarna i varavara
tillskaparintedock beaktasordinarie domare. Vid utseendet bör att man

beslutföreslår nämndensrisk för jävssituationer med hänsyn till attatt
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Kunskap ochdomstol.föremål vid allmänbli prövningskall kunna för
frågeställ-värdepappersmarknadsfrågor och ekonomiskaerfarenhet om

disciplinnämnden, börivid avgörandebli aktuellaningar, kan ettsom
ekonomisk utbild-två medtillföras nämndenlämpligen genom personer

frågeställningar krävertorde uppkommadet i nämndenning. Eftersom som
revisor. Denledamöterna börrevisionkunskaper att varaanser en avom

förhållanden ha bredbörekonomiskamed kunskapandra ledamoten enom
samtidigt hanvärdepappersmarknadenförhållandena påerfarenhet somom

på marknaden.får företräda intressenövriga ledamöterna inteliksom de
det inte finnas skältorde närmareden femte ledamotenBeträffande att

bör dock enligtnämndenHans roll iledamots kvalifikationer.dennaange
allsidighet.präglaserfarenhettillföra allmänvår mening att avsomenvara

funnit skälöverväganden har vi inte närmaredessa allmännaUtöver att
frågor bäst löses idessaledamöternas kvalifikationer attutan anserange

frågaEftersomledamöterna. ärregeringensamband med utseratt om en
ordförandepersonliga. Somintedockliten nämnd bör suppleanterna vara

Vidordinarie domare.eller varitdenfungera ärbör inte än somannan
vidgällerkriterier gällabörutseende suppleanterna ut-somsammaav

be-i nämnden börOrdförandenledamöterna.seendet de ordinarieav
inträde.suppleanternasordningen förstämma

disciplinnämndens verksamhetikontinuitettillgodose behovetFör att av
för-tidsperiod. Tiden kanväljas för längrenämndens ledamöterbör en

naturligtvis intekalenderår. sagda börDet utgöraslagsvis bestämmas till tre
suppleant förledamot ellerhinder för regeringen utseatt en nysamma

mandatperiod.
fråga vilkenåtskillnad ifondbörslagen Stockholms görsI omenom
sanktionsbeslutsanktionsbeslut. Vissaförmajoritet fordras typerett avsom

kvalifice-de biträttsdet fordrassådanhar attnatur attansetts av envara av
nämligenelva ledamöter,börsstyrelsenssju ledamöterrad majoritet avom

avregistreringbeslutbörsmedlemskap ochupphörandebeslut avomavom
videller föreläggandeutgivaren äventyrfondpapper ansökanutan avav

tillsättande ochkvalificerade majoritet fordras vidavregistrering. Samma
röstövervikt tillräckligenkelbörschef. Vid övriga beslutentledigande ärav

biträder. Detordförandenröstetal gäller den meningoch vid lika som
nödvändig vissaikvalificerad majoritethuvudsakliga skälet till ansettsatt

viktigtbedömtsrättssäkerhetssynpunktfall varit dethar attatt ensomur
Sammastår besluten.majoritet börsstyrelsen bakom över-kvalificerad av

upphörandedisciplinnämndens beslutväganden bör det gällergöras när om
avregistreringellerclearingorganisationmedlemskap till börs eller omav

inregistreratvid börspåföljd avregistreringeller föreläggande vid ettavav
kvalificeradbiträttsbör krävas defondpapper. För dessa beslut att av en

Övriga ingripandemindresanktionsbeslutmajoritet i nämnden. är naturav
bör denVid lika röstetalenkel majoritet.och bör därför kräva endast

ordföranden.mening gälla biträdssom av
utgå såväl ordinarie ledamöterbör tillArvode för arbetet i nämnden som

därförordningbör bestämmas iarvodenasuppleanter. Storleken sammaav
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storleken avgifterna till nämndens verksamhet bestäms.av
Omfattningen på nämndens verksamhet för närvarande svårär be-att

döma. Flertalet frågor skulle kunna leda till disciplinärende påtordeettsom
tidigt stadium kunna lösas i samförstånd mellan börsens ellerett clearingor-

ganisationens ledning och berörd Nämndens uppbyggnad bör dockpart.
sådan omgåendeden skall kunna sammanträda, eftersom fleraattvara av

de avgöranden kommer under nämndens prövning den karaktä-ärsom av
de bör omgående. För uppfylla detta målavgöras böratt nämndenattren

ha fast kansli, uppgift bland skall förberedaett ärendenaannat attvars vara
och sammankalla ledamöterna efter ärendenas avgöranden expedierasamt
dem. Nämnden bör själv bestämma kansliets omfattning kansli-samt utse
chef och övrig personal. Det möjligt åtminstonedetär till början äratt en
tillräckligt påpersonalen anlitas arvodesbasis.att

ll.2.l.6 Klander beslutav

Många aktörer på marknaden har den formella avsaknaden möj-ansett av
lighet överklaga börsstyrelsens beslut i sanktionsärenden otill-att vara
fredsställande. Vid överflyttning ärenden till disciplinnämnden kanen av
det hävdas behovet fullföljdsmöjlighet minskar, eftersom nämndensatt av
sammansättning och arbetsformer bör kunna tillgodose högt påställda krav
avgörandenas kvalitet. Oaktat detta bör inte möjlighetövervägas attom en
överklaga besluten införas.skall

I EG:s första börsdirektiv finns i artikel 15 regler möjlighet tillattom
domstol överklaga beslut påavslag begäran inregistrering och beslutom om

avregistrering. Varje medlemsstat skyldig tillse sådana beslutär att attom
skall kunna överklagas till domstol. Om uppnåönskar harmonise-man en
ring med EG:s regler för värdepappersmarknaden, talar starka skäl för att
disciplinnämndens avgöranden i disciplinärenden skall kunna överklagas.
En möjlighet till domstolsprövning ocksåtorde krävas med hänsyn till
artikel 6:1 i den europeiska konventionen avseende skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

En möjlighet kunna överklaga börsstyrelsens beslut vid påavslagatt
ansökan medlemskap godkännandeeller börsombud föreslogsom om som

fondbörsutredningen. Vidare föreslogs besvärsrätt vid beslutav om upp-
hörande medlemskap återkallandeeller godkännande bör-av om av som
sombud. Talan besluten, vilka skulle i omedelbar verkställighet,mot
skulle föras besvär till regeringen. Besvärstiden till veckortregenom angavs
från den dag då fåttden klagande del beslutet. Fondbörsutredningenav
motiverade sitt förslag bl.a. med den befogenhet bankinspektionenatt som

sådanahar självmant ingripa beslut börsstyrelsen inte haratt mot av som
tillkommit i laga inteordning fullständig ersättning för besvärs-var en en

främst därför den inte omfattade prövning lämplighetsfrågor.rätt, att en av
Genom besvärsrätt skulle rättssäkerheten förstärkas. Föredragandeen
statsrådet uttalade dock besvärregler inte borde införas i denatt om nya
lagstiftningen, bl.a. några årdet skälet det sedan tillbaka fannsattav en
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medveten så långt möjligtsträvan begränsa antalet besvärsärenden iatt
regeringskansliet, och det med avsåghänsyn till ärendena prövningatt att

frågorskilda från lämplighets- någonoch skälighetssynpunkter inte fannsav
lämplig besvärsinstans regeringen.änannan

Allmän domstol målhar tagit mellan Stockholms fondbörs ochettupp
vissa börsbolag NJA 343.1985 Målet rörde beslut börsstyrelsenetts. av

ålägga börsbolagen vite till fondbörsen för brott inregi-att utgeatt mot
streringskontraktet. Sanktionsbeslut har betydelse från rättssäkerhets-stor
synpunkt och de lämplighetsaspekter kan läggas på dem torde intesom
kunna tillmätas så betydelse de förhindrar prövning i domstol.stor att en
Främst med hänsyn önskemålettill såi utsträckning möjligtatt stor som

vårharmonisera lagstiftning med EG:s reglering på området attanser
disciplinnämndens beslut bör kunna överklagas till domstol.

framgårSom avsnitt 16.1 administrativa beslut,att t.ex. ettav anser
avslag begäran inregistrering fondpapper, bör kunna kland-ettom en av

Ävenvid allmän domstol. disciplinnämndens avgörande bör kunnaras
klandras vid domstol. På så uppnås enhetligtsätt det gällernärett system

möjligheternaoch överklagasättet beslut fattas marknadsplatser-att som av
eller disciplinnämnden. Enhetligheten bidrar till öka förutsebarhetenattna

och rättssäkerheten för de såväl inländska utländska professionellasom
aktörerna på marknaden.

När det gäller valet domstol för överprövning disciplinnämndensav av
avgöranden har inte marknadsdomstolenövervägt kunde denom vara

lämpliga instansen. Marknadsdomstolen har till uppgiftmest olikaprövaatt
näringslivsfrågor, bl.a. på konkurrensrättens område. Ur olika synpunkter
måste marknadsdomstolen, med vissa ändringar i fråga sammansätt-om
ningen. ändamålet.lämpad för Risken dock marknadsdom-är attanses
stolen marknaden skulle kunna komma uppfattas den normalaattav som
överinstansen till disciplinnämnden. Vår avsikt har inte åstad-varit att
komma tvåinstanssystem. Tvärtom bör vårenligt mening disciplinnämn-ett
dens avgörande regelmässigt slutgiltigt. åstadkommaVi önskar baravara en
säkerhetsventil för finner sig absolut åtnöjasinte kunna medparter som
disciplinnämndens beslut. uppnåsDetta kan beslutet får klandras tillom
allmän domstol. Erfarenheterna visar näringslivets regelmässigtatt parter
avhåller sig från processande på grund den offentlighet, tidsutdräkt ochav
kostnad följer därmed. Vi föreslår därför beslut disciplinnämn-attsom av
den skall kunna klandras till allmän domstol.

För minska handläggningstiden för mål förevarande kan dockatt typav
vissa åtgärder vidtas rättssäkerhetskravet behöver bli lidande. Enutan att
sådan åtgärd låta allmän domstolär exklusiv instans för samtligaatt en vara
mål frånhärrör disciplinnämnden. Med hänsyn till marknads-attsom
platserna belägna i Stockholmär och sannolikt kommer det iäven att vara
framtiden bör domstol inom Stockholmsområdet fråga.komma i Deten
naturliga valet torde med dessa utgångspunkter Stockholms tingsrätt.vara
Vi har därför funnit det ändamålsenligt föreslå Stockholms tings-mest att

första instansrätt önskar klandranär disciplinnämndens beslut.partsom
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Fråga låta första och sista instans.har väckts Stockholms tingsrättatt vara
således förhindrad föra domstolensPart skulle talan avgöran-att motvara

svårtsådan dock med fog invändas det kanden. Mot ordning kan att varaen
ålagtsbörsbolag, betala vitemotivera varför till exempel att ettatt ett som

inregi-påstådd privaträttsligt avtalföljd överträdelse ettsom av aven
få flerastreringskontraktet, möjligheter sin sak prövad iskall ha sämre att

åläggs skadestånds-skadeståndsprocessinstanser bolag iän samma enom
verksamhetsområde. Denskyldighet köpeavtal inom sitt ordinarieenligt ett

sådantnågot förbuddärför inte införalämpligaste lösningen är utan attatt
fullo. Eftersom vilåta de allmänna domstolarna gälla tillinstansordning för

undantagsfalldisciplinnämndens beslut bara i sällsyntaräknar med att
någon förenad härmed.inte olägenhetkommer klandras, störreäratt

utformasbör förutdisciplinnämndens beslutBesvär över antyttssom som
få från denbör väckas inom veckorklandertalan. Talan beslutet tremoten

inom denna tid bördag meddelades. Väcker inte talanbeslutet rättenpart
regeln det efterförlorad. Syftet med den föreslagnatill talan är att envara

Vi har dettastå beslutet skall gälla eller inte.kort tid skall klart ansettom
många disciplinärendendet i kommersärskilt viktigt eftersom att vara

för den berörs,frågan ekonomisk betydelsebeslut är stor somom som av
börs. Det liggerupphörande medlemskapvid beslutt.ex. av enom av
i disciplinnämn-samtliga handläggningdärför intresse hos parter attett en

uppnås hurbesvärstid för klarhet skall kunnaden efterföljs kort attav en
förhåller tillsigparterna process.en

både clearingorgani-väckas den börs eller denKlandertalan bör kunna av
och be-hänskjutit disciplinärendet till nämndensation motparten,avsom

gått Domstolen bör vidpå disciplinnämndens avgöranderoende emot.vem
fördisciplinnämndens ställe och inomprövningen träda i parternasramen

sanktionsfrågan reglerna för mark-själv meddela det beslut iyrkanden som
föranleder.nadsplatsen avtaleller parternas

i disciplinärenden bör med hänsynHandläggningen vid domstol beslutav
följa förpräglar ärendenas dentill de starka civilrättsliga inslag natursom

tvistemål ordningen.stadgade
disciplinnämnden bör lända till omedel-Frågan, meddeladebeslutom av

överklaga demed möjligheten förbar efterrättelse, hänger attpartsamman
omedelbar efter-Börsstyrelsens beslut länder i dag tillmeddelade besluten.

meddelasockså huvudregeln för de besluträttelse och det är som av
behållsordningpå värdepappersmarknaden. Om dennabankinspektionen

det leda till negativaockså disciplinnämndens avgöranden kanbeträffande
gått honom itill exempel beslutkonsekvenser för ett emotpart, om somen

dock intedomstol. Riskerna härför skalldisciplinnämnden ändras över-av
från fristående disciplin-tillskapandet partsintressendrivas. Genom av en

förstärkas.kommer rättssäkerhetenkvalificerade ledamöternämnd med att
förhållandet nuvarandemed det denomständighet tillsammansDenna att

för marknadennågon olägenhetinneburitordningen inte ha störresynes
få omedelbardärförbehålla Disciplinnämndens beslut börtalar för den.att

föremål klander. Detta torde i sinblivit förgiltighet beslutet kan hatrots att
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disci-överklagandenför obefogademinska riskernaägnat atttur avvara
plinnämndens avgöranden.

kostnaderll.2.l.7 Parternas

många avseenden hadisciplinnämnden iföreslagna kommerDen att en
vårförhållande får dock inte skymmadomstolsliknande karaktär. Detta
deskallmålsättning disciplinnämnden övertarettatt somvara organ

marknadsplatsernashandläggassanktionsärenden skulle sty-avsom annars
föreslå reglermotiveratinte funnit detMed hänsyn härtill harrelser. att

i vidkostnaderförförlorande skallinnebär motpartenspartatt svarasom
gäller inte fördisciplinnämnden. sådan ordning närva-i Enhandläggningen

börsstyrelsen och vidisciplinärenden irande handläggningenvid anserav
vid allmän domstolklanderprocessinte föreligga införa den. Iskäl att en

för fördelningtvistemål uppställda reglernakommer de fördäremot av
rättegångskostnader tillämpas.att

ll.2.l.8 Tillsyn

de för värdepap-de tillserDisciplinnämnden skall attett organ somvara av
ingår del iNämndenefterlevs.persmarknaden uppställda reglerna som en

på utnyttjandet clearing-handeln börser ochför övervakningsystemet avav
förgarantiskall i det rättssä-organisationers tjänster och utgörasystemet en

obe-måste tidigare understrukitsDisciplinnämndenkerheten. varasom
ytterligarepå marknaden. Förinstitutionerroende enskilda attgentemot

tillsynvissnämnden bör det allmänna överstärka förtroendet för ges en
dock intebankinspektionen. Meningen ärden. Denna tillsyn bör utövas av

Inspektionenshos nämnden.skall verksamhetenbankinspektionen styraatt
kontrollera denverksamheten i syfteendast följauppgift bör attattattvara

på disciplinnämndentill det vilketMed hänsyninte strider lag. sättmot
aktuelltendast undantagsfall blitorde det i absolutaföreslås skola arbeta

vår bankinspek-Enligt mening börfrån bankinspektionen.med ingripande
för-några sanktioner nämnden. Skulletionen inte förfoga motöver mot

bankinspektionenmissförhållanden börnågra sig,modan rapporterayppa
det till regeringen.

den karaktä-inteuppbyggnad verksamhetDisciplinnämndens och är av
tillsynsverksamhet.nämnden bankinspektionensbör bidra tillattren
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Insiderhandel12

12.1 Inledning

Insiderhandel mycket vanlig i USA på 1930-talet deoch oartervar var en av
vilka uppdagades i den utredning USA:s genomföra efterlätsenatsom
börskraschen på Wall Street och ledde till federal lagstiftningsom en om
börsverksamhet och handel med värdepapper.

Själva begreppet insiderhandel två insiderhandelkan ha betydelser,sägas
i vid mening och insiderhandel i äveninskränkt mening kallad traditionell
mening.

värdepap-driver handel medInsiderhandel i vid mening är när personen
förhållande förkännedom okäntunder utnyttjande sin ärett somper av om

påverka på värdepapperetkursenallmänheten och beskaffenhet attav
förhållandetuppåt nedåt offentliggörs. okända kaneller det Detnär vara

påverkavilken aktiekursen,omständighet helst kan t.ex.antas ensom som
skattebe-ändringar valuta- ellerkommande diskontoförändring eller av .

hänför sig tillOm offentliggjorda informationenstämmelser. den icke ett
påeffekt värdepapperaktiebolag ha kursdrivandeenskilt och kan väntas

insiderhandel i inskränktbrukar talautgivits aktiebolaget,som omav man
mening.

12.2 Gällande rätt

I Sverige har lagstiftningen insiderhandel tagit form under 1970- ochom
1980-talen. Sverige saknade dessförinnan lagregler direkt behandladesom

Affärer ansågs ohederliga brottsliga kunde dock beivrasämnet. ellersom
med tillämpning civil- straffrättsliga Vidare fannsallmänna och regler.av
det aktiebolagsrättsliga aktieägarna insyn i bolagensregler skullesom ge
verksamhet.

Genom 1971:827lagen registrering aktieinnehav fick Sverige denom av
första reglering insiderhandel.direkt syftade till stävja eventuellattsom

Lagen innebar i huvudsak skyldighet för vissa i lagen uppräknadeen
personkategorier, tillhörande anknytning till bolags led-eller med nära ett
ning, registrera sitt ändring i innehav aktier iaktieinnehav elleratt av
bolaget. påLagen tillämplig aktier i svenskt aktiebolag noteratsom varvar
vid på Med aktierStockholms fondbörs eller den s.k. fondhandlarlistan.
jämställdes inom fondhandeln förekommande bevis teckna ellerrätt attom
erhålla för-aktier i sådana skyldigbolag. Den anmälningsskyldige attvar

innehadesinnehav redovisa aktier i det bolagetävenutom egna som avegna
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make eller vårdnad.omyndigt barn stod under hans Hade densom an-
mälningsskyldige någoneller hans familjemedlemmar eller flera demav av

sådantillsammans väsentlig ekonomisk gemenskap med juridisk person
pågrundades andelsrätt därmedeller jämförligt ekonomiskt intresse,som

omfattade anmälningsskyldigheten den juridiska innehaväven personens av
aktier i bolaget, den anmälningsskyldige samtidigt hade väsentligt in-om
flytande den juridiska verksamhet.över personens

Aktieinnehavet eller ändringar i innehavet skulle anmälas till den som
bolagetförde aktieboken VPC VPCeller Värdepapperscentralen AB,

månad efter inträffad förändring. Uppgifterna registrerades isenast en en
särskild förteckning hållasskulle tillgänglig hos bolaget eller VPC.som
Uppgiftsskyldigheten straffsanktionerad. Bankinspektionen möj-var gavs
lighet kontrollera lagens efterlevnad. Bankinspektionens kontrollatt om-
fattade frågan, påendast anmälningsskyldigheten fullgjorts rätt sätt.om

förelågDet ingen möjlighet för bankinspektionen kontrollera in-att om
siderhandel hade ägt rum.

1985:571Tillkomsten värdepappersmarknadenlagen innebarav om en
skärpning reglerna insiderhandel. Förutom den tidigare lagregle-mot attav
rade registreringsplikten bibehölls för med insynsställning i ettpersoner
aktiebolag infördes direkt förbud insiderhandel.ett mot

Lagen utformad den innehållerdet dels förbudär sättet att ett som
allmänt knyter till den traditionella insiderhandeln, dels förbudettmer an
omfattar den situation där juridisksvensk förvärvaattsom en person avser

aktierna i aktiemarknadsbolag take-oversituationen. Lagen ändradesett
1987:701den juli 1987 SFS främst såvitt tidpunkt från1 den vilkenavser

förbud insideraffärer gäller i take-oversituationen.mot
Regleringen registreringsskyldigheten förbuden insiderhandeloch motav

gäller endast vad i lagen betecknas aktiemarknadsbolag. Med aktie-som
marknadsbolag svenskt aktiebolag utgivit eller i ställetträttettavses som

Ärför utgivare aktier inregistrerade vid Stockholms fondbörs.ärav som
endast vissa bolagets registrerade fondbörsaktier vid Stockholmsav om-
fattas 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, optionsbe-
vis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteck-
ning och vinstandelsbevis, utgivits aktiemarknadsbolaget ellersom av av
någon §.i ställe aktiemarknadsbolaget 4 Genom tilläggträttannan vars
till lagen den juli 1986 omfattas aktieoptioner1 lagen. Deävennumera av
bestämmelser ocksåaktie i aktiemarknadsbolag aktieop-gäller gällersom
tion 198586:151.avseende aktie sådant prop.i bolag

Kretsen enligt värdepappersmarknadslagen har insyns-av personer som
ställning förhållandei aktiemarknadsbolag utvidgades i till registrerings-
pliktiga enligt lagen registrering aktieinnehav. Personerpersoner om av

§med insynsställning enligt 6 styrelseledamot eller suppleant i bolagetär
eller dess moderföretag, verkställande direktör eller vice verkställande di-
rektör i bolaget moderföretag, verkställande direktöreller dess eller annan

fåledande befattningshavare kani dotterföretag, han normaltett antasom
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påverkaförhållande kansådantförtrolig informationtillgång till somom
eller dessi bolagetsuppleantrevisor elleripå aktierna bolaget,kursen

moderföretag,bolagetshandelsbolag ärbolagsman imoderföretag, ett som
befattning i ellerledandeinnehavarekommanditdelägare,dock annanav

eller dessför bolagetstadigvarandeuppdragkvalificerat naturannat av
medföranormalt kaneller uppdragetbefattningenmoderföretag, antasom

påpåverka kursenförhållande kansådantinformationförtrolig somom
aktier i bolaget,den fysiska äger mot-bolaget,aktierna i somperson

samtligaförröstetaletelleraktiekapitaletminst 5svarande procent avav
sådanmedtillsammansomfattningi dennaaktierbolaget, elleraktier i äger

närstående.aktieägarenjuridisk ärfysisk eller person som
deförteckning§ skyldigt föra överenligt 15Bolaget är att personeren

harbolagetiuppdragstagareellerarbetstagaresin egenskapi avsom
för allmänhetenhålla tillgängligskall bolagetFörteckningeninsynsställning.

ocksåbolagetparagraf skallEnligtbankinspektionen.tilloch lämna samma
in-dennesförteckningenupptagits iunderrätta denskriftligen omsom

verkställandesådanifall denneanmälningsskyldighet, ärsynsställning och
dotterföretagbefattningshavare iledandeellerdirektör ett nor-somannan

förhållande kaninformationfå tillgång förtroligtillmalt kan somantas om
innehavarehanSamma gäller äri bolaget.på aktiernapåverka kursen om

stadigvar-uppdragkvalificerati ellerbefattningledande annat avav annan
ellerbefattningenmoderföretag,dessellerför bolagetande upp-natur om

sådant för-informationmedföra förtroligkannormaltdraget antas om
under-Kopiapå bolaget.aktierna ipåverka kursenhållande kan avsom

bankinspektionen.sändas tillsamtidigtskallrättelsen
skriftligenskallinsynsställninginneharlagenenligtDe personer som

§.VPC 10tilli innehavetoch ändringi bolagetaktierinnehavanmäla av
make§ aktierenligt 11 ägsomfattarAnmälningsskyldigheten även avsom

under denomyndigt barnanmälningsskyldige,till densamboeller an-
verksamhet denjuridiskvårdnad, övermälningsskyldiges an-varsperson

anmäl-vilken deninflytande och medväsentligtmälningsskyldige har ett
harnärstående tillsammansnågon honomochningsskyldige eller han en

därmedellerandelsrättgrundasekonomisk gemenskapväsentlig som
ekonomiskt intresse.jämförligt

aktieinnehavetsåsomanmälningsskyldighet, närfall föreligger intevissal
marknadsvärdeunderstigervärdeteller mot-uppgår till 50 aktierinte ett

med aktier.likställsi lagenvärdepapper10 000 kr. avseendesvarande som
anmälnings-inteomfattasaktiersmåposterförsäljningochKöp avavav

inteanmälangjordefterinnehavetändring iskyldigheten, senasteom
likställsvärdepapperändringenuppgår 50 aktier eller,till somavserom

§.10000 kr.motsvarande 10marknadsvärdeunderstigermed aktier, ett
in-detefter14 dagarskall fullgöras attAnmälningsskyldigheten senast

fått kännedomeller hanuppkommit försynsställning om enpersonen
aktiein-förändringar ividtidsgräns gällernärståendes aktieförvärv. Samma
kommitanmälandetdagen efter§.13 VPC skall attnehavet senast

anmälan. An-innehållet ibankinspektionenochbolagetunderrätta om
14 §.allmänhetenhållas tillgänglig förskall hos bolagetmälan
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Bankinspektionen för insynsställningsregisterregister deett över an-
mälningar 25 §. Uppgifter igörs insynsställningsregistret avseendesom
sådant aktieinnehav inte längre omfattas anmälningsskyldighetensom av
kan avföras registret. Uppgifterna skall dock bevaras i årminst tio efterur
det de avförts registret. Uppgifterna i insynsställningsregistretatt och deur
uppgifter avförts från registret offentliga.ärsom

Anmälningsskyldigheten fullgörs i det nuvarande på så sättsystemet att
med insynsställning på särskild VPC utarbetad blankettpersonen en av

anmäler innehav och förändringar. Anmälan hanteras manuellt såvälav
VPC bankinspektionen. Den VPC efter eventuellamottassom av som
kompletteringar sänder den vidare till bankinspektionen. När bankinspek-
tionen anmälan den i förssätts detmottar pärm aktuellaöveren en som
aktiemarknadsbolaget. I finns förteckningenpärmen även bolagetsöver

med insynsställning.personer
Antalet anmälningar under fråntiden den 1 oktober till den 31var

december 1985 1 746, 1986 3 923, 1987 3 931, 1988 4 080 under tidensamt
från den 1 januari 1989 till den juli1 1989 1993. Antalet registrerade

med insynsställning 6 000är och i juli 1989 berördes 208personer ca
aktiemarknadsbolag reglerna.av

Kännedom vilka har insynsställning erhåller bankin-om personer som
spektionen förteckningen bolaget in till bankinspektionen.säntgenom som
Vid kontroll misstänkta affärer vid offentliga erbjudanden förvärvav om av
aktier i aktiemarknadsbolag använder bankinspektionen ocksåett bolagets
personalregister, eftersom förbudet omfattar arbetstagare och uppdrags-

knutna till bolagetär enligttagare lagen inte har insynsställning.som men
Som tidigare innebar den lagennämnts skärpning, eftersom ettnya en

direkt förbud infördes insiderhandel i två olika situationer.mot
Lagen omfattar dels allmänt förbud insiderhandel, dels förbudett mot ett

insiderhandel vid offentliga erbjudandenmot förvärv aktier i ettom av
aktiemarknadsbolag take-oversituationen. Skälet till särskild regle-att en
ring infördes för take-oversituationen dels lagstiftaren valdeatt attvar
begränsa den allmänna regeln insiderhandel till omfatta endastattom
insiderhandel inskränkti förtroligmening information hänför sig tillsom

enskilt bolag, dels offentliga erbjudandenett innebäratordeatt stora
frestelser för inblandade vinstgivandegöra affärer.att

Bestämmelsen insiderhandel vid offentliga erbjudanden 7 § inne-mot
bär i huvudsak svensk juridisk någon åtgärdnär vidtagitatt, en person som
syftar till och ägnad ledaär till offentligt erbjudande förvärvatt ett om av
aktier i svenskt aktiebolag aktier inregistrerade vid Stockholmsärvars
fondbörs eller svenskt aktiebolag OTC-bolag aktiemarknadsbolag,somär
förbud råder för arbets- eller uppdragstagare hos berörda företag eller deras
moderföretag innan erbjudandet offentliggjorts handla med aktier iatt
aktiemarknadsbolag föremål för erbjudandetär och, den juridiskasom om

står bakom erbjudandet aktiemarknadsbolag,är medävenettperson som
aktier i det bolaget.

Den personkrets omfattas förbudet insiderhandel i take-motsom av
oversituationen betydligt vidsträcktär kretsen medänmer personerav
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insynsställning omfattas anmälningsskyldigheten. Desom av personer som
berörs förbudet insiderhandel i take-oversituationen arbetstagaremot ärav
och uppdragstagare hos den juridiska står bakom take-overer-person som
bjudandet eller hos det aktiemarknadsbolag föremål för erbjudandetärsom

någoteller deras moderföretag. förutsättningEn erhållitdeär känne-attav
dom erbjudandet följd anställningen eller uppdraget. Harom som en av
kännedom erhållits på samband medsätt vederbörandesannat utan an-
ställning eller uppdrag gäller inte förbudet. Förbudet omfattar även att
handla för räkning i aktuella bolag eller rådmed eller därmedattannans
jämförlig handling föranleda någon till handel med aktiemarknads-annan
bolagets aktier innan erbjudandet offentliggjorts.

Även fysiska aktieägare har andelar eller aktier berördai destörresom
företagen berörs förbudet, nämligen innehavet minst 5utgör procentav om

sådanasamtliga andelar eller aktier hareller röstvärdeett motsvararav som
minst 5 sådanaför samtliga andelar eller aktier. Vidrösternaprocent av
bestämmande innehavets storlek skall aktier närstående tillägsav som av
aktieägare medräknas.

I bestämmelsen dåtypfall förbud insiderhandel undernämns tre ett mot
förhållandenalla skall inträda, nämligen frågan offentligt erbjudan-när om

de väckts i den juridiska någonstyrelse eller hos kanpersonens annan som
fatta beslut erbjudandet, företrädare för den juridiskanärom personen
kommit med företrädare föröverens aktiemarknadsbolaget inledaattom
överläggningar syftar till offentligt erbjudande den juridis-närett samtsom

låtitka utredning affärsmässigade förutsättningarnagörapersonen en om
för offentligt erbjudande eller för erbjudandetsplan genomförande. Iett en
det fall det erbjudande någonbolaget eller på bolagets uppdrag gjortannan
antingen utredning de affärsmässiga förutsättningarna för offent-etten om
ligt erbjudande eller plan för erbjudandets genomförande, skallen en
förberedande åtgärd i lagens mening vidtagen. Löst skisserade kalky-anses
ler och liknande uppslag inte föranleda förbud medan däremotettanses en
upprättad promemoria, kan läggas till grund för allmän uppskatt-som en
ning de finansiella och marknadsmässiga konsekvenserna ettav av sam-
gående, utlösa förbudet. Förtrolig information skall inte utnyttjasanses om

offentligtdet med fog kan erbjudande kommer realiseras.antas att ett att
Enskilda initiativ nivålägre i företagsstrukturen i allmänhet inteanses
utlösa förbud. såFör skall ske krävs utredningsdirektiven kan här-att att
ledas till någon påledningsfunktion i fall avdelning med förvart en ansvar
utvecklingsfrågor. sådanaHar direktiv utgått bör handeln avbrytas när
utredningsarbetet resultat skäligen kan leda till för-avsatt antas ettsom
värvserbjudande. fråganHar samgående väckts direkt företagetsettom av
eller koncernens verkställande ledning sådant initiativ vanligenettanses

indikation på offentligt bud förestående. sådantI fallär äratt ettsom en
redan själva initiativet tillräckligt för förbudet skall inträda.att

I den allmänna bestämmelsen insiderhandel 8 § stadgas denmot att
enligt lagen har insynsställning i aktiemarknadsbolag, dvs. denettsom

begränsade krets har anmälningsskyldighet beträffande aktieinnehavsom
och aktieförvärv, inte heller i fall för fåreller räkningannat egen annans
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köpa eller sälja aktie i bolaget råd på liknande få någoneller lämna eller sätt
handla med den aktuella aktien, han känner till omständighet inäratt en

bolagets eller moderföretagets verksamhet upplysningvilken kommerom
årsredovisning, delårsrapport årsbokslutlämnas i eller inteännuatt som

påverkaoffentliggjorts, ifall omständigheten ägnad väsentligt kursenär att
på bolagets aktier den blir allmänt känd. Samma gällersaknär även annan
inte offentliggjord omständighet i bolagets eller dess moderföretags verk-

påverkasamhet, omständigheten uppenbart ägnad väsentligtär attom
kursen på bolagets aktier den blir allmänt känd. sistnämnda fall krävsInär

alltsådet det skall uppenbart informationen kan få kurs-att attvara en
drivande effekt.

Omständigheten det bolaget den skall erfaren-skall gälla enskilda och
såhetsmässigt påverka Huruvida faktisktväsentligt aktiekursen. sker när

frågorden offentliggörs saknar betydelse. Vid bedömningen närav om
väsentlighetsrekvisitet departementschefenuppfyllt har iär prop.
1984852157 på i89 angivit tioprocentig ändring kursen aktieatts. en av en
allmänhet väsentlig.är att anse som

tvåDe förbudsbestämmelserna gäller inte för befattningshavare hos en
fondkommissionär frågai köp försäljning för fondkommissionärensellerom
räkning aktier i OTC-bolag för vilket fondkommissionären market-ärettav
maker. Fondkommissionären i sin egenskap market-maker skyldigär av

lämna köp- och säljerbjudande. heller omfattas befattningshavare hosatt
fondkommissionär fråga utfärdande, köp eller försäljningnär ären avom

iaktieoption för fondkommissionärens räkning, fondkommissionärenom
på aktieoptionersärskilt avtal utfäst sig begäran kursen ochatt attange

Befattningshavaretill dessa kurser utfärda, köpa eller sälja aktieoptioner.
omfattashos market-maker, inte fondkommissionär, inteären som av

9 §.undantaget
Befattningshavare hos fondkommissionär inte heller förhindradär att

utföra köp- Dåoch säljorder för kund. fondkommissionären har etten
uppdrag efter direktiv förvalta kunds värdepappers-allmännaatt mera en
portfölj och de omplaceringar marknadsförhållandena kangöra som mo-

dåtivera gäller dock förbudet. Befattningshavaren förhindrad förär att
ettkundens räkning köpa eller sälja aktier i bolag, befattningshavarenom

på grund insiderbestämmelserna inte för räkning skulle kunna göraav egen
sådan affär. dåInsiderförbuden gäller heller köp omständigheten ären

försäljningägnad sänka kursen eller där omständigheten ägnadäratt att
höja såvida frågakursen, det inte aktieoptioner. Inte heller för-är om
säljning förbuden.aktier tillhör konkursbo omfattas Enettav som av
konkursförvaltares eventuella insiderställning i aktiebolag skall inte kun-ett

försämra borgenärers ställning i konkursboet försäljningattna genom en
måste anstå viss tid. Innehavare aktieoptioner skall den dagäga rätt attav

utgåroptionens löptid lösa de aktier optionen eller sälja optionen.avser
ocksåDen utfärdat aktieoption i samband med haskall lösen rätt attsom en

sälja de aktier optionen insiderreg-eller köpa hindrasutan attsom avser av
lema. förbudet fall vidheller omfattar insiderhandel de över-mot ett
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tagande aktiebolag aktier köps förett när den erbjudande juridiskaav
räkning 9 §.personens

Bankinspektionen har i lagen 24 § givits bedrivarätt utredandeatt
verksamhet det finnsnär anledning brott insiderreglernaatt anta att ett mot
förekommit. Således har bankinspektionen möjlighet begära in uppgifteratt
från den det finns anledning har gjort överträdelsen. Vidatt antasom 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 möjlighetäven begära in uppgifter från detatt
aktiebolag aktier överträdelsen gäller och vid offentliga erbjudandenvars
från den juridiska Ävenlämnat erbjudandet. moderföretagenperson som
till dessa bolag har bankinspektionen möjlighet begära in uppgifteratt av.
Eftersom det kan finnas behov kompletterande upplysningar demutöverav

framkommer de uppgifter lämnas fondkommissionärernasom vidav som av
tillhandahållandet avräkningsnotor, har fondkommissionärernaav även
kommit omfattas bankinspektionens frågerätt.att av

fallI de det finns anledning insider köpt såltelleratt anta aktieratt en
bulvan eller någon köpt eller sålt aktier i bolagattgenom omfattasett som

lagen och anledning också finns handeln föranlettsav att otill-anta att av
låtna råd eller liknande har bankinspektionen begärarätt in uppgifteratt av
denna Denna frågerätt skall dock endast användas det före-person. om
ligger särskilda skäl talar för insidertips utnyttjats. Finns detattsom an-
ledning någon andraöverträtt bestämmelseranta att i lagen och är över-
trädelsen belagd med straff får bankinspektionen i utredningssyfte också
infordra uppgifter denne.av

För oaktsamt uppsâtligteller brott förbuden insiderhandelgrovt mot om
stadgat böter fängelse månader.är eller i högst Om brottet är attsex anse

straffet fängelse två år.i högst kanär Ansvar inte utdömas förgrovtsom
anstiftan eller medhjälp till insiderbrott 28 §. För brott anmälnings-mot
skyldighet enligt lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst måna-sex
der. Den uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar oriktig eller vil-som av
seledande uppgift fullgörandevid sin uppgiftsskyldighet i samband medav
bankinspektionens utredande verksamhet dömas till böterkan eller fängel-

månader §.högst 29se sex
Vinning insiderbrott skall förklaras förverkad det inte oskäligtärav om

31 §. Allmänt åtal för insiderbrott får endast väckas efter medgivande av
bankinspektionen 32 §.

Vikten allmänheten skall kunna förtroendehaatt för fondkommissio-av
närshandeln har lett till bestämmelser egenhandel för befattnings-att om
havare hos fondkommissionärer förts in i fondkommissionslagen 1979:748.
Bestämmelserna innebär den på grund befattningatt eller harsom av annars
anknytning till fondkommissionär får för räkning köp, byteegen genom
eller därmed jämförligt fång förvärva fondpapper för långsiktigänannat
förmögenhetsförvaltning, han normalt har insyn i uppdragsgivares vär-om
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försäljnings-det allmännaomfattningsådanhardepappersaffärer attsom
obligationer ochfrån regeln är§. Undantagna39påverkasvärdet kan

kurssväng-bedömtsdeteftersomkonvertibla, attförlagsbevis inte ärsom
beroendevanligendessa ochförobetydligaförhållandevisningarna är av

Avgörande förpåverkar aktiekurserna.deandra faktorer enän omsom
i uppdrags-insynnormalt harhanbestämmelsen äromfattas omavperson

begränsadendast iBefattningshavarevärdepappersaffärer.givares om-som
omfattas intefondaffärernainsyn itillfällen harenstakavidfattning eller av

lång-två år harsträcker sig över ansettsPlaceringarförbudet. varasom
långsiktig skallförmögenhetsplacering ärbedömningenVidsiktiga. enom

kredit.finansieratsförvärvetbeaktasäven genomom
oför-skyldigainsynsställningnämnda ärhar attBefattningshavare som

tilli innehavetändringarochfondpapperinnehavsittanmäladröjligen av
sådanagäller inteAnmälningsskyldigheten§.40fondkommissionären

Anmälningsskyldig-konvertibla.inteförlagsbevis ärochobligationer som
anmälningsskyldige, hans makedenomfattar fondpapper ägshet som av

någon dem ellervårdnad. Harstår hansunderomyndigt barneller avsom
medgemenskapekonomiskväsentligsådantillsammansdemflera annanav

på andelsrätt ellergrundasfondkommissionärenjuridisk än somperson
anmälningsskyldighetenomfattarintresse,ekonomisktjämförligtdärmed

anmälnings-denfondpapper,innehavjuridiskadenäven omavpersonens
juridiskadeninflytandeväsentligt översamtidigt harskyldige personens

verksamhet.
gjorda anmälningarförteckningföra överskallFondkommissionärerna

föreligger40 §. Detbankinspektionenförtillgänglighålla denoch även
fond-hosverkställande direktörenellerstyrelsenförskyldighetvidare en

påinsynsställninghardenunderrättaskriftligenkommissionär att som
anmälnings-han ärfondkommissionärenhosbefattning attgrund sin omav

§.41fondpappersinnehavskyldig för sitt
insiderhandel finns detpådirekt sikte ytter-de reglerFörutom tarsom

offentligtreglerarblandlagstiftningenibestämmelser annatligare som
§ brotts-20 kap. 3förhållanden. Isekretessbelagdakunskapanställdas om

Itystnadsplikten.brottbestämmelseintagitsbalken har mot para-omen
hemlig-pliktighanuppgift ärnågon röjer attföreskrivsgrafen att somom

förbe-förordnande ellerenligtellerförfattninghålla lag ellerenligt annan
författning ellerellermed stöd lag utnytt-meddelatshåll har annanavsom

eljestgärningen ärhan,hemlighet dömessådanolovligenjar han om
fängelseböter ellertystnadsplikt, tillbrottmed straff förbelagdsärskilt mot

dömes tillsådan handlingbegäroaktsamhetår. Deni högst ett enavsom
tilldömasskall dockfallböter. l ringa ansvar.

tystnadsplikt fordrasför brottutdömas attskall kunnaFör motatt ansvar
krävs inteförfattning. Däremoteller attföljer lagtystnadsplikten annanav

Bestämmelsenförfång. ärellermedfört skadatystnadspliktenbrott mot
tillämpasdärför endastskallochtill lagförhållandesubsidiär i omannan

straff.medbelagdsärskilteljestöverträdelsen inte är
tystnadsplikt i det all-bestämmelser1980:100sekretesslagenI omges
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verksamhetmännas och förbud lämna allmänna handlingar.att utom
Bestämmelserna förbud röja uppgift sig det skeratt muntligenavser vare
eller allmän handling lämnas Genomatt bestämmelserna i lagengenom ut.
regleras befattningshavares tystnadsplikt i statlig och kommunal tjänst. I 1
kap. §4 sekretesslagen föreskrivs förbud gäller enligt sekretesslagenatt om

röja uppgift får uppgiften intemot att heller i övrigt utnyttjas utanför den
verksamhet i vilken sekretessen gäller för uppgiften. En offentlig funktionär

således förbjudenär utnyttja uppgifter hanatt skyldig enligtär sekre-som
tesslagen hemlighålla iatt sammanhang för medett hjälpannat att av
uppgifterna göra vinstgivande affär. sådanVidt.ex. överträdelse kanen en

drabbas straffansvar för brott tystnadsplikten enligt 20personen av mot
kap. 3 § brottsbalken. Som påexempel bestämmelse i sekretesslagenen

har betydelse i här aktuella sammanhang kan 3 §nämnas kap.som 1 vari
föreskrivs sekretess gäller hos regeringen,att riksbanken och riksgäldskon-

för uppgift angår riketstoret centrala finanspolitik, penningpolitik ellersom
valutapolitik, det kan syftet med beslutade eller förutseddaantas attom
åtgärder motverkas uppgiften röjs. Vidare kan bestämmelsennämnas i 8om
kap. §5 sekretesslagen sekretess i statlig myndighets verksamhetom som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditvä-
sendet, fondkommissionärs- och fondbörsväsendet eller försäkringsväsen-
det för uppgift affärs- eller driftsförhållanden hos den myndig-om som
hetens verksamhet det kan han lider skada uppgiftenantas attavser, om om
röjs eller uppgiften ekonomiskarör eller personliga förhållanden förom

har i affärsförbindelseträtt eller liknande förbindelseannan med densom
myndighetens verksamhet Vid handel med utländskasom valu-t.ex.avser.

kan sålunda dentor överträder bestämmelsen i 3 §kap. 1 siggörasom
skyldig till brott tystnadsplikten och dömas enligt brottsbalkensmot be-
stämmelser, han utnyttjar kunskapen för vinstgivandegöraom att trans-en
aktion för del.egen

Genom bestämmelser i sekretesslagen i förening med 20 kap. §3 brotts-
balken således offentligaär funktionärer i vissa fall förhindrade göraatt
affärer med tillgång till icke offentliggjord information.

12.3 Insiderlagarnas tillämpning
Bankinspektionens första uppgift det gäller insiderbevakningnär är att
finna de händelser eller omständigheter förbudsgrundande enligtärsom
lagen. För ändamålet följs kontinuerligt vad i massmedia.rapporterassom
Även information från bolagen följs viktigNär händelse inträffatupp. en
måste analys för bedömagöras händelsen sådan betydelseäratten om av

förbudet varit gällande innan händelsen offentliggjordes.att När bankin-
spektionen funnit förbudsreglerna varit tillämpliga inspektionengöratt
kontroller för insiderhandel faktiskt förekommit. Insiderregisteratt se om
kontrolleras för någon gjortsanmälan till registret. Kursutveck-att se om
lingen och omsättningsvolymen i tiden före offentliggörandet genomgås.
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fondbörsStockholmssamråd medkraftigt skeromsättningen ökatHar om
på någonredautvecklingen aktien. Förivad kan ligga bakom att ta omsom

avräkningsnotorfondkommissionärernassålt kontrollerasköpt eller aktier
medockså i sambandBankinspektionen kanperioden.för den aktuella
medvilka bolagetsfrån bolagetuppgifterdetta begära in personeravom

omständig-kurspåverkandedenkännedomhadeinsynsställning omsom
dessa kontrollerdet sig vidoffentliggjordes. Visardenheten innan att en

tiden förekommerden aktuellahandlat underinsynsställningmedperson
ochtill handelnfrågar vederbörande motivenbankinspektionendet att om

Undersökningenhändelsen.kurspåverkandekände till denhuruvida han
åklagaren,tillskall överlämnasärendetmed bedömningavslutas omaven

förså ärendet anmälspååtalsanmälan eller sättvilket kan attgöras som
vidare utredning.

medmarknadsövervakningförsärskild enhetfondbörs harStockholms en
samarbeteharkursutvecklingen. Enheten närauppgift vaka över ettatt

fördatoriseratanvänder sigbankinspektionen. Enhetenmed ett programav
på bolags aktierkursrörelser. Om kursenfå kännedom ettstörreatt om

ändrasbetalkursernafrån föregående dag elleravviker 5än procent ommer
Fondbörsen sökerpå lista.avvikelsendagenlika mycket under noteras en

kursawikelsenförklaringar tillefter naturligatill början attgenomen
från Ger dettabolagen.marknadsförhållandena informationenochstudera

från börsmedlemmardå då,ochförklaring kan, vilket skernöjaktig
Går inte finnadetaffärerna utförts.för räkningbegäras besked attvems

påfråga mäklarnafondbörsen möjlighetnågon förklaring harnaturlig att
förklaring intenågon naturligdet fallde utfört affärerna. Föruppdragvems

till bankin-översänds materialetundersökningarstår gjordafinnaatt trots
på vissakopiorsänder kontinuerligtBankinspektionenspektionen. an-

insynsställning till fond-medaffärer gjortsmälningar personersom avom
betydelse förkan haanmälningar affärerbörsen. Eftersom endast av som

med sända allarutinenden ursprungligamarknaden intressanta har attär
övergivits.anmälningar till fondbörsen

medutfärdadesregistreringspliktenTvå för brottstrafförelägganden mot
Efter värdepap-aktieinnehav.registreringstöd den gamla lagen om avav

ingåendeikraftträdande bankinspektionenharpersmarknadslagens un-mer
Flertaletotillåten insiderhandel.fallmisstänktadersökt cirka tjugo un-av

allmän-§ några detförvärvssituationer 7 ochdersökta fall har avsett mera
för brotttilldömdesförbudet 8 §. 1988Före ett ansvarpar personerna

förhandfullunder dömdesanmälningspliktenoch 1988 personermot en
Åtal förbudetbrottförhar väcktsbrott. motmotmot personensamma

slutligtinteinsiderhandel har prövats.ännumen
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12.4 Förekomsten självregleringav av
insiderhandel

Den självreglering i dag förekommer på marknaden i form etiskasom av
kompletterar mångaregler i fall frågavärdepappersmarknadslagen i om

insiderhandel.
Den avgörande drivkraften bakom tillskapandet etiska regler för aktö-av

på marknaden förtroendet för den verksamhetenärrer omsorgen om egna
hos dem utnyttjar eller kan tänkas komma i behov utnyttja deattsom av
tjänster tillhandahålls. Förtroendet får inte skadas enskildaattsom av

närståendesanställda för eller räkning.agerar egen
på enkät från kommitténAv till marknaden bland annatsvaren en om

förekomsten etikregler har framkommit dylika regler relativtärattav egna
förekommandevanligt hos dem dagligen deltar påi handeln eller annatsom

kommer i regelbunden förtrolig kurspåverkandesätt kontakt medmer
information. Cirka trettiofem pådem svarade enkäten hadeprocent av som

regler de regler i värdepappersmarknadslagen fondkom-utöver ochegna
missionslagen omfattade tillfrågade.vissa de vissa fallI gällersom av
etikreglerna alla anställda. Reglerna omfattar dock vanligen endast de

handlar med värdepapper eller ansvariga förärgrupper av personer som
förvaltning värdepapper hos arbetsgivaren eller liknande organisationav
eller kommer i regelbunden kontakt med informationsättannatsom mer

kan komma påverka påkursen värdepapper.att ettsom
utformade påReglerna olika I vissa fall förbjudsär anställdasätt. göraatt

såaffärer i värdepapper, länge den förtroliga informationen inte ärett
allmänt känd, inom påverka någonoch tid till exempelatt samma annan,
närstående eller kunder, handla påmed värdepapper basis informa-att av
tionen. I andra fall har begränsningarna inte tagit formen direkt förbudav

tillgånghandla med värdepapper vid till förtrolig information iatt utan
harstället indirekt förbud skapats skyldighet införtsett att attgenom

anmäla gjorda förestående affärer Någoneller till arbetsgivaren. egentlig
begränsning möjligheten köpa eller sälja värdepapper förekommerattav
således inte i dessa fall, anmälningsskyldigheten leda till minskadutan anses
vilja affärer kan uppfattas skadliga för förtroendet. Be-göraatt som som
gränsningarna innebär också i vissa fall förbud handla värdepappermedatt

långsiktigtför sparande och i rimlig omfattning i förhållandeän tillannat
den enskildes ekonomiska förhållanden långsiktigti övrigt. Med sparande

placering två år.sträcker sig När sigöver använtavses en som man av
tvåårsbegränsningar på måsteoch liknande krav de anställda inskränkaatt
sig långsiktigatill placeringar har dock innehavaren värdepapperen givitsav
möjlighet sälja värdepapper förhållanden,vid ändrade angelägnaatt ut-
gifter och kursen sjunker någotunder anskaffningsvärdet. fallI har ävenom
framhållits långsiktiga fårnaturligtvis inte heller affärer medgörasatt
tillgång till förtrolig information värdepapperet. ocksåDet finnsom ex-

påempel förbud handla med värdepapper relaterade till deäratt som
speciella värdepapper bolaget någrahanterar. I fall har begränsningar-som
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fåttvärdepappersmarknadslagen defondkommissionslagen ochi utgörana
på de anställda intebegränsningar skall gälla arbetsplats trots attsom en

omfattas lagen.av
överträdelsetillämpas vidsanktionsbestämmelser kan kommaDe attsom

tillavsked, uppsägning eller omplaceringarbetsgivares etikregler årmot en
andra arbetsuppgifter.

påsåväl och företaghos privata institutionerSjälvreglering förekommer
på självregleringinstitutioner. Som exempelmarknaden hos offentligasom

bankinspektionen med de lokalastatlig myndighet kanhos nämnas atten
träffat överenskommelse innebärarbetstagarorganisationerna attsomen

värdepappershandel rekommenderassin tjänst handläggertjänstemän isom
närståendes värdepappersförändringar till general-ochanmäla sinaatt egna

direktören.
Även de anställda harriksbank interna etikregler förSveriges har som

tillgång information. Bland innebär dessa reglertill förtrolig att ettannat
värdepappersinnehav tillrekommenderas anmäla sinaantal tjänstemän att

arbetsgivaren.
anställdaolika aktörer för derasetiska regler gäller hos ärDe som

påskereftersom tillsynen dem direktförmodligen relativt effektiva av
allmänhetensbedömt det angelägetplats arbetsgivare attsomav somen

rubbas.förtroende för den organisationen inteoch övriga aktörers egna
bedömsform de inteOlägenheter med etiska regler i denna är att som

på marknaden och de därför inte kanangelägna alla utgöraattparterav
Utifrånsundhet helhet. rättssäkerhets-någon garanti för marknadens som

någon kanske offentligt kan kommaaspekten kan det tveksamt attattvara
lagförd.med stöd etikreglernautpekas attutanav vara

förhållandenUtländska12.5

Norden12.5.1

Sverige fåttfrågorna insiderhandel liksom iövriga Norden harInom enom
Ännuaktieomsättningen.med den starkt ökadei sambandökad aktualitet

insider-länderna särskild lagstiftning rörandeår 1983 saknade de nordiska
handeL

intagitsfondsbörs den 4 juni 1986Danmark i lov KöbenhavnsI har avom
frå-insiderhandel. Tidigare regleradesdirekt berörlagregel, 39en som

hållen bestämmelseallmäntden danska aktiebolagslageni genom engan
fårbolag intestyrelseledamöter och direktör iföreskriver göraettattsom

Vidare utfärdadespekulationsaffärer med aktier i bolaget.medverka ieller
denår följd samarbetet inomfondbörs 1979,Köpenhamns avsom en

angående värdepappersmarknaderna, etiskaeuropeiska gemenskapen reg-
insiderhandel.ler vilka även tog upp

försäljning börsnoteratinnebär köp ochDen lagregeln ettatt avnya
någon kännedom ickefår företas harvärdepapper inte ännuomsomav
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offentliggjorda upplysningarupplysningar rörande aktiebolaget, dessaom
påkan få betydelse Förbudet gällerför börskursen värdepapperet.antas

skyldiga tillvilka gjort sig till missbruket. Det gälleroavsett personer som
utomstående rådgivare och till-exempel även renpersoner som av en

fällighet fått informationen, kanske med insynsställning. Ge-av en person
den vida kretsen insideraffärer ochtänkbara kan göranom av personer som

får tillgångeller har till förtrolig företagsinformation räknar den danska
lagstiftaren, i likhet med i Norge, med undgå de svårigheteratt som en

överträdelseavgränsning kretsen kan innebära. förbudet straffas medav av
böter.

I Finland tillsatte regeringen i november 1986 kommitté hade tillen som
förhållandenauppgift utreda på värdepappersmarknaden vär-i Finlandatt

depappershandelskommittén. Kommittén lade i november 1987 fram ett
första delbetänkande. I betänkandet fanns bland förslag intagetannat om
bestämmelser förbjuder missbruk förtrolig företagsinformation. Un-som av
der halvåretförsta 1989 förslaget den finska riksdagen och lagantogs av en
benämnd värdepappersmarknadslagen med bland bestämmelserannat om
otillåten insiderhandel trädde i kraft den 1 augusti 1989.

l värdepappersmarknadslagen förbjuds påden grund sin ställning,som av
sin befattning eller sitt uppdrag fått sådankännedom icke offent-om en
liggjord omständighet rörande den emitterat värdepapper med vilkasom
offentlig handel bedrivs, påverkaägnad väsentligt värdepappe-är attsom

värde, utnyttja informationen för någonbereda sig elleratt attrens annan
materiell fördel för överlåtaeller räkning ellerattgenom egen annans
förvärva värdepapperen direkt råda någoneller eller indirekt iattgenom
handel med dem. Förbudet gäller den har skäl misstänkaäven att attsom
informationen eller röjts olovligen eller lämnats misstag.yppats av

således såvälPersonkretsen omfattar anställda i bolag aktier ärvars
offentlig noterade inte direkt knutna till bolag,är ettsom personer som
exempelvis offentliga funktionärer friståendeoch portföljförvaltare eller

Ävenbörsmäklare. de erhållit informationen direkt depersoner som av
nämnda omfattas den föreslagna regleringen. Förbudetpersonerna av om-
fattar också tredje fått informationen dessa denneman som personer,av om
bort förstått informationen eller röjts olovligen eller misstag.att yppats av

Informationen hänförligskall till den emitterat värdepapperettvara som
föremål för offentlig handel. kurspåverkandeAllmänt informationärsom

omfattas därför inte regleringen. departementstjänstemansEn känne-av
dom viss omständighet beträffande omfattasbolag dockettom en av
regleringen. Med rekvisitet offentligt såvälhandlade värdepapper blir aktier

i masskuldebrevslån föremålandelar för den föreslagna lagregleringen.som
Den sig skyldig till missbrukgör förtrolig företagsinformation kansom av

Ärdömas till böter eller fängelse två år.högst brottet bedöma ringaatt som
bestämmes påföljden till böter.

innehållerFörslaget regel liknande den i USA förekommandeäven en
insiders short-swing profits rule. Vissa med insynsställning i ettpersoner
börsbolag eller avtalsmarknadsbolag OTC-bolag måste från förvärvett
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låta minstöverlåtelse vederlag värdepapper i bolageteller mot sexav
månader får överlåta aktier slag.förflyta innan de vederlagmot av samma

således nämnda hand-Regeln innebär begränsning för de attpersonernaen
bevilja undan-med aktier i bolaget. Bankinspektionen har givits rätt att

från denna särskilda skäl föreligger.regeltag om
överlåterelleruppsåtligen eller oaktsamhet förvärvarDen som av grov

inte be-värdepapper med bestämmelsen kan, gärningeni strid är attom
värdepappersmarknadsbrott till böter ellerdöma förringa, dömassom

fängelse år.i högst ett
haskyldighet för vissaI lagen föreskrivs även sompersoner ansesen

det bolaget eller iinnehav aktier iinsynsställning i bolag anmälaett att av
omfattar änd-Anmälningsskyldighetenkoncern till vilket bolaget hör. även

till bolaget hos vilketringar i innehavet. Anmälan skall ärgöras personerna
bolaget denockså underrättaanställda. skyldigaDessa är att ompersoner

sammanslutningar i vilka hanförmyndare förhan är samt ensamsom om
har bestämmanderätt ellertillsammans med sina familjemedlemmareller

inflytande.stiftelser i vilka han harsammanslutningar eller avsevärt
styrelsemedlemmar ochoch börsförmedlaresVidare skall fondbörs enen

verkställande direktör, revisor,direktör och vicesuppleanter, verkställande
revisionssammanslutningirevisors suppleant den funktionär ärsamt somen

fönnedlaren, börsmäk-fondbörsen ellerhuvudansvarig för revisionen enav
och har till uppgiftbörsförmedlareoch den anställd hoslare är somsom en

börsfunktionär förgäller börsaktierhandlägga uppdrag samtatt ensom
i bolag hör tillaktieinnehav i börsbolag ellerfondbörsen sitt somuppge

sker i innehavet. Mot-de ändringarkoncern dessa samt somsomsamma
inämnda medlemmaranmälningsskyldighet skall gälla försvarande ovan

funktionärer för mäkla-och kursförmedlarnaskursförmedlarnas samtorgan
hör tillsådana avtalsmarknadsbolag jämte bolagibeträffande aktier somre

fungerarvärdepappersförmedlarevederbörandekoncern somsamma som
för.kursförmedlare

skyldiga föra registeranmälningarna skallDe att etttar emot varasom
offentliga.Registrende anmälningsskyldigas aktieinnehav. äröver

påföljdenregisterskyldigheten inte fullgörs kande fall anmälnings- ochI
bestämmas till böter.

oktober 1985verdipapirhandel den 15Norge fick Lov enomgenom
förtrolig aktiebolagsin-missbrukreglering insiderhandel avsom avserav

börsnoterade värdepap-§ försäljningformation. stadgas köp ochI 6 att av
upplysningar gällerfår någon har förtroligainte göras somav somper

ochaktiebolag utfärdat värdepapperenförhållanden rörande det somsom
på Bestämmelsenfå för värdepapperen.väsentlig betydelse kursenkan

vid köp och för-förtrolig företagsinformationomfattar allt missbruk av
gjort sig skyldiga tillvilkasäljning värdepapper oavsett personer somav

fåttockså förtroliga upplysningarinnebärmissbruket. Det att personer som
Befattningshavare i andralagregeln.omfattastillfällighet avmer av en

också regeln.omfattas följaktligeninstitutioneroffentligaföretag och av
med minskalagstiftaren avgräns-insiderkrets räknarMed denna vida att



Insiderhandel 153SOU 1989:72

tillningsproblemen vad tillhörigheten kretsen.avser
företag skall de all-enskiltGäller den förtroliga informationen inte ett

informa-avtalslagen tillämpas,ogiltighetsreglerna i den norskamänna om
betydelse för på värdepapper.tionen har kurserna ett

år.fängelse högstinsiderregeln böter ellerSanktioner vid brott är ettmot
innehåller bestämmelserinsiderregeln verdipapirFörutom lov ettomom

förslag övrig verk-angående beslut ochaktiebolags upplysningsplikt samt
på bolagets aktier.betydelse för kursensamhet kan ha väsentligantassom

anmälningsskyldighet för aktiebo-innehåller regelLagen även en om
för-översändaoch Verdipapirkontrollenlaget. Bolaget skall till börsen en

aktier och andraförsäljningar gjorts i bolagetsteckning köp ochöver som
har anmälnings-enligt aktiebolagslagenvärdepapper deav personer som

aktier ochgjorda affärer i aktiebolagetsskyldighet till aktiebolaget om
styrelseledamöter ochAnmälningsskyldighet bolaget harvärdepapper. till

affärer gjortsomfattarledande befattningshavare. Skyldigheten även som
bolagminderårigt anmälningsskyldige ellermake eller barn till den ettav

inflytande.anmälningsskyldige har väsentligtvari den
förslag till ändring-kredittilsynet har under 1988 utarbetatDet norska ett

verdipapirhandel.insiderhandel i Lovi de norska reglerna omar om
remissgenomgång lagändring i enlighetföremål för ochFörslaget är enen

1989.torde inte bli aktuell förrän tidigast höstenmed förslaget
försäljning börsnote-Huvudstadgandet i förslaget innebär köp elleratt av

får någon upplysningar rörandeicke företas harrade värdepapper somav
omsättningen före-det utställt värdepapperen eller rörandeföretag avsom

förtroligavärdepapper, upplysningarna vid avtalstidpunkten ärtagets om
på värdepappersmarknaden ochi övrigt inte kändaeller ännu är upp-

få på de värdepapperkan väsentlig betydelse för kursenlysningarna antas
på marknaden. Har köpetköpet eller försäljningen gäller de blir kändanär

före-någon ledande ställning ieller försäljningen företagits harav som en
aktiernaaktieägare med 10 ellerstyrelseledamot, procenttaget, mer av

någon anknytning tilli företaget eller har särskildeller rösterna som annan
vederbörande vidföretaget, skall det förbudet blivit överträttattantas om

haupplysningarna eller bordeavtalstidpunkten borde haft kunskap om
inte till-förhållandena på Bestämmelsen skallundersökt förhand. vara

utgått från denpå förvissat övrigtlämplig den sig eller i motpartattsom om
den förtroligasålt måste haft kunskapeller köpt värdepapperen omsom

försäljning omfattasinformationen. föreslås ellerVidare köpatt som av
bestämmelsen omgående till börsen.skall anmälas

riktar sig korttidsspeku-innehåller hjälpregelFörslaget även motsomen
förekommande thei delar den i USAlation. Regeln vissamotsvarar

vissa insidersinsiders short-swing profits rule där vinsten gör ensom
överföras till aktiebolaget,värdepappersaffär aktiebolagets aktier skalli om

förslagethuvudsak innebärbåde och försäljning inom viss tid. Iköp skett en
huvudstadgandet omnämnda personkategoriernågon tidigare iatt om av

utställda företaget under densålt börsnoterade värdepapperköpt eller av
förhållande, handeln medmånaden företaget ellerinnan rörettsenaste som
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företagets aktier och fåtthar väsentlig betydelse för kursen på värde-som
blivit påkänt marknaden, skall omedelbartpapperet, efter det attpersonen

han fått kunskap förhållandet underrätta Verdipapirkontrollen affä-om om
Han skall vidare skyldig betala tillbaka förtjänsten på affärenattren. vara

fram till offentliggörandet i första hand till och det inte ärmotparten om-
möjligt till statskassan. Förtjänsten skall beräknas på grundval kursen vidav
tidpunkten för affären och kursen vid tidpunkten för anmälan till Verdipa-
pirkontrollen. Samma regel föreslås gälla företag,även affären gjortsett om
för företagets räkning. Den föreslagna fåttregeln har inner-swing-namnet
regeln.

För hindra stiftare aktiebolag elleratt andra innehavareatt ettav av
förstahandstecknade aktier vid emission till allmänheten skall kunna ut-
nyttja förtrolig information företaget inte känd för allmänhetenärom som
och kan få betydelse för värderingen aktierna har föreslagitsantassom av

regel förbjuder dessa sälja aktier förvärvats innanen attsom personer som
årsredovisning för första hela driftsåret efter emissionen.presenterats

I förslag ocksåhar intagits regel upplysningsplikt för ägaresamma en om
aktieposter.större Aktieägare, 10äger eller aktieka-av procentsom mer av

pitalet i företag med börsnoterade aktier eller aktierett representerarsom
tio eller i företaget,rösterna skall han säljerprocent aktiernärmer av som

lutgör eller aktiekapitalet eller röstvärdet underrättaprocent mer av
börsen han har för avsikt genomföra sådan affär.att En för-attom en
säljning föreslås kunna ske tidigast sju dagar efter det börsen mottagitatt
anmälan. Regeringen i förslaget möjlighet i företag med störreattges
aktiespridning bestämma skallgränsen 5 i stället för 10att procentvara

och halv i stället förprocent procenten procent.en

12.5.2 EG

Insiderfrågorna har tidigare berörts i samband med EG-kommissionens
rekommendation 1977 till medlemsstaterna tillämpa vissaatt gemensamma
börsetiska regler. Kommissionen har, följd den ökade liberalise-som en av

värdepappersmarkna-ringen kapitalmarknaderna och samordningenav av
den inom EG, vårenunder 1987 lagt fram förslag till direktiv angåendeett
förbud insiderhandel. Enighet direktivets utformning har uppnåttsmot om

vårenunder 1989 och antagande direktivet planerat underett ärav senare
delen 1989.av

Förslaget till direktiv omfattar, förutom fått förtrolig in-personer som
formation råd påeller grund sin ställning, tippees, alltsåäven deav

fått förtrolig information någon fått den i första hand.personer som av som
För det skall fråga insiderinformation fordrasatt informationenvara attom

okänd för allmänhetenär och den tillräckligt bestämdär beskaffen-att av
het. Enbart rykten omfattas inte. Informationen kan hänförlig tillvara en
eller flera utgivare värdepapper eller till eller flera värdepapper. Medettav
värdepapper de finansiella instrument vilka godkänts för handel påavses en
börs. Regeln omfattar såväl information från bolaget information ut-som
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diskontoför-ifrån, uppköpssituation. Informationen kani ävent.ex. avseen
diskontoför-åtgärder eftersomoch liknande penningpolitiskaändringar en

vidpåverka räntebärande värdepapper. Anställdakanändring t.ex. en
offentliggjord informationsåledes utnyttja ickeförbjudnacentralbank är att

haInformation inte kanekonomiskt-politiskt beslut. antasett somom
kurspåverkan regeln.väsentlig omfattas inte av

insidern förbjuden utnyttja ickemed insynsställningPersonen är att
handel med värdepap-offentliggjord information direkt eller via vidannan

Även utanför börsenpå värdepappersmarknaden. transaktioner om-per
fattas förbudet, de förmedlas professionell aktör, t.ex. enav enav om
fondkommissionär.

föra informationen tredjeInsidern vidare förbjuden vidare tillär att man
tippee inte ställning han erhåller den för-den kräver attom personens

fårtroliga informationen. Han inte heller utnyttja informationen attgenom
råd någon sälja erhållittill köpa eller värdepapper. Denattge annan som

på förbjudeninformationen i andra hand insidernär sätt attsamma som
förautnyttja informationen för köpa eller sälja värdepapper eller in-att

någonformationen vidare till annan.
föreslås,Vad den territoriella tillämpningen insiderreglerna föravavser

pådet fall transaktionen skett organiserad marknad för värdepapper,att en
den skall ha gjorts i det land där marknaden lokaliserad elleräratt anses

verksam.
innehållerFörslaget regel syftar till minska möjligheternaäven atten som

åläggatill informationsmissbruk aktiebolagen skyldighetatt attgenom en
informera beslut, vilkaomedelbart allmänheten omständigheter ellerom

påverka på värdepapper. Undantagsannolikt kommer kursen bolagetsatt
från skyldighet kan medges omedelbart publicerande skulledenna ettom
skada bolagets legitima intressen.

kommentaren till förslaget understryks vikten medlemsstaternaI attav
eller flera myndigheter för övervaka tillämpningen be-utser atten av

stämmelserna. Medlemsstaternas myndigheter skall samarbeta för kun-att
spåra medlemsländertransaktioner sträcker sig flera ochöverna som

identifiera den de gjort transaktionerna. tänkteller Samarbetet är attsom
ske form informationsutbyte och skall omfatta informationi all somav

åliggan-bedöms nödvändig för myndigheterna fullgöra sinaskall kunnaatt
den.

Medlemsstaterna bestämmer påföljderna för överträdelse direktivensav
föreskrifter. I direktivförslaget påföljdsnivåinte vilken skallanges som
tillämpas förslaget på-överlämnar till medlemsstaterna utformautan att
följdsbestämmelserna vid På-överträdelser de föreslagna föreskrifterna.av
följdsnivån varierar ganska kraftigt för de medlemsstater redan harsom
insiderreglering. Straffen böter eller fängelse fall bötesbeloppetsdär iär ett
storlek obegränsat och fängelsestraffet till sju år. Merpar-är bestämts högst

länderna har dock lägre straffnivåer.ten av
möjligt förDirektivförslaget har karaktär minimiregler och det är enav

medlemsstat föreslaget i direkti-skärpa reglerna vad finnsutöveratt som
ven.
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12.5.3 Europarådet

Europarådet januarihar i 1989 antagit konvention insiderhandel.en om
Konventionens uppgift skapa ömsesidigt utbyte informationär att ett av

mellan de anslutna för det möjligt effektivtgöra övervakastaterna att att
värdepappersmarknaderna och fastställa huruvida gjort sigatt personen
skyldig till otillåten insiderhandel. Konventionen definierar begreppet in-
siderspekulation irregular operation utförd harsom av en person som
direkt kunskap förtrolig information sin personliga Tillställning.om genom
denna räknas styrelseordföranden och styrelseledamöter eller leda-grupp

i liknande administrativamöter eller övervakande i företag. Per-ettorgan
sonkretsen omfattar också den grund sin anställning eller yrkesom av
erhållit konfidentiell information företag. Tredje erhållitettom man som
den förtroliga informationen någon de tidigare nämndaav av personerna

sig också skyldig till insiderspekulationgör han transaktioner tillgörom
följd den inte offentliggjorda informationen.ännuav

Konventionen föreskriver de anslutna skall tillhandahållaatt staterna
varandra möjliga ömsesidiga biträde faktastörsta föreliggernär inne-som
bär bevis eller misstanke insideraffärer Enligt konventionenägtattger rum.
finns möjlighet föräven de anslutna utvidga utbytet in-staterna att av
formation till omfatta alla transaktioner på värdepappersmark-att typer av
naden.

Vid efterkommande begäran information skall det tillfrågadeav en om
landets lagregler tillämpas tillfrågadeden myndigheten. Den tillfrågadeav
myndigheten och den arbetar med framställningen skall iaktta-person som

sekretess förfrågningen, vilka omfattas förfrågningen och detga om som av
samlade Erhållenmaterialet. information får endast användas i det efter-
frågade tillfrågadesammanhanget. Den myndigheten kan efter-vägra att
komma framställning under vissa i förslaget uppräknade omständigheter,en
till exempel den tillfrågade säkerhet skulle kunna skadasstatensom av
utlämnande information.av

12.5.4 Frankrike

Lagstiftning årinsiderhandel har existerat i sedanFrankrike 1967. Tillom
början innebar reglerna insiderhandel endast skyldighet för styrel-en om en

seledamöter och befattningshavarehögre i bolag handelett att rapportera
med aktier i bolaget till det marknadsövervakande Commission desorganet
Operation de COB. UnderlåtenBourse rapportering kunde medföra
straff. decemberI 1970 skärptes reglerna insiderspekulationattgenom
kriminaliserades. Genom den förbjödslagen varje i sinnya person som
yrkesutövning erhöll förtrolig information tekniska, affärsmässiga ellerom
finansiella förhållanden hos aktiebolag utnyttja informationen förett att
handel med bolagets aktier innan informationen kommit till allmänhetens
kännedom.

fåttBegreppet insider har vidsträckt tolkning i rättspraxis och omfattaren
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underdockbanktjänstemän,ekonomijournalistersåväl arkitekter och som
sin yrkesut-erhållit informationenförutsättningen att genompersonerna

harRättspraxislagstiftningen.omfattas inte tippeesövning. Däremot av
karaktär. Denspecifik till sinprecis ochinformationen skallkrävt att vara

före-affärskontrakt ellerfinansiella resultat,exempelviskan omfatta stora
uppköpserbjudanden.stående

tillfredsställande.delaransågs inte till allafrån 1970Bestämmelserna
insider-ansvariga förjuridiskakunde inte görasBland annat personer

situationenheller denomfattade inteBestämmelsernahandel. att en person
förmån Reglernaförinformation tillförtroligmed stödhandlade annan.av

år 1983.till lagstiftningentillägghänseendeniskärptes etttre genom
konkreta för-omfattautvidgades tillinformationförtroligBegrepppet att

förellerframtidsutsiktersituation ellerför bolagshållanden betydelse ettav
konkreta för-informationpå aktier. Medbolagetsvärdeutvecklingen om
aktierbolagetsvärdeutvecklingenförhållanden betydelse menasav
förbjudetdetaktier. Härigenomi bolagets ärorderläget attkunskap om

Varjebolag.aktier ibeträffandeorderlägetutnyttja information ettom
Omförtrolig information.tillåta användningförbjödsinsider att enav

straffrättsligthanaffär kanförbjuden görasinsider själv göraär att en
någon tillåtgärd föranledertips ellerhanansvarig annanannangenomom

Ändringen straffansvardet infördesdock inteinnebaraffären. attgöraatt
Lagändringeninformationen.förtroligautnyttjar denför tippee somen

juridiskledningen hosverkställandeockså i deninnebar att enpersonen
den juridiskagjorts förför affärstraffansvarigkunde göras en somperson

räkning.personens
1988. Dengenomfördes i januarilagstiftningenEn tredje reform av

insiderhandelanvända rekvisitettidigareändringen detviktigaste är attatt
så be-ändratsförbjuden harinformationpå förtroliggrundval är attav

lättnadinnebärändringpå tagits bort. Dennastämningen grundval enav
visaharde inte längreCOB, eftersomåklagarmyndigheten och attför att

med visaräckainformation. Det skallpå förtroligvarit baserad atthandeln
informationtillgång till förtrolighaftinsider och hanär attatt enpersonen

insiderlagstiftningen.brottförfällas tillför skall kunnahan motatt ansvar
sedantäckerinsiderlagstiftningenomfattasvärdepapperKretsen som av
ocksåinnebärändringenfutures. Denjanuari 1988ändringen i även senaste
Blandförstärkas.insiderhandel skallkontrolleramöjligheterCOB:s attatt

ochvid kontrollkonsulteranlitamöjlighet finnasskall att externaannat
utredning.

milj. eller5 FFböter 5 000 FFinsiderspekulation stadgasFör brott mot —
får aldrigtvå år.från två månader till Böternafängelsevid brottgrövre

förlustuteblivnaden vinst ellerbelopptill lägre änsättas motsvararsom
otillåtna affären.uppkommit dengenomsom

fallår 1970 har 25Frankrikekriminaliserades iinsiderhandelSedan av
någotiföremål juridisk prövning. Inteförinsiderhandel blivitmisstänkt av

fängelsestraff utdömts.fallen har
direktvia datamarknaden möjligheti sin övervakning taCOB har attav
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reda vilken börsmäklare skött affären. Genom noteringar hos börs-som
mäklarna får COB uppgift står bakom affären. COB skallom vem som

Åklagarmyndig-informera åklagarmyndigheten så fog för åtal finns.snart
heten har sedan besluta åtal skall väckas. COB biträder åklagarmyn-att om
digheten vid den fortsatta utredningen och också sakkunnigutlåtandeavger
till domstolarna insiderhandel.om

12.5.5 Förbundsrepubliken Tyskland

Förbundsrepublikens bestämmelser insiderhandel bygger på självregle-om
ring och utarbetades 1976 har föremålvarit för ändring 1988.samt senast
De innehåller kapitel, riktlinjer för handel vid tillgångtre till förtrolig
information, regler för värdepappersförmedlare vid handel och procedur-
regler. Reglerna har antagits topporganisationerna för näringslivet ochav
börs- och bankvåsendet.

Aktiebolag aktier föremål för officiellär kursnotering eller påhandelvars
den reglerade marknaden omfattas reglerna åtagandeett gent-av genom

den börs där bolagets aktieremot noterade.är
Kreditinstitut åtar sig följa de uppställda reglerna sina själv-att genom

reglerande organisationer.
Aktiebolagen och kreditinstituten har anställningsavtal eller lik-genom

nande tillse med insynsställningatt att knutnaär till dempersoner som
förbinder sig följa de uppställda reglerna.att

I reglerna definieras insiders ledamöter eller andra isom representanter
aktiebolags styrelse eller i bolagett knutet till aktiebolaget.är nära Tillsom

räknas också anställda i aktiebolaget eller närstående bolaggruppen samt
aktieägare med 25än aktiekapitalet. En förutsättning förprocentmer attav

anställd skall räknas insider hansär befattning normalt medfören attsom
tillgång till förtrolig bolagsinformation. Uppdragstagare i aktiebolagett som

advokater, revisorer och skatterådgivare,t.ex. erhåller förtrolig in-som
formation i sitt uppdrag, omfattas också regleringen. Tillav gruppen perso-

har insynsställning ocksåhör bland styrelseledamöter, led-ner som annat
ningen och anställda i kreditinstitutioner i sitt arbete erhållernormaltsom
förtrolig information.

Med begreppet insiderinformation inte offentliggjorda omständig-avses
heter ägnade påverkaär värderingen bolagets såsomaktier,attsom av
utdelningsförändringar och väsentliga ändringar frågai vinst och lik-om
viditet, kapitalnedsättning eller kapitalanskaffning inklusive ökning ak-av
tiekapital överföring medel till aktiekapitalet, ingående avtalgenom av av
rörande drivande rörelse i kommission eller till andel i vinst,rättav upp-
köps- och inlösenerbjudande, sammanslagning, fusion, förmögenhetsöver-
föring, bolagsrättslig omvandling och likvidation.

Aktier och med aktier jämställda instrument inklusive emissions- och
optionsbevis upptagits till officiell notering eller föremål för offent-ärsom
ligt utbud med åtföljande notering omfattas bestämmelserna, deav om
utgivits aktiebolag eller bolag närstående till aktiebolaget,ett ärettav som



InsiderhandelSOU l989z72

eller associationsrättsligt.avtalsmässigt
avstå från handelmed insynsställning direkt ellerPersoner är atttvungna

tillgång till icke offentliggjordindirekt med bolags aktier de harett om
erhålla undvikainformation möjliggör för innehavaren vinst ellerattsom en

förbjudna informationenförlust i bolagets aktier. De vidare lämnaär atten
någon utomstående, såvida nödvändigt för tillvaratavidare till det inte är att

legitima intressen.
avsedda för insider-uppställda riktlinjerna i första handDe är att stoppa

långtidsplaceringarhandel korttidsnatur medan däremot ärär av un-som
fråndantagna regleringen.

uppgift undersökaVarje fondbörs har kommission har till atten egen som
bestårKommissionenfastställa det skett överträdelser reglerna.och om av

Ordföranden skallordförande och fyra ytterligare ledamöter. varaav en
domare med erfarenhet handelsrätt.av

på initia-kan ärende anmälan ellerKommissionen ett egetta genomupp
måste ärende ha skälKommissionen dock för kunna starkativ. att ta ettupp

brutiteller har reglerna.misstänka motatt att person grupp av personeren
undersökningmisstänkte skyldig medverka vid och lämnaDen är att en

ocksåKommissionen harupplysningar kommissionen behöver.alla de som
erhålla fråninformation de bolag eller kreditinstitutmöjlighet att som

överträdelsede misstänkta affärerna. Vid konstaterad demedverkat i en av
reglerna den skyldige till bolaget erlägga den vinstuppställda är atttvungen

på affären det belopp han undvikit förlora sinhan gjort eller attsom genom
baserad på tillgång förtrolig information. Ersättningen skallhandel till utges

föremål för handeln. Vidare kan bolaget medtill det bolag aktier varitvars
till liknande avtal vidta de juridiska sank-hänvisning anställningsavtal och

demöjlighet till för det fall den anställde inte följertioner avtaletsom ger
uppställda reglerna.

12.5.6 Nederländerna

l Nederländerna har tidigare den officiella inställningen till problemen med
insiderhandel varit velat förlita sig på självsanerande åtgärder.att man

åren föremålDenna uppfattning har under de blivit för ompröv-senaste
ning.

lagförslag förbjuder in-Parlamentet har i februari 1989 antagit ett som
i den nederländska straff-siderspekulation. En artikel 336 har införtsny a

den utnyttjar förhands-lagen. Enligt den bestämmelsen skallnya som
förvärv avyttrande värdepap-vetskap för skaffa sig vinning vid elleratt av

på stående börs, straffas mednoterade under statlig tillsynärper, som en
två år straff. Bötesbeloppenfängelse högst och böter eller med dessaett av

uppgå och för juridiskkan för fysisk till 100 000 guldenperson en personen
inte någontill milj. gulden. För förbudet skall bli tillämpligt krävs1 attatt

dragit fördel handeln det tillräckligt fördel skulle kunnaär attutanav en
utnyttjande förhandsvetskap vid transaktion.uppkomma genom av en

förhandsvetskap kännedom särskild omständighetMed omavses en som
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den juridiska eller det bolagrör emitterat värdepapperenpersonen som
eller handeln med dessa värdepapper. sådanDen har förhandsvetskapsom
måste, för bestämmelsen skall tillämplig. inse eller rimligen kunnaatt vara

omständigheten inte offentlig och det skulle innebäraärantaga att att
sekretessbrott måsteden blev känd. Vidare det rimligt att anta attom vara
offentliggörandet omständigheten kommer kurspåverkande.attav vara

innehållerBestämmelsen undantag för vilkas förhandsvetskappersoner
enbart handeln och i enlighet med branschens regler handlaravser som
börsen för betjäna sina uppdragsgivare, dock under förutsättning deatt att
handlar i god i sin yrkesutövning.tro

Endast värdepapper börsnoterade i Nederländerna omfattasärsom av
lagen. Detta innebär i dag börsnotering aktiebörsen påeller options-
börsen i Amsterdam. Skälet till endast börsnoterade värdepapperatt om-
fattas det vid denna handel inte går identifieraär att typ att motparten,av
något omöjliggör skadeståndstalan. Vid handel ickemed börsnote-som en
rade värdepapper det lättare identifiera ochatt motpartenanses vara an-
ställa skadeståndstalan, varför det inte har låtalika angelägetansetts atten
icke börsnoterade värdepapper omfattas lagstiftningen.av

Vinningen insiderbrott kan förverkas. någon förDöms brottett motav
insiderartikeln kommer vinningen affären, beräknad med ledning denav av
kurshöjning eller kurssänkning inträffat efter kurspåverkan-det denattsom
de omständigheten blivit känd, kunna förverkas tillatt staten.

12.5.7 Schweiz

l december 1987 det schweiziska parlamentet lagstiftningantog en ny an-
gående insiderhandel. Lagen trädde i kraft i januari 1988 förbjuder ettsom
aktiebolags företagsledning,styrelsemedlemmar, revisorer eller andra för-

anhöriga till dessa övriga anställda skaffa sigävensomtrogna samt att
ekonomiska fördelar utnyttjande förtroliga kunskaper för-genom av om
hållanden värdet på företagets aktier, optioner värde-ökar eller andrasom
handlingar. förbjudet föra förtrolig icke offentliggjordDet är även ännuatt
information vidare till utnyttjar informationen för handel. Förannan som
brott år.reglerna stadgat böter eller fängelse högstärmot ett

Storbritannien12.5.8

I likhet med vad fallet i Frankrike förekom i Storbritannien starkasom var
påkrav kriminalisering insiderspekulation i början 1970-talet. Enen avav

årlagstiftning kriminaliserade insiderspekulation dock förstantogssom
1980. Nuvarande bestämmelser insiderhandel finns intagna i Companyom

InsiderSecurities Dealing 1985 och Financial Services 1986.Act Act
Insiderreglerna har viss anknytningtillämpas närmarepersoner som

till det föremål för handel. deaktiebolag aktier Förutomär ärvars som
direkt omfattas de har befattning iknutna till bolaget även ensom en

Vidare direkt ellerkoncern vilken bolaget tillhör. omfattas envar som
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indirekt står i affärsförhållande till bolaget eller koncernbolag medett ett
anknytning till bolaget. Som allmän förutsättning för tillräckligatten an-
knytning skall föreligga gäller dock vederbörandes ställning normaltatt

tillgångmedför till förtrolig information och i motsvarandeatt en person
ställning normalt inte förväntas sådanföra information vidare. Informatio-

skall hänföra sig till bestämda förhållanden direkt eller indirekt rörnen som
bolaget.

fårInsidern inte, han har eller under de månaderna haftsenasteom sex
anknytning till aktiebolag erkänd fondbörs, handla med bolagets värde-

ifall påhan grund sin anknytning till aktiebolaget fått del ickepapper av av
offentliggjord information förstårhan ägnad påverkaär värderingenattsom

bolagets värdepapper. Samma sak gäller i princip för påav en person som
grund sin anknytning till bolag kan ha tillgång sådantill förtroligettav
information bolags förhållanden kan påverkakommaett annatom attsom
kursen på det bolagets värdepapper. Informationen skall fullgjordavse en
eller planerad transaktion mellan bolagen eller transaktion berören som
det bolaget och det andra bolagets utgivna aktier.egna

En själv förbjudenär handla får rådainte föranledaellerattperson som
det ellergöra vad han tillatt skäligen kanannan vetyppa personer som

komma utnyttja informationen.antas att
Vidare innehåller lagen bestämmelser reglerar situationen med tip-som

En erhåller förtrolig information direkt eller frånindirektpees. person som
eller under deär månaderna haft anknytningsenasteen person som sex en

till bolag och har skälig anledningett uppgiften kommer frånatt anta att en
insider och det fråganär opublicerad prispåverkandeatt information ärom
förbjuden handla på erkänd fondbörs med värdepapperenatt på grund-en
val informationen.av

På den offentliga sidan omfattades tidigare enbart regeringstjänstemän av
lagstiftningen. Genom ändring i Financial Services Act har regleringenen
utvidgats till offentliga funktionärer. Bestämmelsernaatt omfattaravse
även lämnat sin offentliga anställning och riktar sig tillävenpersoner som
dem erhållit förtrolig information direkt eller indirekt offentligsom av en
funktionär med vetskap informationen förtrolig och hänförlig tillattom var
funktionärens ställning. En offentlig funktionär fått tillgång till opubli-som
cerad prispåverkande information eller fått informationenpersonen som
direkt eller indirekt offentlig funktionär förbjuden påär erkändattav en en
fondbörs handla med berörda värdepapper innan informationen offent-
liggjorts. offentligaDen funktionären får inte heller råda eller föranleda
någon till handel baserad den förtroliga informationen ochannan
heller vad han till skäligen kan kommavetyppa antagas attpersoner som
utnyttja informationen.

Undersökning och beslut åtgärder,rättsliga åtal, avseende insiderspe-om
kulation handhas handels- och industriministeriet. Genom Financialav
Services Act har möjlighet givits eller flera särskilda utredareatt utse atten
undersöka misstänkt insiderspekulation. Dessa berättigadeär attpersoner
förhöra inblandade under ed och från berördaäven inför-personer parter
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Blandutredningen.nödvändigt förbedömsskaffa det material annatsom
påidentitetenuppgifterbegära infinns det möjlighet personer somatt om

handels- och indu-Från 1981 harbankkontor.utländskahandlar genom
från Stock Exchangethehundra anmälningarfåttstriministeriet över om

åtalföremål förblivitfallen har nioanmäldainsiderhandel. demisstänkt Av
dom.till fällandefem framoch lett

årpå eller obegränsatfängelsestraff sjuförbuden kanbrott ettFör mot
två påföljderna.kombinera definnsMöjlighetbötesstraff utdömas. att

USA12.5.9

lagstiftning insider-infördeländerförst allalanddet motUSA som avvar
börskraschenangående orsakerna till denutredninghandel. En stora ge-

and Currency,BankingCommitteekommitté, Senatenomfördes onenav
federalblevundersökningenåren 1933-1934. Resultatet attunder enav

tillskapades. Ibörsverksamhetochvärdepapperhandel medlagstiftning om
Securities and Ex-Themyndighet,federalinrättadessamband därmed en

ochadministrerauppgift över-SEC, har tillCommissionchange attsom
lagstiftningen.tillämpningenvaka av

årinförde USA redaninsiderinformationmissbrukmotverkaFör att av
aktiebolaginsynsställning iharför den attskyldighet1934 regler ettsomom

innebär regi-i USAReglernai bolaget.innehav aktier attregistrera av
och aktieägareföretagsledningstyrelse,förstreringsskyldighet föreligger

registreringenSEC förDetfem ärmed innehav över procent. svararsom
anmälningar. Dessainkomnasammanställningenoch övergör sam-som

denkontinuerligtSEC granskarfortlöpande.publicerasmanställningar er-
erhåller SEC informationgranskningdennahållna informationen. Förutom

förorsakadekankursrörelseronormalafrån börsernade olika varasomom
under-fall preliminärinleder i dessainsiderhandel. SECotillåten enav

och vilkakursrörelsernaförhållandena bakomsökning sompersonerom
omfattar inteUndersökningentillfället.aktuellaaktier vid dethandlat med

närstående till aktiebolagetinsynsställninghar ävenbara utansompersoner
och konsulter.såsom advokater

den amerikanskasärskild definition iinsiderhandel har ingenBegreppet
grundläggande lagbe-underfaller inInsiderspekulationlagstiftningen. en

b,från section 101934,Exchangei The Securities Actstämmelse som
handelsamband medbeteende ibedrägligtbemyndigar SEC förbjudaatt

år 1942SECbemyndigande harPå dettagrundmed värdepapper. av
med värdepappervid handelförbjuder10 vilkenutfärdat Rule b-5 attenvar
fakta eller i övrigtväsentligauppgifter eller förtigaoriktigasvikligen lämna

tillämpningsområdevidaGenom sitt ärförfarande.medverka i bedrägligt
flertaltäckerinsiderhandelinriktad ävenregeln inte bara ettutan om-

informationsgivning ellersåsom brister vidråden värdepappershandelvid
fåtthar sittBegreppetenskilda mäklare.handlingarbedrägliga motrent av

SECdomstolsavgöranden.innehåll praxis utbildatsden genomgenom som
10 b-5.åberopande Ruleunderinsidermål till domstoldrivit flertalhar ett av
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Lagstiftningen innehåller inte någon begränsning vilka skall räk-av som
till kretsen har insynsställning eller kannas göraspersoner som som an-

svariga för insiderspekulation. Förutom de har direktpersoner som an-
knytning till aktiebolaget och erhåller väsentlig intern bolagsinformation,
såsom styrelseledamöter och höga befattningshavare i bolaget samt stora
aktieägare, dit höra anställdaäven i bolaget huvudöver ochanses taget
rådgivande advokater och revisorer. Till räknas ävenpersoner som gruppen
personal fondbörservid eller myndigheter vilka erhållit relevant icke offent-
liggjord information.

The Securities Exchange bAct section 16 innehåller lagregel taren som
direkt påsikte insiderspekulation. Regeln riktar sig korttidsspekulationmot
the insiders short-swing profits rule och tillämplig påär aktiebolagsett
styrelseledamöter, högre befattningshavare i aktiebolaget och aktieägare
med 10 innehavän bolagets aktier. Dessaprocentsmer ärav personer
skyldiga till SEC och fondbörs har aktiernaatt inregistrerade anmälasom
sitt aktieinnehav och sedan varje månad anmäla eventuella förändringar.
All vinst nämnda insiders på värdepappersaffärgör i aktiebolagetssom en
aktier skall överföras till aktiebolaget både köp och försäljning skettom
inom tid månader. Bestämmelsen alla aktievinsteren av sex attpresumerar

insider under dennagör sexmånadersperiod grundar påsig in-som en
siderinformation. Presumtionen kan inte motbevisas. Denna del in-av
siderregleringen innehåller däremot inte straffsanktioner.

Avsaknaden särskild legal definition begreppet insiderhandel harav en av
föranlett SEC i augusti 1987 lägga fram lagförslag till USA:satt kongressett

Ävendefinierar begreppet insiderhandel. andra organisationer tillsom som
exempel The American Law Institute har utarbetat förslag till detaljerade
regler insiderhandel. Representanthuset har dock hitintills intagitom en
avvisande hållning försöken införa legal definition be-gentemot att en av

insiderhandel. Ett skälen till ståndpunktgreppet denna är attav man anser
legal definition begreppetatt insiderhandel kan möjligheternaökaen attav

kringgå förbudet insiderhandel. En bestämning begreppetmot av genom
domstolspraxis därför föredra. Med hänsyn till dessaattanses vara om-
ständigheter för närvarande våren 1989 möjligheterna till lagstift-synes
ning med legal definition begreppet insiderhandel små.en av

SEC:s lagförslag innebär paragraf, section 16 A, införs i Theatt en ny
Securities Exchange Act. Definitionen insiderhandel innebär i princip attav

helst kan bli insider. föreslåsDet olagligt för varjevem som attvara person
direkt eller indirekt utnyttja väsentlig opublicerad information harsom
inhämtats på olovligt Informationensätt. väsentlig det föreliggeranses om

betydande sannolikhet förnuftig aktieägare skulle denatten en anse som
viktig han skulle fattanär investeringsbeslut. Med olovligtrekvisitetett
sätt förslagsställarna bland det förhållandet informationannat attmenar
skaffats med hjälp stöld, spionage eller användamuta, attav genom upp-
gifter fått i sin egenskap åtanställd eller konsultsom man ettav som
aktiebolag. Informationen inhämtad påäven olovligt lämnan-sätt näranses
det informationen innebär brytande skyldighet hemlighålla för-av attav
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någonsådan skyldighet åvilar grundtrolig information, förutsatt att av
för personliga relationer tillbl.a. anställning eller uppdrag eller bl.a. ut-

värdepappersinnehavare,givare värdepapper, planerarpersoner somav
överlåtelseförvärv eller värdepapper, verksamheteller engagerade iär av

innehållerbedrivs eller finansanalytiker. Förslagetregeringen ävensom av
påförbud för varje inte själv lagligt kan handla grundett person som av

sprida opublicerad information till andra. Nyheterna innebärförbudet att
för straffansvar inte krävs den lämnar insiderin-bland detannat att att som

någonvidare till sedan aktieaffären behöver haformation görannan som
förtjänat något affären för dömas. Vidare införs den presumtionen attatt

insynsställning har förtrolig information aktiebolagetmed som ompersoner
informationen handel sker med aktiebolagetsanvänder sig den närav

för mäklarfirmor bryta presumtionenaktier. Möjlighet skall dock finnas att
befattningshavare kände till informationen,visa ävenatt att,genom om en

så genomförde affären. innebär förgjorde inte den mäklare det Dettasom
består två börshandel ochvissa mäklarföretag i USA oftasom av grenar,

måste ki-investeringsbank, den interna säkerheten öka Denavsevärt.att
båda måstenesiska muren mellan dessa förstärkas.grenar

innebarI november 1988 USA:s kongress lag vissaantog atten som
ofändringar och tillägg gjordes till The Securities Exchange Act 1934. Den

fåttlagen har Insider Trading and Securities Fraud Enfor-namnetnya
ochof 1988 och har till syfte förbättra handläggningenAct attcement

gjortshjälpmedlen för hindra insiderhandel. Bland de tilläggatt som genom
den lagen kan s.k. civil penalties har bestämts till högstnämnas attnya

gånger på tillgångden vinst förtjänat affär med till icketre som en person en
kurspåverkande gångeroffentlig information eller högst den förlusttre som

hjälp tillgånghan undvikit han med till informationen. Ennär agerat av
arbetsgivare direkt eller indirekt ansvarig för kontrollenärsom av en

åläggasarbetstagare kan civil penalty betala högstett attgenom en
påmiljon dollar gånger förtjänateller den vinst arbetstagarentre som

affären gånger förlust undvikiteller den arbetstagaren atttre som genom
kurspåverkandeutnyttja icke offentliggjord information. Fängelsestraffet

för brott bestämmelserna har höjts från fem år år. lagen lämnastill 10 Imot
också föreskrifter SECs med utländska tillsynsmyndigheter.samarbeteom
SEC bland biträda utländska tillsynsmyndigheter ävenrättannat attges om
det förfarande biträdet inte straffbart i USA. Vid sådantärsom avser
biträde skall dock beaktas den utländska myndigheten förklarat sigom
beredd bistånd.lämna SEC motsvarandeatt
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Erfarenheter och synpunkter12.6

12.6.1 Inledning

vårt fått från enskilda och organi-Vi har arbete flertal synpunkterunder ett
frågeställningar hållit hearing tillkring insiderhandel. Vi harsationer enom

organisationervilken inbjudits företrädare för näringslivet och olika samt
fackförbund,forskare. Vidare enkät till banker, börsföretag,har säntsen

intresseorganisationer, in-fonder, fondkommissionärer, försäkringsbolag,
marknadsplatsen massmedia och myndigheter.vestmentbolag,

12.6.2 Hearing

Vid där Allmänna Pensionsfonden Fjärdehearingen, Thomas Halvorsen
Låftmanfondstyrelsen, Nordbanken, Fjärde lönta-Gunnar Lundh Lennart

Carl Stockholmsgarfondstyrelsen, Curt Nicolin ASEA AB, Martin Roos
universitet, Lucy Smith Oslo universitet, och Gabriel Urwitz Proventus AB,

generell regleringdeltog, framkom i det total enighetnärmaste atten om en
lagstiftninginsiderhandel föredra framför detaljeradattav en somvar
otillåten insider-beskriver samtliga situationer kan bli bedömdasom som

måstehandel. dock enligt deltagarna kompletteras medEn generell regel en
självreglering lagstiftningenbland de detaljreglerannat tar upp somsom

till speciellasaknar. Härigenom möjlighet reglernaskapas att anpassaen
förhållanden råda olikakan inom olika branscher och kan krävasom som

på svårigheten för meddetaljregler. Deltagarna pekadetyper personerav
såinsynsställning förhållande förbudetbedöma utvecklatsnär attatt ett

såinträtt vid precisa regleroch efterlyste därför sidan generell regelav en
självregleringGenom kombineras medmöjligt. generell regelattsom en

skulle tillgodoses. harmonisering den generelladessa krav kunna En av
ocksåansågs värde-förslaget till EG-direktiv insiderhandelregeln med om

fullt. överdrivas eftersom denBetydelsen självreglering fick dock inteav
påbedömningen handlama värdepappers-gjordes endast de seriösaatt

dylik ordning. Samtidigt pekadesmarknaden skulle intresseradevara av en
från i Londonockså på grundval erfarenheter värdepappershandelnav --

på marknaden inte harrisken utländska aktörer den svenskaatt samma
förståelse aktörerna.för inhemsk självreglering de svenskaen som

svårighet många harEn allmän det förtogs att somsom upp var personer
insynsställning möjligt handla medi börsbolag i praktiken inte ärett att

pågåraktier ofta kontinuerligt för-i det egna bolaget, eftersom det
handlingar offentligt erbjudande förvärv aktier ikan leda till ett avsom om

framfördesbörsföretag. För minska risken för insiderhandel attett att
påskyndas. Irapporteringen insiders handel med värdepapper bordeom en
liknande densyfte framfördes den uppfattningen regeläven attsamma en

för-amerikanska short-swing profits rule borde för svenskaövervägas
hållanden.
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12.6.3 Enkät

Enkäten ställdes till aktörer54 och intresseorganisationer direkt ellersom
indirekt har anknytning till värdepappersmarknaden. de tillfrågadeAv sva-
rade tvåungefär tredjedelar. fråganI enkäten ställdes förekomstenom av
självreglering hos de tillfrågade och dessa ombads komma medatt syn-

påpunkter möjligheterna självreglering reglera den insiderhandelatt genom
för närvarande inte föremål för lagstiftning. Vidare till-är desom gavs

frågade möjlighet framföra allmänna synpunkter beträffande insider-att
handel. Förekomsten insiderregler har berörts under avsnittet 12.4.av egna
Framställningen koncentreras därför till kortfattad redogörelse för deen
tillfrågades erfarenheter självreglering och för de allmänna synpunkterav

framfördes i enkäten.som
Allmänt mångakan positiva möjligheternatillsägas att attvar genom

självreglering komma till med insiderhandel. påpekasDet bör dockrätta att
denna positiva inställning företrädesvis frånkom de privata institutionerna

inteoch i utsträckning delades de offentliga institutionersamma av som
svarade. De har sammanfattningsvis redovisat reserveradsenare meren
inställning till möjligheterna komma till med insiderproblem viarättaatt
självreglering. Merparten dem positiva till självregleringav som var av
insiderhandel ansåg dock i likhet med vad framkom vid hearingen attsom
det lämpligt självregleringen kombinerades med grundläggandeattvar en

områdetlagstiftning förutom sin allmänna moralbildande effektsom
skulle tjäna underlag för utformningen självreglering.som av

Industrzförbundet ansåg angående förhållandet lagstiftning-självreglering
på insiderområdet viss grundläggande lagstiftning behövligatt en var men

därutöver borde kunna lita till självreglerande insatser. Själv-att man
reglering ändamålsenligskulle generell lagstiftning, sakna-änvara mer som
de tillräckliga förhållandenmöjligheter hänsyn till de särskildaatt ta som
kan finnas för olika branscher, yrkeskategorier Självreglerande insatseretc.

branschspecifik ansågseller liknande ha betydligt förut-störrenaturav
uppnåsättningar precision och praktisk inriktning.att en

Vad själva uppbyggnaden självregleringssystem uttalade Indu-ettavser av
szriförbundet det torde så långtrimligt möjligt byggaatt attvara meraen
övergripande självreglering, omfattade viss bransch, yrkeskår etc.som en
Inom dessa allmänna skulle det emellertid för särskildautrymmeramar ges
regler i enskilda företag. Svenska Sparbanksföreningen delade denna upp-
fattning och uttalade självreglering föredra och det torde bliatt att attvar
svårt lagstiftningsvägen effektivt reglera insiderhandeln i utsträck-störreatt
ning sker i dag. Fördelen med självreglering enligt föreningenän attsom var

förhållandendenna lättare och snabbare anpassade sig till förändrade och
omständigheter. Lagbestämmelser dock finnasborde ochnya vara av

grundläggande självreglerings-karaktär för verka i kombination medatt ett
Föreningen fann det lämpligt vid utformningen självregle-system. att, av

ringen, utgå från låta självregleringen innehållagällande lagstiftning och
förhållningsregler konkret natur.av mer
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insiderhandelnFondhandlareföreningen svaradeSvenska ävenatt om
lagbestämmelser vadomgärdas detaljeradeskulle komma änatt somav mer

fanns ändock behov själv-värdepappersmarknadslagengäller enligt ett av
beståndsdelaransåg kombinationFöreningen därförreglering. treaven

ändamålsenligt: företagsinterna regler.lagstiftning, branschregler ochmest
poängterade otillbörligtSveriges Finansanalytikers Förening ut-att ett

i första hand borde bekämpas aktörernanyttjande insiderinformation avav
hapå lnsiderskandaler kunde nämligenvärdepappersmarknaderna. antas

företags förtroendekapital. Föreningennegativ effekt dessastarkten
åtgärder för minska möjligheterna insideraffärer,föreslog vissa göraatt att

såsom fondkommissionärer skulle ske hos detall handel anställda hosatt av
borde handel inte fick ske iföretaget, alla affärer registreras,att attegna

påverkade sina klienter köpa eller sälja ochaktier där företaget aktivt attatt
mellan olika avdelningar hos fondkommissio-chinese walls upprättadess.k.

närer.
påBankinspektionen viljan hos be-riktade i sitt uppmärksamhetensvar

individer effektiv självregleringrörda och tillskapa ochattgrupper en
anförde följande.bl.a.

självreglering skall bli likvärdig med lagstiftning krävsFör att en enen
ståndvilja många olika och individer tilluttalad hos attgrupper

följa sådan entydig viljeinriktningfrivilliga regler och sedan dem. Enatt
i dag. kan här hänvisas till den enkät bankin-finns knappast Det som

1986 institutionella placerare. Syftetspektionen gjorde i slutet hosav
fåenkäten uppfattning missbruk s.k. marknads-med att en av om avvar

åtgärder förinformation förekommer och institutionerna vidtagit attom
åtgärder såsådant missbruk och vilka dessa i fall varit. Bak-motverka

utredningsbetänkandet SOU 1984:2grunden till enkäten det iattvar
marknadsinformation.föreslagits till skydd missbruk Lag-regler mot av

ståndpå området inte till därför det förutsattesstiftning kom att att
själva skulle införa erforderliga regler. inkomnaberörda Avparter

någrafinnsenkätsvar har bankinspektionen funnit det inteatt normer
tidsmässiga eller andrainstitutioner tillämpar ochalla sättersomsom

för befattningshavarnas egenhandel. Inte anmälnings-gränser ens en
arbetsgivarenskyldighet tillämpas allmänt. Endast hälften demtill av

någonhar sålunda form anmälningsrutinersvarat uppgett attsom av
hållaförhållandena bör vidare iförekommer. Vid bedömningen av man

minnet fjärdedel dem enkäten riktade sig till huvudöveratt en av som
alltså någon sådanMan konstatera, normgivninginte kansvarat. att

lagstiftning på områdetfrivillighetens grund skulle inteersättasom
stånd. Förhållandenakommit till i allt väsentligt desammasynes vara

då före-särskilda lagbestämmelser rörande institutionella placeraresom
gåttslogs värdepappersmarknadsutredningen. Under den tid somav

utredningsförslaget betydelsesedan lades fram har aktiemarknadens
påvuxit och skilda händelser marknaden be-ytterligare accentuerat

hovet fasta för marknadens intressenter. Samtidigt har detav normer
institutionella påaktieägandet ökat. Mot bakgrund det anförda börav

inte kapitalförvaltare i denna sin egenskap börövervägasnytt om om-
fattas offentlig tillsyn.av en
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Försäkringsinspektiønen uttryckte i likhet med bankinspektionen tvivel om
möjligheten självreglering fungera tillfredsställande.att det fallFöratten
självreglering skulle tillämpas enligt försäkringsinspektionen bransch-vore

regler föredra. Reglerna måste innehålla förbudatt göragemensamma att
affärer på grundval förtrolig marknadsinformation bestämtegna ettav om

värdepapper eller på grundval information, erhållen tjänsten,iav om en
viss åtgärd allmänt påverkaägnad kursutvecklingen. Isett attsom var
reglerna borde också ingå anmälningsplikt till arbetsgivaren rörande inne-
hav aktier och andra åsyftade värdepapper. Anmälningsplikten bordeav

med särskild insynsställning och dem närståendeavse personer personer.
Riksgäldskontoret ansåg lagstiftning borde tillgripas för regleraatt att

insiderhandel och ocksåpekade på det förhållandet det för offentligtatt
anställda fordrades lagstöd för de skulle kunna åläggas anmälnings-att en
plikt beträffande innehav värdepapper och förändringar innehavet.av av
Även Riksbanken påtalade behovet lagstöd i det angivna hänseendet.av nu

I enkäten ställdes frågan vilken uppfattningäven de tillfrågade hadeom
möjligheten för arbetsgivare kontinuerligt föra registeratt överom etten

värdepapper ägdes med insynsställning hos arbetsgivaren.som av personer
Trefond Invest ansåg det fanns svårigheterpraktiska föratt stora en

arbetsgivare föra register aktieröver innehadesatt ett som av en person
med insynsställning. Folksam delade den uppfattningen och ansåg också att

sådan skyldighet klart olämplig, eftersom bolaget då fåskulle rollenen var
polisiär myndighet med kontrollerande funktion för andra intressenav en

företagsintema.än rent
Trygg-Hansa fann det lämpligt register fördes uttalade detatt ett attmen

såtveksamt behövde ske löpande det borde tillräckligtutan attvar om vara
den anställde vid vissa tidpunkter lämnade förteckningatt totaltöveren

innehav och för mellanliggande tid vid lämpliga tidpunkter anmälde för-
ändringar.

Försåkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, intog den ståndpunkten
förekomsten rapporteringsskyldighet till arbetsgivaren föratt av personer

med särskild insynsställning tillräcklig. Att dessutom ålägga arbetsgivar-var
föra formellt register enskilda anställdasöver innehavatt ett värde-en av

enligt FSAB:s mening långtgåendealltför krav, skulleettpapper var som
medföra omfattande administration och innebära onödiga ingrepp i denen
enskildes integritet.

Svenska Sparbanksföreningen sade i sitt i princip positivattsvar man var
till värdepappersregister det kunde upplevasäven integritets-ett om som en
kränkning de berördes registreringen. Föreningen fram-av personer som av
höll också det inte fanns anledning i detta avseende någonatt göraatt
skillnad mellan anställda hos fondkommissionärer och anställda bankeri
och andra företag.

Sveriges lndustriförbund ansåg det inte fanns något dokumenteratatt
behov register värdepappersinnehavöver och framhöll värdepap-ett attav
persmarknadslagen redan i dag innehåller rapporteringsskyldighet tillen
VPC för de har insynsställning.personer som
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Bankinspektionen lämnade i huvudsak följande svar.

kontrollskälAv kan knappast undvaras den skyldighet i dag före-som
ligger för arbetsgivaren aktiemarknadsbolaget för-upprättaatt en
teckning dem har insynsställning.över Mycket talar däremot försom att
anmälningsskyldigheten i dess nuvarande utformning avskaffas, såvitt
gäller sådan värdepappershandel kommer registreras i detattsom nya

I Norge har nyligen införtsvp-systemet. innebärett system som en
dataregistrering insiderhandeln. Systemet fungerar så,av att man en
bildskärm eller skrivare hos kredittillsynet den norska motsvarigheten
till bankinspektionen fåkan fram uppgifter vilken handelom som
gjorts insiders i visst bolag under viss tid. Vill ha uppgiftettav man om
hur insiders innehav visst förändrats under specielletten av papper en
tidrymd går det också bra. Det också möjligt fåär fram uppgifteratt om
icke-insiders handel under valfri tid, vilket kan värdefullten vara om
tipsning kursdrivande händelser kan misstänkas. Systemet bygger påom

denVPS norska motsvarigheten till VPCatt har vissa identitetsupp-
gifter insider i de olika anslutna bolagen. När affärom rapporterasen
till VPS igörs automatisk kontroll någonsystemet kon-en av om av

Ärtrahenterna insider. såär fallet sker i automatisksystemeten en
registrering. Det bör övervägas införa den norska modellen iatt-
Sverige.

Riksgäldskontoret i sitt för närvarande inte kunnatattuppgav svar man
finna motiv för skyldighet föra åläggasregister skulle riks-att att etten
gäldskontoret. Riksbanken ansåg det lämpligt insiderregler komplettera-att
des med register framhöll riksbanken inte funnit det lämpligtett attmen

såmed register länge inga särskilda Sekretessregler finns för sådantett ett
register.

I tillfrågadeenkäten de möjlighet framföra allmännaäven attgavs mer
synpunkter den nuvarande lagregleringen.om

Försäkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, framförde den uppfatt-
ningen lagreglering insiderhandel inte nödvändig eftersom regle-att av var
ring inte skulle åstadkomma för alla påaktörer marknaden och lätt bliatt

slag i luften. Enligt FSAB:s mening borde kommittén därför i stället förett
utvidgad lagreglering initiera självreglering inom fleraallt verksamheter
med anknytning till värdepappersmarknaden. Svenska Fondhandlareföre-
ningen underströk det ökade behovet regler insiderhandel ävenav om om
de förekommande insiderreglerna efterlevdes på bra inom fond-sättettnu
handeln. pågåendeDet arbetet med bransch- och företagsspecifika regler
bedömdes angeläget för förtroendet för marknaden skulleattsom upp-
rätthållas. Behovet bestämmelser för med insynsställningav personer an-
sågs påtidigare med tanke branschensstörre än snabba tillväxt under denu

åren.senare
Investor framhävde den uppfattningen insiderhandel sannolikt före-att

kom ytterligt sällan pekade på vikten allmänhetens förtroendeattmen av
för marknadens aktörer skadades och det med hänsyn till marknadensatt
expansion under år, attraherat antal nyanställda,ett stortsenare som var
värdefullt med gällandeöversyn regler insiderhandel. Företageten av om
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byråkratisktfick leda tillframhöll dock regler systemett tungrottatt nya
förhållanden på dynamisktill anpassning tillmöjlighet enen nyasom gav

marknadsplats.
uppmärksamheten vidönskadeFinansanalytikers FöreningSveriges att

deinsiderhandel särskilt riktadesreglerutarbetandet personeromav
på värdepappersmarknaden.rådgivning informationmed ocharbetadesom

ifrån sigutgår detfinansanalytiker rörDefinitionen att perso-omav
påverkatinformation intemed framarbetar ännuatt ta somsomner
sambandanalytiker itorde inte ovanligtkurssättningen. Det attvara

företagsled-företag, där intervjuerinträngande analysermed ett avav
deingår, fram till slutsatserkommer närningen och konkurrenter som

innebär självfalletpåverkar väsentlig grad. Dettakurserna ipubliceras
det välförtrolig information. Snararemissbrukar ärinte analytikernaatt

förutsättning för värdepappers-finansanalytikerså skickliga är attatt en
den lagendärför viktigtskall effektiva. Detmarknaderna är att nyavara
uppfattningensådant bibringaspå kaninte formuleras sätt attett man

föremål åtal.bli för Detbra arbete kanfinansanalytiker gör ettatt som
Föreningenskrivning liknande denförslagsvis skekan somgenom en

alltsåvår det angelägetEnligt uppfattningi sina etikregler.valt attvore
ha brutit in-finansanalytiker intedet klart sätts motattut ansesen

arbetsuppgifter,så fullgjort sina normalade barasiderlagen länge som
råd firmans klienter.tilldvs. lämnat

följandeBankinspektionen framförde bl.a. synpunkter.

utformad sågällande värdepappersmarknadslagen be-Den är attnu
till skydd missbruk information uppköp-stämmelsen ettmot av om

huvudförbudi detta take-serbjudande Anledningen tillutgör ärett att
insiderspekula-oversituationen den inbjuder tillmestanses vara som

tion. Bankinspektionens övervakning handeln styrker den bedöm-av
gjordes vid lagens tillkomst: anmärkningsvärd handel införning som

uppköpserbjudanden den klart dominerande orsaken till s.k. in-är
siderundersökningar.

gjorde erfarenhetenSom känt bankinspektionen tidigt denär att
§ låg förförbudstidpunkten i 7 i lagens ursprungliga lydelse Er-sent.

den lagändring i denna del gjordes 1987-07-01farenheten ärsomav
utformningen bestämmelsen hindras insideraffärergod. Med den nya av

på betydligt tidigare stadium förut. Det har heller inte hittills möttänett
från förbudet börjarsärskilda problem fastställa den tidpunkt vilkenatt

gälla.att
inte motiverat, lagens förbudsbestämmelser inskränktaDet är äratt

fått avstå frånnågra bankinspektionentill svenska aktiebolag. I fall har
undersöka påståenden insiderhandel i Sverige med aktier iatt om

innebär ocksåutländskt företag. Den berörda begränsningen attnu
bistå utländska tillsynsmyndigheter i derasbankinspektionen inte kan

insiderundersökningar i den utsträckning önskvärt.ärsom
med insynsställning inte tillfredsställan-Bestämningen ärav personer

bolagsbildningende. skall exempel erinras denHär attom nyasom
AG visar faktisk insyn i aktiemark-ASEA Brown Boveri i Zürich ettatt

nadsbolag föreligga insynsställning för handen. BB harkan ärutan att
likatvå har exaktendast aktieägare, ASEA AB och BBC. Dessa bolag
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andel i BB. Därmed blir detta inte dotterföretag tillrösternastor av
något ägarbolagen och ingen dess befattningshavare därmedärav av
heller insider i ASEA. Detta klart otillfredsställande eftersomär kon-

fårcernledningen viktig information betydelse för värderingenav av
ägarföretagen, förekanske ofta ledningen i ägarföretagen.

ifrågasättas förutsättningarna frågerättenDet kan inte för brukom av
§ får frågerättenenligt 24 bör vidgas. Nu användas endast det finnsom

straffbestämmelse Detta det omöjligtanledning anta överträtts. göratt
tiden begränsa granskning affärer gjortstill förerättatt en av som

sådan omständighet § §offentliggörandet i 7 eller 8av en som avses
värdepappersmarknaden. Som exempel kan under-lagen nämnasom

med ASEA-aktier företagitssökningen den handel före offent-av som
samgåendet dåliggörandet med Brown Boveri. Det fanns behovav av

förfråganvända sig med förhandlingarna hadetill ASEA näratt en om
påbörjats; utredningen Dådetta för skulle i tiden. deträtt avgränsasatt
emellertid inte fanns skäl till antagande överträdelse hadelagenatt av

förfrågansådan inte lagligen gjordeskett, kunde Dettagöras. atten
fondkommissionärerna anmodades tillställa bankinspektionenatt av-

avseende periodräkningsnotor längre kanske nödvän-än somen var
bildendigt. Till hör förutsättningarna för inledande förunder-att av

frågerätten sesökning inte vad gäller för bruketär strängare än som av
§23 rättegångsbalken. Med funktionsuppdelningkap. 1 hänsyn till den

åklagarmyndighetgjorts mellan bankinspektionen och polis- ellersom
förhållandedetta systematiskt tvivelaktigt.synes vara

Gällande anmälningsskyldighet omfattar aktier bl.a.ägs när-som av
stående företag. Närståendebegreppet fåttha onödigt kom-synes en
plicerad utformning och förefaller dessutom för snävt.

både väsentligt inflytande väsentlig ekonomiskDet krävs och
för närståendeförhållandegemenskap skall föreligga. Detatt ett anses

ifrågasättaskan inflytanderekvisitet i praktiken har egentlig be-om
tydelse. Föreligger väsentlig ekonomisk i all-gemenskap presumeras

närståendebolaginflytandet tillräckligt förmänhet starkt skalläratt att
för handen.anses vara

försäkrings-ståndpunktenuttryck för denFörsäkringsinspektionen attgav
gradhade högplaceringsansvariga inom dennabranschen och de en av

på branschenanspråk kunde ställasetiskmedvetenhet de natur somom av
kartlägga ochförelågdock uppenbart behovdet närmareattatt avmen
förebyggaså långt möjligtägnadeutforma regler attatt somsom var

vinningförerhållits tjänsten missbrukadesmarknadsinformation i egensom
på oetiskteller sätt.annat

överväganden12.7

12.7.1 Inledning

Sedan i värdepappersmarknadslagen insiderhandel trädde ireglerna om
kraft på värdepappersmarknaderna i Sverige liksomhar utvecklingen -
också utomlands varit i det explosionsartad. Möjligheterna tillnärmaste-
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goda vinster vid handel baserad icke offentliggjord information har ökat i
mån. Mångamotsvarande enskilda aktieägare har tillkommit, direkt eller

Önskemåletindirekt via olika former fondsparande. ytterligare skär-attav
på marknadenskraven aktörer för bl.a. skydda aktiespararna harattpa

därför ökat. det material och deAv synpunkter samlat in under vårtsom
ocksåarbete har framkommit det bland påaktörerna marknadenäven äratt -
önskemål förhållandenallmänt kan rubba förtroendet för värde-ett att som

pappershandeln elimineras, flertalet aktörer därvid har tyngd-även lagtom
påpunkten den självreglerande verksamheten.

Våra direktiv vida för behandlingen frågorna insider-ger oss ramar av om
handel se avsnitt 1.1. Vårt uppdrag hänför sig till praktiskt allataget

frågor,sådana såsom personkretsens storlek, vilka värdepappertyper av
skall omfattas, information och kontrollfunktionens utformning.typsom av

utgår frånDirektiven därvid ändringar skall ske, det i huvudsak bliratt, om
fråga ytterligare utbyggnad insiderregleringen.om en av

framgår arbetet på lagstiftning insiderhandelSom i avsnitt 12.5 har om
de åren.internationellt intensifierats under Av särskilt intressesenastesett

EG-kommissionen inom för arbetet skapa inreär attatt ramen en
marknad lagt fram direktivförslag till reglering insiderhandel. Enligtett av
förslaget skall direktiven ha karaktären minimiregler och det därförärav
möjligt för medlemsstat skärpa reglerna vad finns före-utöveratt somen

direktiven. Utvecklingen inom EG har i allt högre grad kommitslaget i att
ipåverka Sverige. EG-kommissionens direktivförslag liggerVi attanser

våra någralinje med värderingar och har inte funnit hinder för enegna
harmonisering den svenska lagstiftningen med EG:s förslag.av

12.7.2 Allmänna synpunkter

l2.7.2.l Behovet förbud insiderhandelmotav

Utgivningen värdepapper tillgodoser samhällets behov långsiktigaav av
krediter riskvilligtoch kapital. Marknaden för nyemitterade värdepapper
fordrar finansi-väl fungerande andrahandsmarknad. sådan kanUtanen en

ändamåleneringsbehovet inte tillgodoses. regleringen värde-Ett medav av
pappersmarknaden därför främja och stödja sund andrahands-är att en

så långtmarknad möjligt skydda allmänheten onödiga eko-att motgenom
förluster hålla frånnomiska och marknaden fri företeelser ägnadeär attsom

minska allmänhetens förtroende för den. Risken inte obetydlig seriösaär att
investerare frånsöker sig bort värdepappersmarknader där förutsättningar-

goda affärer på grund informationsövertag inte desammagöra ärattna av
för Många ocksåalla de ledande värdepappersmarknaderna harparter. av

årunder infört utarbetat för ieller regler värdepappershandelsenare nya
syfte förstärka Sverige tillgodoserskyddet för bland placerarna. Iatt annat
olika regler i fondkommissionslagen 1979:748. 1979:749 Stock-lagen om
holms fondbörs och lagen 1985:571 värdepappersmarknaden dettaom
ändamål.
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Värdepappersmarknadslagen förbjuder bl.a. i syfte förebygga verk-att—
samhet kan skada förtroendet för marknaden handel med aktier isom -
vissa aktiebolag baserad information omständighet inte ärom en som
allmänt känd endast tillgänglig för begränsadär personkrets. Deutan en
flesta i dagär lagen sin existens fyller viktig funktion iattense om genom en
detta hänseende.

harArgument dock inte saknats lagreglering insiderhandel. lmot en av
USA har främst professor G.Henry Manne från George Mason University i
Virginia besökt Sverige förvärvatoch anhängare här hävdatäven attsom- -
insiderhandel inte bara oskadligär till förtvärtom marknaden.ärutan nytta
I Sverige främsthar professorn i Straffrätt vid Stockholms universitet Made-
leine Löfmarck riktat skarp kritik professor Mannes teorier. Det för-mot
tjänar i sammanhanget understrykas den rättsliga regleringen i USAatt
visar allt inställningsträngare till insiderhandel sålundaoch professoren att
Mannes idéer inte fått genomslag i hans hemland.ens

Bland de anförts till stöd för sådaneller lagregle-argument motsom en
ring kan följande.nämnas

Ett måhända tekniskt skäl i debatten anförts till stöd för attmer som
insiderhandel skulle kunna fördelaktigaha effekter Frånvaronföljande.är

direkt ägarintresse hos företagsledningen kan innebära ledningen inteav att
alltid handlar i aktieägarnas intressen. I dag flertal företagsledningarär ett
innehavare aktier i de bolag de leder. tillåtenEn insiderhandelav som
skulle de insatta i ledningen möjlighet köpa aktier i bolaget innanattge
informationen bolagets positiva utveckling offentliggjordes. Sådan han-om
del kunde därmed verksam metod belöna företagsledning.attvara en en
Några erfarenheter praktisk tillämpning denna teori dock inteärav av
kända. Mot den invänds främst det oacceptabelt företagsledningenäratt att
tillåts exploatera sina för företagets räkning åstadkomna insatser tillatt
direkt ekonomisk skada för detta företags ägare.

Professor Manne har gjort gällande insiderhandel victimless,äratt
eftersom de handlar tillgång till insiderinformation köper ellerutansom
säljer till marknadens vidpris tidpunkt då de i alla fall tänkt singöraen

Häremottransaktion och därför inte någon förlust.gör har insidernsagts att
till sig själv överför osynlig värdeökningännu bolagets aktier, föran-en
ledd förhållandende den icke offentliggjorda informationenav som avser.

Det har vidare insiderhandel bidrar till rättvisandesagts att en mer
kurssättning. Handel påbaserad information icke offentliggjordom en
omständighet skulle därvid kontinuerligt förse marknaden med upplys-
ningar leder till snabb och riktig prissättning. Andra placerare kan drasom
slutsatser handeln gåroch själva in påoch köper eller säljer marknadenav
till dess prissättningen når adekvat nivå. Häremot gjortshar gällandeatt en

de tillgånginte har till icke offentliggjord informationatt intepersoner som
kan vinstergöra imitera insiders handel. När informatio-stora attgenom en

offentliggörs insiderhandeln är eventuella vinstmöjligheter redannen om
borta. Det konstlat nöjaär sig med fårmarknaden indirektatt att en
information på detta i stället försätt direkt, samtidig information tillen
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marknadens alla aktörer.
Beträffande det ekonomiska utfallet förbjuden insiderhandel detgörsav

såvälgällande, i Sverige utomlands, vinsterna därav kan bli mycketattsom
Genom handla med aktier i det företaget handelnnär ärstora. att egna

baserad på information icke offentliggjord omständighet kan insidernom en
vinster andra undgåaktörer inte kan eller förlustergöra görasom som

drabbar påståendenandra. Dessa hållnakan stöd för allmäntge mer argu-
för reglering insiderhandeln, nämligen det moralisktärment atten av

förkastligt utnyttja icke offentliggjord information vid handel med värde-att
Det förkastliga bestårmoraliskt i använder informa-attpapper. personen

tion han erhåller tjänsteni eller liknande befattning för helt annatettsom
syfte vad meningen med informationen och han följdän är attsom som en
härav kommer åtnjutandei personlig vinning.av en

Det har vidare anförts information offentliggjordickeatt om en om-
ständighet kan utnyttjas inte enbart för sälja också förköpa elleratt utan att
i given avstå frånsituation eljest skulle gjorttransaktioner haen som man
och detta inte kan förbjudas. riktigtDetta visserligengärna äräratt men
knappast relevant förbud transaktioner ärargument mot ett motsom som
möjliga reglera.att

I diskussionen värdet förbud insiderhandel har framförtsävenmotom av
efterlevnaden svår kontrollera. Tanken den lagreglering börär äratt att att

undvikas gårdet inte effektivt kontrollera lagens efterlevnad, efter-attom
respekten för lagstiftningen då kan förlorad.som

dettaI sammanhang kan inte från påbortses aktiviteten marknaden iatt
bolags aktier, till föreexempel offentliggörandet uppköpserbju-ett ettav

dande, kan baserad på påkunskaper förvärvade lagligt ochär ettvara som
fullt lojalt En god analys marknaden kan mycket väl leda till detsätt. attav
förestående uppköpserbjudandet upptäcks innan erbjudandet offentliggörs.
I undersökning Office Chiefof the Economist of the SEC görsen av
gällande mycket marknadens förklarasaktivitet i dessa fall kanatt av av
tillgång till information, förvärvad på blir föremållagligt försätt, som
bedömning marknadens aktörer och sedan till grund för handel.läggsav
Detta innebär statistik aktiviteten före offentligamarknadenatt om
erbjudanden sannolikt har begränsat värde mått olagligett ettsom om
insiderhandel förekommit. Det räcker inte enbart konstatera kursenatt att
stigit före offentliggörande och därav sig olaglig insiderhandelsluta till att
förekommit.

vårFör del vill lägga avgörande vid handlarvikt den med aktieratt som
eller andra finansiella utgå fråninstrument skall informationkunna att om

icke offentliggjord omständighet insiderhandel.inte missbrukas för Deten
kommer många avstår fråni längden visa sig handlaatt att att en
marknad där de inte kan affärer påsina grundval in-göra av samma
formation därför informationdenne missbrukarmotparten, attsom om en
icke offentliggjord förbudomständighet. Det främsta skälet för ett mot
insiderhandel därför söka i önskan undanröja elleratt attanser vara en
förebygga misstro marknaden. vinstmöjligheter förbe-Att ärmot stora
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hållna mindre tillgångmed till icke offentliggjord in-en grupp personer
formation kan inte påövriga aktörer marknaden och framföraccepteras av

småspararnaallt inte inte har möjlighet erhålla in-attav som samma
formation. ståDet torde klart sådetta underbyggt klaraäratt argument av
erfarenheter det inte kan kullkastas.att

Ett skäl också avgörande betydelse den internationellaär ärannat som av
aspekten. Trots de anförts i USA insiderhandelns skad-argument motsom
liga effekter den där genomreglerad och regleringen byggs förutär som

fortlöpande I Europa blir insiderlagstiftning allt vanligare i deantytts ut.
viktiga börsländerna. vårtAv intresse för vidkommande utveck-störst är
lingen inom EG. förberedsDär direktiv reglering insider-ettnu om en av
handeln långtgåendemycket och kan förutsesär komma omfattaattsom
såväl vidsträckt mångapersonkrets olika information.typeren som av

vårEnligt mening måste Sverige följa med i denna utveckling för att
förtroendet för svenska marknadsplatser inte skall rubbas Stockholmsutan
fondbörs och andra marknadsplatser skall kunna konkurrera med utländska
börser på likartade villkor det gäller regelverket. Vi det därförnär ser som
vår uppgift söka den svenska insiderlagstiftningen till vadatt anpassa som
gäller i viktiga dåandra länder och främst till den kommande regleringen
inom EG.

När det gäller den utformningen insiderlagstiftningennärmare harav
professor Löfmarck pläderat för utgår frånreglering uppfattningenen som

insiderhandel förmögenhetsbrott, riktat insidernsett mot motpart,om som
vilken förlust vid handeln med insidern. Huvudbrottet skulle därvidgör en-

beståendebedrägeri, i angåendeutgöra insidern vilselederatt motparten
den information underlaget för hans handlande och därmedutgörsom
förmår till transaktion medför vinning för insidern ochmotparten en som
förlust för För undanröja tvivel vilseledande i be-motparten. att attom
drägeribestämmelsernas mening föreligger, undanhållerinsidernnär mot-

uppgift tillgångsin till information icke offentliggjordparten om om en
omständighet, vill professor Löfmarck införa lagreglerad skyldighet fören
insidern underrätta informationen. Syftet med utnyttjan-att motparten om
det bedrägerikonstruktionen skulle främst därigenom fårattav vara man en
målsägande beredd för insidern skall avslöjas ochär att attsom agera
lagföras viaoch reglerna ersättning för allmän förmögenhets-ävensom om
skada grund brottslig fågärning kan ersättning för sin förlust.av

Vi hyser inte tvivel bedrägeribestämmelserna i brottsbalken lik-attom
skadeståndreglerna grund brott kan utnyttjas i vissa fallsom om av av

insiderhandel med såtillämpning gällande fallet föräven Atträtt. ärav
framgårnärvarande redan insiderförbudets enligt värdepappersmark-av

nadslagen subsidiära karaktär. Vi vill erkänna professor Löf-gärna att
marcks konstruktion insiderbrottet i övrigt sinnrik och haräven ärav
betydande teoretiska förtjänster. Vi ställer emellertid tvivlande till detoss
praktiska värdet denna konstruktion. Erfarenheterna visar insider-attav
handeln med nuvarande specialreglering svårutredd.även Vi inteär tror att
bistånd från enskilda sig lurade insiderhandel skullepersoner som anser av



176 Insiderhandel 1989.272sou

underlätta marknadsplatsernas,nämnvärt bankinspektionens och de rätts-
vårdande myndigheternas ansträngningar tillkomma fram sanningen.att
Insiderhandeln påsker marknad där inte i undantags-änparterna annaten
fall och där detär slump aktier ellerärvet motpartenvem en ren vems
andra finansiella instrument föremålblir för enskildaomsättning i detsom

Änfallet. tydligt blir detta vid market-maker-handel, där marknads-mer en
själv ställer kurser till vilka han beredd handla med alla ochärgaranten att

Mot professor Löfmarcks teori insidern till överförsig ännuattenvar. en
osynlig värdeökning måste invändas det bara marknaden kanäratt som

påpris handlade någraallmänt aktier och osynligasätta värdeök-ett att
ningar därför inte sådana förhållandenexisterar. Att under ställa krav
utredning viss blivit vilseledd och skulle vårlidit skada enligtatt motpartom
mening bara öka de utredande myndigheternas svårigheter.

vårEnligt mening bör insiderhandcl främst missbrukett ettses som av
förtroende riktar sig marknaden. vilket förbjudetskallmot oavsettsom vara

det kan påvisas enskild lider ej.skada eller Vad främstattom person
eftersträvar förbud utredningssvårigheterna ocksåär ävenett som om-
fortsättningsvis blir har stark, moralbildande effekt. Ett förbud.stora en-

i olika måstehänseenden förses undantagmed och modifikationer,som
bästuppställs i specialreglering i anslutning till värdepappersmarknads-en

lagstiftningen. någonVill i söka utnyttjastället allmänna straff- och skade-
ståndsrättsliga regler bör detta stånaturligtvis vederbörande fritt kan ioch
och för sig betraktas Utgår skadeståndlowärt. till enskild, börsom
insiderns vinst förverkas till det allmänna.

Det kan emellertid finnas behov ytterligare medel i värdepappers-av
marknadslagstiftningen direkt förbud för komma till medutöver rättaett att
insiderhandeln. Vi det finns skäl ytterligare minska intressetatt attanser
hos tillgångmed till information icke offentliggjordapersoner om om-
ständigheter Uppsåtligtkortsiktiga affärer. missbruk sådangöra in-att av
formation kan svårt styrka. Intresset för påvinstergöraatt att storavara
kort tid är orsakerna till utnyttjandet information ickeatten av av om en
offentliggjord omständighet lockande. Påsig aktiemarknaden torde detter
inte ovanligt med kursförändringar tio eller vidmot procentvara upp mer
offentliggörande tidigare hemlig information företag. Iettav om prop.
1984852157 40 uttalade föredragande statsrådet tioprocentig änd-atts. en
ring kursen måstei allmänhet väsentlig kunnaoch läggas till grundav anses
för tillämpning §8 värdepappersmarknadslagen. Förhoppningenav om

mindre kursförändringar torde dock kunna fresta insidersäven handlaatt
på grundval offentliggjord kurspåverkandeicke information. Vid storaav
innehav fondpapper eller andra finansiella instrument kan mindreävenav

förändringarprocentuella innebära betydande förlustminime-vinst eller
ring. Vi därför det vid sidan förbudsreglerna finnasbör regelattanser av en

short-swing-karaktär efter bl.a. regleringen i USA. Regelnmönsterav av
bör innebära tillgångnormalt har till informationatt personen som om en
icke offentliggjord omständighet förhindras under viss tid efteratt etten
förvärv eller överlåtelse fondpapper eller finansiellaandra instrumenten av
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ånyo överlåta vad förvärvats till återköpaeller fondpapperensom annan
eller instrumenten.

Med hänsyn till de årens insiderhandel och den skärpta påsenaste synen
insiderbrott inte minst i internationella sammanhang vi straffbe-attanser
stämmelsen vid överträdelser de uppställda förbuden behöver skärpas.av
Fängelsestraffet för de allvarligaste brotten bör därför enligt vår mening
förlängas.

l2.7.2.2 lnsiderregleringens innehåll

Det kan konstateras tillämpningsområdet för den gällande lagstiftningenatt
varit för flerasnävt aspekter. Detta såvälgäller den personkretsur som
förbudet riktar sig de instrument regleringen omfattarmot ochtypersom av
de former information berörs.av som

Avgränsningen personkretsen i andra fall take-oversituationenän tillav
omfatta endast med insynsställningatt i aktiemarknadsbolag harpersoner

åtskilligamedfört personkategorier, normalt har tillgångatt till ickesom
offentliggjord information vid offentliggörande kan komma påverkaattsom
kursen på värdepapper, inte omfattas reglerna.av

En personkrets särskilt kommit i blickpunkten portföljförvaltareärsom
hos institutionella placerare. Dessa har bl.a. goda kunskaper, s.k. mark-
nadsinformation, både det allmänna orderläget och i högre gradänom om
den institutionens planer eller beslut rörande köp eller försäljningegna av
fondpapper och andra finansiella instrument. Sådan information på-kan
verka kurserna.

Med hänsyn till den roll försäkringsbolag, investmentbolag, stiftelsersom
och olika sparfonder påspelar marknaden har de har tillpersoner som
uppgift placera dessa institutioners kapital möjligheteratt affärergöraatt
för vinning. Vid värdepappersmarknadslagens tillkomst detegen attangavs
låg i värdepappersmarknadens intresse möjligheterna till missbrukeget att

marknadsinformation begränsades, varför aktörerna på marknadenav
själva skulle lösa frågan självreglering och liknande åtgärder. Vissgenom
självreglering finns också i dag. i framtidenAtt påförlita sig enbart själv-
reglering emellertid, med hänsyn tillär de brister självreglering ärsom en
förknippad med, otillfredsställande.

En personkrets i direktiven offentligaomnämns tjänste-ärannan som
Dessa kanmän. ha kännedom omständigheter enskiltrör ettom som

aktiebolag och kan påverka kursen aktierna i bolaget, vidt.ex.som
tillståndsgivning eller offentlig upphandling. De ocksåkan emellertid be-
sitta kunskaper påverkakan marknadsläget i vid kommandestort, t.ex.som
ränteändringar eller ändringar i beskattningen. naturligtvisDet likaär
angeläget sådan information inte erhålla påutnyttjas för vinsteratt att
marknaden fråga information angåendenär är enstaka bolag.ettsom om

Vid avgränsningen den personkrets bör omfattas insiderför-av som av
budet bör också beaktas vad i det hänseendet i EG-kommissio-angettssom

förslag till direktiv. Enligt detta omfattar regleringen förstai hand dennens
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inuppdrag themed anställning ellerfått information i sambandsom
detduties. Vad anfört iprofessionemployment,exercise of his or

motiverad. Vi kananpassning till EG-förslagetföregående för ärtalar att en
hoslåta exempel placerareför tillnågra vägande sakliga skälinte attse

finansanalyti-fondkommissionärer,anställda hosfinansiella institutioner,
insiderregle-stå utanföroffentligt anställdaekonomijournalister ochker, en

ändamålsenligalämpligaste ochfunnit den avgräns-ring. Vi har mestatt
tillbeaktande anknytningenmedinsiderkretsen börningen göras avav

anställ-i sinbör omfattaInsiderkretseninformationskällan. sompersoner
kurspåverkandefått informationeller uppdragning, befattning om-om en

ständighet.
hänseende harmoniseraockså ivår bör SverigeEnligt mening annatett

OcksåEG. denregleringen inommed den tilltänktasin insiderreglering
någon med in-offentliggjord informationmottagit icke avperson som

insiderregleringen.omfattasi god börsiderställning och inte är tro avsom
frånformer, tipsförekomma i otalform tipsning kanDenna ett somav

tillåtnjutande ekonomiska fördelariför tipsaren skall kommalämnas att av
några överväganden intevänskapsförhållanden där ekonomiska görsfall av

bör dockinformationen. En förutsättningden lämnar attvaraav som
insiderställning ochdirekt medfått informationen personenavpersonen

affärsdokument. Oavsetthemligtläsainte slump att t.ex. ettgenomav en
sådana tips likahandel grundvarför tips lämnasbakgrunden till ärett av

handel direktvärdepappersmarknadenförtroendet förskadlig för av ensom
handla medbör därför förbjudasinformationinsider. En attmottagare av

informationen inteanledninginformationen, han harstöd att anta attomav
är allmänheten.känd för

tillgånglåta fått till in-ochhar längreVi övervägt att envar som
underkastadkänd för allmänhetenhan inser inteformation är varasom

Syftet härmed skulleutnyttjande informationen.förbudet handla medatt av
påaffäreruppenbarligenunderlätta bevisningen. Den göratt somvara
sigkan söka friainte känd för allmänhetengrundval information ärsomav

någonfått och intepåståendet informationenmed han omvägaratt av
svårtpåstående motbevisa. Ettsådant kanmed insiderställning. Ett attvara

ikani princip omfattar allaskäl för ha insiderkrets attatt manvaraen som
förhållande tillsådan Skillnaden i denreglering.Danmark och Norge har en

hari dansk och norskregleringen emellertidtänkta rättär att enmanav oss
offentliggjordadäri den ickeavgränsning, nämligenform attannan av

eller andra värdepapperdet bolag aktierinformationen skall varsavse
några helstinföra insiderregleringhandeln gäller. Att utan som av-en

ock-sådan insiderreglering skulleäventyrligt. Engränsningar förefaller oss
föreslår.så vad EGsträcka sig betydligt längre än

kunskap intetillgång till information eller ärRisken för affärer med som
personkretsvår inom den ärkänd enligt meningallmänt störstär som

innebärde situationerinformationskällan. Förutomnärmast att ensom
ställning ellerinformation grund sinicke offentliggjordmottar avperson

finns situatio-med insynsställning detfår informationen direkt av personer
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kan upphov till stötande insiderhandel informationenner som ge utan att
lämnats direkt den ursrungligen mottagit den icke offentliggjordaav som
informationen. sådanEn situation kan uppkomma påt.ex. om en person
grund affärsförhållande icke offentliggjordett informationav mottar av en
arbetstagare, primärt innehar informationen, och sedan vidareberättarsom
informationen till vinstgivandegör affär med hjälpen annan person som en

informationen. Den på detta stå iav sätt direkt kontaktutan attperson som
med den primäre informationsinnehavaren erhåller informationen om en
icke offentliggjord omständighet med anknytning tillnära denav en person
primäre informationsinnehavaren bör vårenligt mening omfattas för-av
budsbestämmelsen. Med hänsyn vårtill principiella inställning endastatt
verkligt straffvärda fall skall omfattas förbudsregeln bör avgränsningenav

så tipsetgöras skall ha lämnatsatt med anknytning tillnäraav en person
den primärt erhållit informationen. Till anknytningnära börperson som

affärskontakter,räknas släktskap, vänskap eller liknande förhållanden.
Med vårt förslag omfattar regeln tippee-situationer så länge det fråganär

information eller kunskap från med anknytningom till dennäraen person
primäre informationsinnehavaren. De situationer knappast framstårsom

straffvärda bör däremot inte falla under regelns tillämpningsområde.som
Det vårenligtär mening påkallat slump,att t.ex.personer som av en

på allmän plats lyssna påatt samtal tvåmellan för honom kändagenom ett
eller okända förestående företagsförvärv, skulleett omfattaspersoner om

regeln. En förutsättning för skall omfattas regeln börav att personen av
tipset lämnats direkt till honomatt den har tillgång till in-vara av som

formationen.
Till följd personkretsen föreslås utvidgadatt till omfattaävenav att

tipsgivning i flera led har funnit det följdriktigt föreslåatt att personer
medverkat vid brott reglerna också skall kunnasom mot ansvariga. Vigöras

föreslår därför i till vad gälleratt motsats enligt värdepappersmark-som nu
nadslagen anstiftanäven eller medhjälp till brott förbudsbestämmel-motav

straffbar.görsserna
Enligt gällande omfattarrätt förbudet insiderhandel fysiskaävenmot

har andelarstörre eller innehav aktier i berördapersoner företag.som av
Dessa skall visserligen inte ha bättre möjligheter få tillgång till ickeatt
offentliggjord information vad övrigaän aktieägare har. Vid värdepappers-
marknadslagens tillkomst de emellertid med under motiveringtogs att
bolaget ibland, inför viktigare beslut bolagets måstet.ex. framtid,om
kontakta aktieägarestörre för undersöka möjligheterna genomföraatt att
förslaget. Det finns enligt vår mening inte skäl begränsa personkret-att nu

i förhållande till vad gäller enligt värdepappersmarknadslagen.sen som
Aktieägarna kan inte drabbas förbudet insiderhandel de intemotav om
faktiskt i besittningär information icke offentliggjord omständig-av om en
het. För undvika kringgåenden böratt även aktier fysisk ellerägssom av
juridisk aktieinnehavarenär närstående räknas medperson närsom man
bestämmer storleken aktieinnehavet eller röstvärdet i aktiebolag.av ett

Vad angår frågan vilka fondpapper eller andra finansiella instrumentom
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påtillämplig endastomfattas insiderregleringen dennaskall är nusom av
aktieoptioner i aktiemarknads-aktier vissa andra värdepapperoch samt

åtskilliga vilkas aktier inte regi-bolag. finns emellertid aktiebolag,Det är
ändåuppförda på CTC-listanstrerade på Stockholms fondbörs eller ärmen
sådanaanfört andra sammanhang börallmänt handlade. Som i även

för förvärvartill skydd demaktiebolag underkastade vissa krav somvara
sådana likställda värde-aktier ellerderas aktier. Viktigt inte hellerär att -
får på grundvalköpas och säljasmed anknytning till bolaget avpapper -

med därav följandeoffentliggjord omständighetinformation ickeom en
Äventillgångsaknar till informationen.förlustrisker för allmänheten som

sådana och aktieoptioner bör in-för aktier likställda värdepappersamt
någotemellertid sakligt skäl drasiderregleringen gälla. Det finns inte att

Över handel med värdepapper ochdär. huvud bör allmängränsen taget
risk för missbruk informa-andra finansiella instrument kunna ske utan av

tion icke offentliggjorda omständigheter.om
finansiella instrument, vilkaVi samtliga fondpapper och andraattanser

föremål någon form kurssättning till följdspridda och förallmäntär avav
Denna utvidgninghandel eller liknande, bör omfattas utvidgad regel.av en

standardiserade och terminerinnebär till alla optionerexempel att typer av
ocksåhänförsinom optionshandeln kommer omfattas. Tillatt gruppen

fondpapper ochinstrument på obligations- och penningmarknaden. De
marknaderandra finansiella instrument handlas dessa utgör stan-som

utlåningskontrakt. ränteläget vitaldardiserade in- och Information ärom av
på instrumenten. Närbetydelse för prissättningen fondpapperen eller rän-

på ochpenningmarknadsinstrument stiger faller priset när räntantan ett
så på Tillgång informationsjunker stiger priset instrumentet. till räntan,om

incitament vinst-inte allmänt känd, kan starkt göraär utgöra attettsom
tillgång tillgivande affärer innan övriga aktörer kan handla med samma

information.
såledesoch kanInstrument beroende ränteutvecklingenär varasom av

statsobligationer, bo-föremål riksobligationer,för insiderhandel är t.ex.
kommunobligationer, statsskuld-industriobligationer,stadsobligationer,

marknads-företagscertifikat, kommuncertifikat ochväxlar, bankcertifikat,
föremål kurssättning till följdbevis de förunder förutsättning äratt av

Även tordehandel. fondpapper andra finansiella instrumentytterligare och
tillämpningsområde fram-kunna bli föremål för den utvidgade regelns i

uppräkningtiden. Vi möjligt någon uttömmandedet inte göraatt avanser
de finansiella omfattas förbudet. Instrumentinstrument bör somsom av

framtiden omfattasinte föremål införas i börför handel kanärnu men som
hand-förbudet insiderhandel, under förutsättning de allmäntärmot attav

ickelade. förutsättning information eller kunskapEn härför dockär att om
påverka påoffentliggjord väsentligt kursenomständighet kan komma att

således möjligtdet finansiella detinstrumentet eller fondpapperet och äratt
tillgång tillförlust handel medskapa vinst eller minimera sin vidatt en

information, fått informationen.denna innan marknaden del av
omfattasDen information icke offentliggjorda omständigheter avom som
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till följd förbuden insider-regleringen i värdepappersmarknadslagen motav
påhandel värdepappersmarknadslagen sikte aktiemarknadsbolag.i tar

Andratyper information, diskontoförändringar, skattelagstift-t.ex. omav
kurspå-ning, valutakursändringar, dvs. vad brukar kallas för allmäntsom

verkande information, omfattas inte. heller omfattas utnyttjande s.k.av
såmarknadsinformation. Denna sistnämnda information avviker ityp av

måtto från övrig information icke offentliggjorda omständigheter i in-om
sidersammanhang den i sig inte behöver innebära kunskap ettsom om

förhållande, påverka påspecifikt kan tänkas komma kurssättningattsom
värdepapper vid offentliggörandet, i stället endast kunskaputanett avser

påorderläget marknaden. Det anförda utesluter dock naturligtvis inteom
ocksåden specifika information orsaken till orderläget kändär äratt som

för den har kunskap orderläget.som om
§§Fondkommissionslagstiftningen har i 39 och 40 försökt förebyggaatt

missbruk vid tillgång till marknadsinformation införa kravattgenom
långsiktig anmälningsskyldighet för demförmögenhetsförvaltning och som

värdepappersaffärer. utvidgningnormalt har insyn i uppdragsgivares Vid en
såinsiderkretsen fondkommissionärer, tjänstemän hos institutionel-attav —

placerare försäkringsbolag, investmentbolag och stiftelser m.fl.som om-
låta marknadsinformation omfattasfattas förefaller det naturligt ävenatt—

På ocksåregeln förbud insiderhandel. det enligtsätt ärmotom sammaav
vår låta såsomuppfattning naturligt allmänt kursdrivande information,att
ränteförändringar, omfattas förbudsregeln. En ränteförändring kan haav

påbetydelse för värdeutvecklingen ränteoptioner.stor t.ex.
insiderregleringen bör omfatta allSammanfattningsvis innebär detta att

omständigheter tänkas kommainformation icke offentliggjorda kanom som
påverka på fondpapper instrument.kurssättningen och finansiella Detatt

innebär dock inte former förberedelser eller liknande, tillallaatt ex-av
olika idéer diskuteras vid sammanträde, kan ligga till grundempel ettsom

måsteför förbudet skall tillämpligt. Företagets planering ha kommitatt vara
så långt såoch ha tagit fast form offentliggörande kan bli aktuellt.att ett
Varje information medförform offentliggörande denna näm-typav av av
ligen förändring på finansielltkursen fondpapper ellerett annaten av
instrument. sannolikt inteDet avgörande bör därför det ellerär attvara om
informationen offentliggörs. nåtts förberedelsearbetetNär denna punkt i

frånbör skyldighet inträda för berörda avstå handla medatt atten personer
eller vidarebefordra information det fondpapper eller finansiella in-om

berörs beslutet.strument som av

12.7.2.3 Insiderreglernas utformning

De gällande bestämmelserna insiderhandel i värdepappers-lagennu om om
marknaden detaljrika och regleringen förhållandevis invecklad. före-Iär
gående avsnitt har anfört skäl för insiderregleringen bör utvidgas iatt
flera olika hänseenden. Påbyggnader den gällande regleringen i olikaav nu
riktningar ytterligare svår-skulle komplicera och regleringengörasystemet
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överskådlig för dem den riktar sig till. lederDetta tanken till möjligheten att
den nuvarande regleringen medersätta generella bestämmelser. Ettmer

skäl talar för sådan ordning den skulle bättreär att motsvarasom en
utvecklingen inom EG. genomgångVid den utländska lagstiftningen av

tidigare framkommer också i utsträckningpresenterats att storsom man
sig generell utformninganvänt reglerna.av en av

Insiderlagstiftningen bör vårenligt mening sådan utformning attges en
den kan de krav föränderlig och komplex värdepappersmark-möta som en
nad återkommandekontinuerligt revideringar lagstift-utan attreser av

måsteningen Varje påbyggnad frågagöras. regelkomplexet i aktörer,av om
värdepapper och informationstyper nödvändiggör ochtyper av en mer mer

generellt utformad reglering för tillgängligheten lagtexten inte skallatt av
förlorad.

Å andra sidan talar också goda skäl för den nuvarande svenska modellen
med dess koncentration på den situation där erfarenhetsmässigt risken för
insiderhandel nämligen take-over-situationen. Enbartär generellstörst, en
regel skulle åtskilligalämna problem olösta. Frågor förbud skallnär ettsom
börja gälla eller vilka information skulle kvarstå. Dessatyper av som avses
och liknande frågor måste överlämnas till rättspraxis sinasom genom av-
göranden skulle lagregeln konkret innehåll.ettge mer

hållnaAlltför allmänt blir svåra såvälregler tillämpa för tillsynsorganatt
svårtaktörer, eftersom det dels bevisa överträdelser blivitär att attsom

begångna svårtdels för aktörerna sig efter reglerna. Det norskaär rättaatt
förslaget till ändrade insiderregler påexempel hur försökt kom-är ett man

till med dessa problem. dockFörslaget det framlagtsrättama synes som
bibehållandeinnebära försök mednärmast grundläggandeett att av en

generell regel aktörerna och tillsynsorganet konkretisering för-ge en av
budens tillämpningsområde.

Värdepappersmarknadslagen uttömmande det gällerär när attnu ange
vilka värdepapper och situationer omfattas förbud motpersoner, som av
insiderhandel; mån §i viss generell regel finns dock i 8 2 behandlaren som
insiders kännedom offentliggjordinte omständighet i aktiemark-om en
nadsbolagets eller dess moderföretags verksamhet. Risken för insiderhan-
del har särskilt framträdande i samband med företag beslutar sigansetts att
för lämna offentligt erbjudande köpa aktier i företag.att ett ettatt annatom

värdepappersmarknadslagenI har därför intagits särskild regel, 7en som
reglerar insiderhandel vid offentliga aktieförvärv. Fördelen dennamed form

lagstiftningsteknik dem förbudenden för berörs begränsarär attav som av
osäkerheten vad gäller.om som

Som framgått har flertalet dem delgett sina synpunkter varitav som oss av
den uppfattningen generell regel föredra den börär att attatt menen
kompletteras med detaljföreskrifter för vissa situationer. Som också fram-
gått behövs enligt vår utbyggnad insiderreglering-mening ytterligareen av

Frågorna inteinsiderhandel kan lämpligen regleras i alla detaljeren. om
överskådlighetlagtexten förlorar i och flexibilitet inför nytillkom-utan att

mande situationer. Med hänsyn vad anförtshärtill och tidigare har funnit
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förbudkaraktär medföreslå huvudregel generelldet lämpligast att aven
insiderhandel.mot

värdepappersmarknadslagen relativt kon-§nuvarande regeln i 7 ärDen
ytterligareföremål ändringjuli 1987 förkret utformad och den 1 somenvar

framkommittillämpningsområde. vadEnligtkonkretiserade regelns som
huvudsak förvärvssitua-insiderhandel kommit ihar utredningar röraattom

fleraförhållanden och omständighetendessa dentionen. Med hänsyn till att
ochvärdefullt med klarainsiderregleringen detdem berörs ansettav som av

lagstiftning ellersituationer, i form enderadistinkta regler för vissa av
bör kompletterasden generella huvudregelnsjälvreglering, har vi funnit att

Sådanatillämpningen.upptagande anvisningar förmed hjälpregler,vissa
take-over-situationer,information,bör vissa t.ex.typer somomange av

på från tidpunkter förbudetoch vidare vilkaförbudsregeln bör tillämpas
med dessatake-over-situationer skall gälla. Avsikteninsiderhandel imot

kan bliskall täcka samtliga situationerdock inte deanvisningar är att som
samtidigtvissa konkreta fall ochde skall endastaktuella utan envaraange
förhållandenfrågan, vilka andravid bedömningenvägledning somav om

förbuden i huvudregeln.skall omfattas av
med bibe-sålunda utformad lagstiftning denmedEn fördel är atten -

insiderreglema iför tillämpningenhållande konkreta anvisningarvissa avav
den EG.regleringen inomtill tilltänktasärskilda situationer anknyter-

kan bildavår generell regelfördel enligt meningEn är att enannan
ochnäringsliv, organisationeretikskapande verksamhet inomunderlag för

så preventivasådan viktig den direkteffekt välmyndigheter. En är som
straffsanktioner.effekten via

vid självregleran-detalj bör vikt fästastillämpningen iNär det gäller stor
regler-sådan bästa möjligheternade åtgärder. metod deEn att anpassager

fåsjälvregleringförhållandena i de särskilda fallen. Skalltillämpning tillnas
områdenågon måste lagstiftaren lämnapraktisk betydelse öppetett som

åstadkommapåansträngningardet meningsfullt läggagör attatt ennerr
i Även generellsådan. talar för lagreglemadenna synpunkt ut-att ges en

formning.

korttidsaffärermöjligheten12.7 Begränsningar i göra.2.4 att

effektivutomlands, visarsåväl Sverige över-Erfarenheter, i att ensom
påupprätthållasinte alltid kaninsiderhandelmisstänktvakning ettav

förhållande och varierarfleratill dettatillfredsställande Skälen ärsätt. av
deenskilda situationer. Enländer och olikamellan olikanaturliga skäl av

svårtsig förgenomgående det visatdocksvårigheternastörsta attvarasynes
beviskravuppfylla deåklagarmyndighetertillsynsmyndigheter och att som

styrkas. Det harskall kunnaförbudsbestämmelsernabrottgäller för motatt
vid depåvisa uppsåt oaktsamhetsvårt ellererfarenhetsmässigt varit att grov

itill hitintillsvilket skäleninsideraffärer,flesta misstänkta är attett av
förbudsbeståmmelsemaåtalad förblivit brottSverige endast moten person

§.värdepappersmarknadslagen 8i
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Reglerna förbud insideraffärer får, avsaknaden dom-mot trotsom av
stolspraxis, ha haft moraluppbyggande effekt och inom sitt områdeantas en
bidragit till stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.att Denna posi-
tiva effekt kan dock urholkas på olyckligt det faktumsätt mindreett attav
nogräknade tillgångmed till icke offentliggjord information påpersoner ett
skickligt kan utnyttjasätt brister i kontrollsystemet. Vi har därför funnit
skäl ytterligareöverväga skärpa reglerna det föreslagnaatt utöver utvidgade
tillämpningsområdet för förbudsregeln insiderhandel.mot

Frestelsen vinstgivande affärergöra med tillgång till ickeatt offent-
liggjord information detär gäller kortsiktigastörst när affärer. T.ex. kan
med tillgång till lånatskapital för kort tid ansenliga vinster görassom utan

kapitalinsatserstörre den utnyttjar informationen icke offent-av som om
liggjorda omständigheter. Handel på lång sikt tillgångmed till information

icke offentliggjorda omständigheter naturligtvis likaär allvarligom men
inte lika lockande, eftersom kurssättningen på värdepappersynes vara

under längre tidsperiod måste bedömas osäker. Intresset fören som mer
insiderhandel på lång sikt därför troligen inte likaär intresset förstort som
kortsiktiga affärer. En ytterligare skärpning reglerna handel medmotav
tillgång till information icke offentliggjorda omständigheter därförär iom
första hand aktuell i fråga de kortsiktiga affärerna. Vi har fått stödävenom
för vårdenna uppfattning vid genomgång utländska förhållanden påen av
området. I syfte kortsiktiga vinstgivande affärer baserade på ickeatt stoppa
offentliggjord information har i USA införts den s.k. the insiders short-
swing profits rule och liknande lagregler har under 1989 antagits denav
finska riksdagen och i Norge har lagförslag påutarbetatsett samma om-
råde.

Regler med detta innehåll riktar sig korttidsaffärermot av personer som
har särskilda möjligheter få tillgång till information förhållandenatt iom
företag till vilka de knutna,är styrelseledamöter, verkställandet.ex. som
direktörer eller revisorer. Sådana hindras från under be-attpersoner en
stämd tidsperiod från köp eller försäljning bolags aktier ånyo säljaettav
eller köpa aktier i bolaget. I USA de inteär förbjudna handla medatt
aktierna skyldiga ifrånlämna sig eventuell vinst till bolaget.attmen en
Regeln har kommit fungera kompletterande bestämmelseatt tillsom en
förbudet insideraffärer frågadet varitnär korttidshandel. Eftersommot om
regeln kan innebära förtjänsten vid försäljning och köp aktiernaatt iav
bolaget på olika fråntaskansätt genomfört affären har regelnpersonen som
också preventiv effekt. Effekten förstärks det inte äratten genom en
förutsättning för tillämpning regeln handeln faktiskt skett med stödattav av
information icke offentliggjord omständighet. Det tillräckligtärom en att
det konstateras handel förekommit för regeln skall tillämplig.att att vara
Regeln vänder såledessig direkt har för avsikt handlamot attpersoner som

tillgångmed till icke offentliggjord information i strid med förbudsbe-
stämmelser också sådansaknar information.motmen personer som

Regeln ägnad stärka förtroendetär för marknaden. Ledningen iatt ett
aktiebolag känner alltid till informationnästan eller har kunskaper inteom
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på detpåverka kursenkan kommaoffentliggjorda omständigheter attsom
så förhållandet kan kommaaktier. Insikten är attbolagets attomegna

handelmisstankegrund för görsutgöra att som om-personersom aven
offentliggjordpå basis ickeinsiderhandel skerförbudfattas ett mot avav

tilltroallmänhetensägnad minskasådan misstankeinformation. En är att
kursförändring skettväsentligtillfällensärskilt vid demarknaden, närtill en

finnsbolaget. Detsålt aktier i detköpt ellerledningenefter det att egna
ochfinns i USAdeninföra regelgoda skäldärför typatt somsomen av

karantänsbe-införa dennaGenomi bl.a. Finland.genomförts typatt av
under-i aktiebolagtillhör ledningenför allastämmelse ettsompersoner

näringslivet,finns, inte minst hosockså den allmänna attstryks strävan som
aktiebolaget.i detledandelångsiktiga placeringarfrämja egnapersonerav

vanligtde alltmersamband medaktualiserats ihar särskiltbehovDetta
skuldebrev tillkonvertiblaavseendeemissionernaförekommande riktade

anställda.
möjligheterna förbegränsningregelPå anförda skäl att avomenanser

bolagetskorttidsaffärer i detinsynsställningmed göraatt egnapersoner
införas i svenskaktier bör rätt.

sådanomfattasskallvilkaskallNär bestämma av ensompersonerman
påtillämplig deskallutgångspunkten regelnregel bör att personervaravara

aktiebolagetsdetinformationkontinuerlig internhar om egnasom en
offentliggjordainformation ickeutnyttjandeoch vilkasverksamhet omav

för mark-förtroendepåverka allmänhetenskan kommaomständigheter att
begränsningföreslårövervägandendessabakgrundnaden. Mot att enav

allmäntaktieraktiebolag, ärledande ställning iiinförs för ett varspersoner
aktier i bolaget.korttidsaffärer medspridda, göraatt

varigenomtransaktionerbetraktaslämpligenkorttidsaffärer kanSom
åter inom loppetsäljs och köpsbåde och säljs ellerköpsaktier av sex--

vad före-medföreslagna perioden överensstämmermånader. Den som
på sökatankentid skulleMed kortarei Finland.kommer USA och atten

aktiebo-ställning imed ledandelångsiktiga placeringar hosfrämja personer
uppfattastid kunna onö-skulle längreförlorad. Samtidigtlaget somen

lämpligfårtidenföreslagnabetungande. Dendigt motsvara en av-anses
den föreslagnabeaktasVidare börintressen.vägning mellan dessa att

sexmånadersperiodenunderhandlaförbudinte innebärregeln attmotett
börtill bolagetvinstbeloppetinbetalafrån skyldighetenundantagoch attatt

bankinspektionen.meddelaskunna av
skall gälladenbegränsningsregelnmedförut anförtsSom attär poängen

insider-förbudetfaller underomfattastransaktionerde motoavsett somom
insynsställning verk-medoberoendeej,handel eller dvs. personenomav
omständigheterkurspåverkande närnågon informationligen besitter om

begräns-betyderaktier. Detbolagetssäljer dethan köper eller attegna
egentliginte isituationer äromfattaningsregeln kommer ävenatt som

ord-överträdelsefråga endastklandervärda därmening ärutan av enom
undvikaskälkriminalpolitiskabördylika situationerningsregel. I man av

någon sank-väljamöjligt i ställetoch detnykriminaliseringar är annanom
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tionsform. Det då rimligtär fasta den i USA tillämpade sanktionenatt ta
vid överträdelse short-swing profits rule. Vinsten vid de korttidsaffärerav

begränsningsregeln bör sålunda tillfalla bolaget och regeln börsom avser
inte sanktioneras med straffansvar.

Hur vinsten skall beräknas i olika situationer kan föremål för deladevara
meningar. Om någon efter ha köpt aktier inom månader därefteratt sex
säljer aktierna i uppåtgående marknad det självklartär vad hanen att
verkligen vunnit på affären, dvs. skillnaden mellan inköpspriset och för-
säljningspriset, vinsten. Om hanutgör efter ha sålt aktier köper tillbakaatt
aktierna i nedåtgående marknad vinsten vadutgörs han skulle haen av
förlorat han behållit aktierna, dvs. skillnaden mellan försäljningsprisetom
och inköpspriset. Om han däremot efter ha köpt aktier säljer iatt en
nedåtgående marknad skulle möjligen kunna fördet honomattman anse
uppkommit vinst motsvarande den ytterligare förlust han skulle ha fåtten
vidkännas han behållit aktierna till förbudsperiodens utgång liksom vidom
återköp i uppgående marknad vinsten skulle kunna denutgöraen anses
fortsatta värdestegringen fram till förbudsperiodens bådaslut. l de sist-
nämnda fallen framstår det emellertid främmande tala vinst,attsom om
eftersom det osäkertär eller den skulle realiseras.ytterst när Vidareom
skulle fåvinsten beräknas på grundval kursutvecklingen underav en annan
period i de bådaän först nämnda fallen, vilket skulle regleringengöra
svårförståelig. Dessutom omfattar förbudet insiderhandel i värdepap-mot
persmarknadslagen inte köp aktier då informationen ägnadär sänkaattav
kursen eller försäljning aktier informationennär ägnad höjaär kursenattav
9 § 2 2; frågai korttidsaffärer det den förstast. är transaktionenom som

jämföra medär eventuell insiderhandel. Det anfördaatt talar för detatt
bara vinsten vid försäljningär i uppåtgående marknad återköpeller nedåt-i
gående marknad bör dras in.som

föra talan vinstenbör i första hand ankomma bolagetDet attatt om
med i bolagetfrån gjorts insyneventuella korttidsaffärer personersom av
får stark,får den föreslagna regelnskall betalas in. Det antas att preven-en

För förhindradärför sällan skall behöva tillämpas.tiv effekt och den attatt
någotmissbrukar sitt inflytande i bolaget-med insynsställningatt personer

för bolagetmedföra skadeståndsskyldighet ochi och för sig kan tänkassom
från bankinspek-åklagare möjlighet efter anmälandem själva bör ha att-

inbetalas till bolaget.tionen föra talan vinsten skallattom

l2.7.2.5 Anmälnings- och förteckningsskyldighet

Fysiska har särskild insyn i aktiemarknadsbolag är enligtettpersoner som
värdepappersmarknadslagen med vissa undantag skyldiga anmäla sinaatt
innehav och ändringar i innehavet aktier i bolaget. Vidare aktiemark-ärav
nadsbolaget skyldigt fortlöpande föra förteckning vissa dematt överen av

innehar insynsställning. Som den registreringsskyldiga ärsom gruppen upp-
byggd i värdepappersmarknadslagen den dem ligger tillnärmastavser som

få förtrolig information och ocksåsannoliktatt har möjlighetenstörstasom
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utnyttja den.att
1971:827lagenanmälningsskyldighet infördesRegler omgenomom

motverkaförutgjorde förstaregistrering aktieinnehav. Lagen attstegettav
detansågs angelägetföretagsinformation. Detförtroligmissbruk attav

kännedomförkastligt interndetstöddeallmänna synsätt attattett omvar
blandsådant stöd skullevinstsyfte.utnyttjades i Ettförhållandenföretagets

för dennauttrycki lagdet allmännaåstadkommas attannat gavgenom
vissaanmälningsskyldighet avseendeuppfattning formi personersenav

insider-förintressetTankegången lagstiftningenbakomaktieaffärer. attvar
tillgång bolagsin-till internnormalt hardenhandel skulle minska, somom

mednärståendes affärerochredovisa sinatvingadesformation öppet att
skulleinsynsställning. Härigenomhadevari vederbörandeaktier i det bolag

värja sig miss-bättre kunnaockså inom bolagenverksamma motpersoner
lagförslagetsyftet medhuvudsakligabeteende. Dettankar obehörigtom

på dettahandlingsmönstervisstmedborgare inskärpahos alla ettattvar
anmälnings-underlåtenhet fullgörasådanområde affärslivet. Vidinom att

ellerkunde böteruppsåtligt oaktsamhetellerskyldigheten skedde avsom
straffbartintedetmånader utdömas. Däremoti högst attfängelse varsex

information.tillgång offentliggjordtill ickehandla med aktier vid
värdepap-tillansågs under förarbetenainnehavskyldighet anmälaEn att

utred-kontrollen vidunderlättadedenpersmarknadslagen, förutom att
underlåten-effektenotillåten insiderhandel, ha den positivaningar attom

otillåtetindiciumkunde uppfattasanmälanhet att ettgöra ettatt som
ansågs därför inne-Anmälningsskyldigheten i sighandlande förekommit.

ansågs ocksåregelninsiderhandel ochskyddetförstärkningbära motaven
funktion.moraluppbyggandeha en

detanmälningsskyldigheten ärbrukar riktas ärkritikDen attmotsom
skulleinsynsställning självmantmedsigorealistiskt tänka attatt en person

framförda kritikenbankinspektionen. Denbrottsliga affärer tillanmäla
psykologiskafår dock denmån berättigad. Samtidigtvisstorde i vara

underskattas. Kon-inteanmälningsskyldighet innebärfunktionen som en
insiderförbudenbrottundersökning eventuelltdet vid motstateras omen

bankinspektionentillunderlåtit affärenanmälangöraattatt omen person
för denomständighetgraverandeförhållandetfår det utgöra enanses

offent-tillgånghaft till ickeintehävdar hanmisstänkte. En attsomperson,
affären tillanmälttrodd hanbliliggjord information, bör ha lättare att om

gjort det.intebankinspektionen hanän om
anmäl-funktionkontrollerandemoralbildande ochdenUtöver som en

förmöjlighetendet gällerbetydelseningsskyldighet fyller har den näräven
medaktieinnehavet hosbildsigallmänheten skapaatt personeraven

liggerfaktorerdesådan upplysning kaninsynsställning. En somvara en av
bolag.isälja sina aktierellervill köpatill grund för ettpersonom en

blandnämligeninsynsställning kanmed annatAktieinnehavet hos personer
Massmediasframtid.påföretagsledningens bolagetsvink troomge en

den konti-ochbankinspektioneninsynsställningsregistret hosbevakning av
för-innehav ochmassmediaspridningen information inuerliga omav
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ändringar innehav innebär värdefullt bidrag i dessa sammanhang.ettav
De förteckningar arbetsgivarenupprättas över medsom av personer

insynsställning i aktiemarknadsbolag förutsättningarnautgör för atten av
bankinspektionen effektivt skall fullgöra sin tillsynsuppgiftsättett av-
seende insiderhandel. En kontroll de affärer med iaktier bolagettav som

i insynsställning kan ha gjort under viss tid går intepersoner atten genom-
föra på meningsfullt dessasätt inteett kända förär in-om personer
spektionen.

Anmälningsskyldigheten såledesutgör psykologiskt avhållande faktoren
samtidigt den i månviss bidrar till underlätta bankinspektionensattsom
tillsynsarbete och lämnar information till marknaden och massmedia om
insiderhandel. På bidrar förteckningarnasätt över medsamma personer
insynsställning på avgörande till bankinspektionenssätt tillsynsarbeteett
vid eventuella överträdelser insiderförbuden. Den föreslagna begräns-av
ningen för vissa i ledande ställning kortsiktiga affärergöraattpersoner
innebär ytterligare skäl bibehålla anmälningsskyldigheten förett denatt

för närvarande enligt §§6 och 10 i värdepappersmarknadslagengrupp som
anmälningsskyldig.är Utan bibehållen anmälningsskyldighet blir begräns-

ningsregeln svår kontrollera tillfredsställande och kontrollenatt ett sätt
får sannolikt slumpartadnärmast karaktär. Sammanfattningsvisen anser
därför skäl föreligga bibehålla såväl anmälningsskyldighetenatt för-som
teckningsskyldigheten för med insynsställning.personer

Eftersom vi aktiebolag, vilkas aktier visserligen inteatt noteradeäranser
på Stockholms fondbörs likväl allmänt spridda,är bör jämställas medmen
börsregistrerade bolag med påavseende bl.a. insiderhandel, bör anmäl-
ningsskyldigheten utvidgas omfatta även med insynsställning iatt personer
förstnämnda aktiebolag.typ av

Vi föreslår i avsnitt l2.7.2.2 avsevärd utvidgning insiderförbudetsen av
tillämpningsområde. Personkretsen föreslås omfatta -förutom tillägare viss
del aktiekapitalet i bolagett anställning, be-av personer som genom-
fattning eller uppdrag fått information icke offentliggjord omständig-om en
het. Genom den föreslagna utvidgningen insiderkretsen i förbudsregelnav
tillkommer anställda normalt har naturligagrupper av som samma an-
knytning till information kurspåverkande omständigheter deom som perso-

i värdepappersmarknadslagen anmälningsskyldigaär för sina inne-ner som
hav. Med utvidgningen tillkommer tjänstemän hos institutionella pla-t.ex.

och högre befattningshavare hos riksbanken eller i regeringskansliet.cerare
Därutöver tillkommer emellertid antal inte regel-ett stort personer som
mässigt har sådan tillgång till information icke offentliggjordaom om-
ständigheter, någon gångäven lägre befattningshavare kan ha bättreom
tillgång till icke offentliggjord information med högaän befatt-personer
ningar.

Förutom personkretsen föreslås utvidgad i förbudsregeln förordaratt vi i
avsnitt l2.7.2.2 även utvidgning förbudet till omfatta andra finans-atten av
iella instrument aktier och därmedän jämställda bevis delaktighet ellerom
fordringsrätter i aktiebolag. Genom denna utvidgning kommer förbudet
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iobligationer, andelarinsiderhandel bli tillämpligt på exempelvisattmot
Även handeln påoch samtliga options- och terminskontrakt.aktiefonder

derivatmarknaden omfattas förbudsregeln.av
ochtill samtligautvidgning anmälningsskyldighetenVid personeren av

förbudsregelnunderkastadeeller finansiella instrumentfondpapper ärsom
Behovanmälningar tillskapas.omfattande hanteringskulle av enaven

framkommit underanmälningsskyldigheten har intesådan utvidgning av
från resurskrävande denbortsett den insatsvårt och sig,arbete äventer som

anställda,låta allabefogad rättspolitisk synpunkt. Attfordrar, inte ur
ställning de har,uppdragstagare, vilkenbefattningshavare eller oavsett

någonsannolikt innebäraanmälningsskyldigheten skulle inteomfattas av
insiderhandel. Upp-möjligheterna bekämpa olagligreell förbättring attav

skulle be-för massmediasintressegifterna inte heller nämnvärtvara av
härtill har endast fun-värdepappersmarknaden. Med hänsynvakning av

demån anmälningsskyldigheten bör omfattavadnit anledning iöverväga
likhet med vadsärskild insynsställning ikan haantas somsom enpersoner
värdepappersmark-insynsställning i bolag enligtför medgäller personer

nuvarande lydelse.nadslagens
åter-dagligen eller vidutgångspunkt skulle endast deMed denna som

erhåller ickevid styrelsemöten i myndigheterkommande tillfällen som --
anmäl-omfattas anmälningsskyldigheten. Deoffentliggjord information av

verkställandestyrelseledamöter,ningsskyldiga skulle komma utgörasatt av
befattningshavare. För-revisorer och liknandedirektörer, ekonomichefer,

hand den moralstär-anmälningsskyldigheten skulle i förstadelen med vara
dessmedan däremotinformationen till marknaden,kande funktionen och

området sannoliktpåbankinspektionens tillsynbidrag till förstärkaatt
mindre betydelse.skulle vara av

myndigheteri statligabeaktas styrelsernas rollI sammanhanget bör att
januari 1988ikraftträdandet denfått 1delvis karaktär avgenomen annan

framgår myndighetens1987:1100. förordningenAvverksförordningen att
följs, följaövervaka planernaskall verksamheten,chef planera att upp

biträda myndighe-resultatet. Styrelsen skallverksamheten och analysera
motiveradeåtgärder styrelsen finnerföreslå honom dechef ochtens som

årsbokslut, före-anslagsframställningar,beslutoch bland fattaannat om
Ieller landstingskommuner.riktar enskilda,skrifter sig till kommunersom

Genom verksför-sig.ärenden skall styrelsen tillfälleviktigare att yttrages
omfattande besluts-relativtmyndighetens chef tilldelatsordningen har en

insynutsträckning innebärstyrelsens uppgift i utövafunktion medan attstor
be-med sakkunskapbiträda myndighetschefeni verksamheten och samt

verkssty-förändringvissa angivna bestämda ärenden. Dennasluta i klart av
del iomfattning tidigareuppgifter där ledamöter i mindrerelsernas än tar

skälytterligarekurspåverkande inverkanbeslut kan ha utgör ett motsom
bör dockanmälningsskyldighet för dessa Detinföraatt an-grupper.en
förvaltningenförekomma tillfällen inom den offentligamärkas det kanatt

kurspåverkandeliknande fattar beslut kandär styrelse eller som vara aven
Såinsiderhandel.utnyttjas föroch där kunskap beslutet kankaraktär om
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kan fallet vid beslut riksbanksfullmäktiget.ex. eller riksbankensvara av
valutastyrelse.

Av betydelse för frågan också vilka fondpapperär eller andra finansiella
instrument borde föremål för anmälan. Till skillnad från vadsom vara som
gäller i värdepappersmarknadslagen kommer förbudet insiderhandel imot
många fall omfatta fondpapper inte emitteratsatt arbetsgivaren. Ensom av
vidsträckt anmälningsskyldighet sålundaskulle kunna komma omfattaatt
innehav och förändringar fondpapper och finansiella instrument inteav som

direkt kopplade till arbetsgivaren. Till exempel skulle medvar en person
insynsställning i aktiebolag anmälningsskyldig för innehavett obli-vara av
gationer och riksgäldsanställd för innehav aktier i aktiebolag medetten av
allmänt spridda aktier. Anmälningsskyldigheten skulle få karaktä-närmast

allmän skyldighet för redovisa sitt förmögenhets-ren av atten en person
innehav i fondpapper och finansiella instrument. Det naturliga sambandet
skulle komma saknas och anmälningsskyldigheten skulleatt komma att
förefalla omotiverad kontrollmedel otillåten insiderhandel. Tillmotsom
denna måsteomständighet också läggas sådan omfattningatt en av an-
mälningsskyldigheten skulle mycket betungande, såväl för denvara an-
mälningsskyldige tillsynsmyndigheten.som

En möjlighet skulle då fondpapperde skulle omfattas ansågsattvara som
oftast föremål för insiderhandel. sådanEn utgångspunkt sannoliktärvara
inte realistisk, eftersom det inte går med säkerhet fastställa vilkaatt fond-

och andra finansiella instrument vanligast förekommandeär vidpapper som
insiderhandel.

En skulle låtaväg anmälningsskyldigheten omfattaatt deannan vara
fondpapper och andra finansiella instrument låg närmast densom an-
mälningsskyldige och vilka den anmälningsskyldige hade lättast få ickeatt
offentliggjord information mångaHos arbetsgivare myndigheter,t.ex.om. -
kapitalplacerande institutioner eller fondkommissionärer skulle emeller--
tid något speciellt fondpapper eller finansiellt instrument inte med själv-
klarhet kunna knytas till arbetsgivaren. En renodling anmälningsskyldig-av
heten till vissa fondpapper eller liknande därför knappastär möjlig för

med insynsställning på denna arbetsplatser.personer typ av
Det torde, framgår vad mycket svårt införasagts,som av ovan attvara en

generell anmälningsskyldighet det tillskapas anmälningssituationerutan att
inte har naturligt samband med risken för insiderhandel. Det stöd isom

moraluppbyggande syfte lagstiftningen anmälningsskyldighetensom genom
till början tillhandahöll har direkt förbud insider-ersattsen ettnu motav
handel. Att utvidga anmälningsskyldigheten till omfatta alla ledandeatt
anställda eller med liknande ställning fått information ellerpersoner som
kunskap icke offentliggjord omständighet därför inte meningsfullt.ärom en
Det innebär den nuvarande kretsen anmälningsskyldigaatt väl bör såsom-

förut anfört bibehållas däremot inte frånsettgenerellt vidgas,men att-
anmälningsskyldighet införs för med insynsställning i aktiebolagpersoner
vilkas aktier inte börsnoterade ändåär allmänt spridda. Vi ocksåmen anser

området väl lämpar sig för självreglerande åtgärder,att inte minst med
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önskemålhänsyn till de erfarenheter och kommit till handa undersom oss
vårt arbete.

På områden inom statsförvaltningen har dock framförts,vissa även om
önskemålsjälvreglering värdefull, möjlighet skall finnasattansetts om en

åläggastöd författningsbestämmelser anställda normalt harmedatt somav
tillgång kurspåverkandetill icke offentliggjord information karaktär attav

tillsina innehav fondpapper och andra finansiella instrumentanmäla av
sådan skyldighetarbetsgivaren. De huvudsakliga skälen för införa viaatt en

haförfattningsbestämmelser har varit anmälningsskyldighet skulleatt en en
avhållande affärer medpsykologiskt effekt hos de anställda göraatt egna

uppställda be-fondpapper och andra finansiella instrument i strid med
avhållandeoch denna faktor förutom den bidrar tillstämmelser att attatt

upprätthålla betydelseförtroendet för värdepappersmarknaden haräven
upprätthålla påför förtroendet för offentliga funktionärers verksamhetatt

värdepappersmarknaden.
fåttbeaktande offentliga funktionärer i allt högre grad in-Med attav

årtiondet,på värdepappersmarknaden under det bl.a.flytande senaste som
följd penningmarknadens framväxt, det finns skäl attatten av anser

måste vårframförda önskemålen. nämligen enligt meningbeakta de Det
våraför förslagangelägen uppgift statsmakterna kunna,attvara omen

funktionärers handel för räkninggenomförs, förhindra offentligaatt egen
leder till förtroendetmed fondpapper eller andra finansiella instrument att

på skulle kunna ska-för myndighets agerande värdepappersmarknadenen
sådan offentliga funktionärerdas. finns fara för utveckling,Det ären en om

få ifrågasatt utnyttjaberedda riskera sin opartiskhetatt att attgenom
handel för räk-kunskap icke offentliggjorda omständigheter vidom egen

ning.
andragenerell skyldighet anmäla innehav fondpapper ochEn att av

åläggas samtligafinansiella instrument till arbetsgivaren bör dock inte heller
pånormaltoffentliga funktionärer. bör begränsas till deDen sompersoner

tillgång till informationgrund anställning, befattning eller uppdrag harav
kurspåverkandeomständigheter kanicke offentliggjorda antasom som vara

på sådan information kande blir allmänt kända. Som exempel nämnasnär
sådanbeslut penningpolitiska åtgärder. Vid avgränsningfinans- ochom en

offent-bör endast bli fråga relativt begränsad personkategoridet avom en
våråläggsliga funktionärer anmälningsskyldighet. Det torde enligtsom en
sittmening endast aktuellt för dem har anknytningnärasom genomvara en

kurspåverkande omständigheter.arbete liknande till informationeller om
kategorierföljer det inte möjligt i lagform bestämdaHärav äratt att ange av

Enligtbefattningshavare liknande skall anmälningsskyldiga.eller som vara
låtavår uppfattning den lämpligaste lösningen arbetsgivaren ellerär att

så sådanliknande och fall vilka har ställningiavgöra personer som enom
för sina innehav fondpapper ochde skall anmälningsskyldigaatt vara av

finansdepartementet, där flertalandra finansiella instrument. Inom ettt.ex.
kurspåverkandetillgång information karak-arbetsuppgifter innebär till av

förtorde det inte främmande tänka sig anmälningsskyldighettär, att envara
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både chefstjänstemän, chefer på mellannivå och handläggare i fallvissa
medan anmälningsskyldigheten skulle begränsad för påanställdavara mer
andra departement.

anmälningsskyldighetBehovet diskuterat slag i förstaav en av nu avser
hand anställda inom departement och vissa statliga myndigheter. Det lämp-
ligaste åstadkommasättet lagreglering på områdetatt är göraatt etten
tillägg till 1976:600lagen offentlig anställning innebörd arbets-attom av

får åläggas anmäla innehav fondpappertagare och andra finansiellaatt av
instrument och ändring i innehavet till sin arbetsgivare enligt de närmare
föreskrifter regeringen meddelar. Föreskrifterna, lämpligen kansom som
införas i instruktionen för de myndigheter kan komma i fråga, börsom ange
vilka skall omfattas anmälningsskyldigheten på myndigheten och detsom av
praktiska förfaringssättet, såsom upprättandet förteckning gjoröverav en
da anmälningar och skall ansvarig för förteckningen. Vi harvem som vara
inte funnit skäl låta anmälningsskyldigheten omfatta närståendesatt även
innehav.

Det har från hållolika framförts önskemål beaktar fråganatt om
sekretess för uppgifterna beträffande anmälningar innehav fond-om av

och andra finansiella instrument för förteckningar överpapper samt perso-
har anmäla sina innehav och för eventuella noteringaratt hosner som

arbetsgivaren anmälda innehav.om
Vi förordar framgått anmälningsskyldighet åläggs medattsom personer

insynsställning i aktiebolag med allmänt spridda aktier och förtecknings-
skyldighet de aktiebolag har sina aktier allmänt spridda. Vidare före-som
slår möjlighet införa motsvarande ordning för offentliga funktionä-atten

där så erforderligt. Ur sekretessynpunkt uppstår inga problem förrer anses
det fall privat arbetsgivare förteckningupprättar anställda ochöveren en

anmälningar de anställdas innehavtar fondpapperemot och andraom av
finansiella instrument eller ändringar i innehavet. Varken förteckning eller
gjorda anmälningar blir offentliga någonoch skyldighet för arbetsgivaren

redovisa förtecknings innehåll eller gjordaatt anmälningar för allmän-en
heten föreligger såvidainte sådan skyldighet inte föreskriven iär lag. I deen
fall anmälningar förvaras och register myndigheterupprättas omfattas deav
däremot offentlighetsprincipen, vilket innebär de inlämnadeav att upp-
gifterna blir offentligt tillgängliga.

Enligt värdepappersmarknadslagen har aktiemarknadsbolagen ålagts en
skyldighet hålla gjorda anmälningar med insynsställningatt iav personer
bolaget tillgängliga för och och ålagtsäven skyldighetvar en samma av-
seende förteckningar vilkaöver omfattas anmälnings-personer som av
skyldigheten. En begränsad offentlig förmögenhetsredovisning förekommer
sålunda i dag enligt värdepappersmarknadslagen. Den deavser personer

på grund insynsställning i aktiemarknadsbolag anmälnings-ärsom ettav
skyldiga för närståendesoch aktieinnehav i aktiemarknadsbolaget ochegna

enbart dessa aktieinnehav. Vårtrör förslag innebär denna anmälnings-att
skyldighet bibehålls. vårEnligt mening bör de lämnade uppgifterna och
förteckningar anmälningsskyldigaöver också i fortsättningen offent-vara
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anmälnings-bibehållandevår förmotiveringDet följer redanliga. ett avav
möjlighet förpågår dentill viss delskyldigheten, attut engersom

medhosaktieinnehavetsig bildskapaallmänheten att personeren av
insynsställning.

intressemyndigheter detstatligaanmälningsskyldighet hos ärVid attav
fond-innehavbefattningshavaresfullständig redovisningha avav enen

full-Något allmänt behovandra finansiella instrument.och enavpapper
eftersomenligt vår mening inte,föreliggeroffentlig redovisningständig

anknytningundantagsfall har deninormalt inteberörda änannatpersoner
förtypiskfinansiella instrumenteneller de ärtill fondpapperen perso-som

föreslår det ihärtillaktiebolag. Med hänsyninsynsställning imed attner
lämnatsuppgifterinnebärintas bestämmelsesekretesslagen att somsomen

fondpapperinnehavbefattningshavare hanstill myndighet avomenen av
myndigheten,får offentliggörasfinansiella instrument inteoch andra omav

någonden enskilde ellerröjasstår uppgiften kandet inte klart utan attatt
sådan regel viröjs.uppgiften Ennärstående liderhonom att anseravmen
åt onödan.myndighetsutövning sidan ioffentlighetsprincipen iinte sätter

tillämpning iInsiderreglernas rummetl2.7.2.6

ochstrafflagstiftningsvensktillämplighetenbrottsbalken regleras2I kap. av
förutomomfattarbrottmål. Bestämmelsernaidomstols behörighetsvensk

område. Be-på specialstraffrättensbrottbrottsbalkenbrott enligt även
enligt värdepappers-tillämpligasåledes ävenstämmelserna är ansvar

marknadslagstiftningen.
i Sverigetill ärnågon skall dömasförutsättning förEn allmän att ansvar

insiderhandelFörenligt svensk lag.brottföreligger attdet somettatt
alltså handlingen ärstraffas här krävsskall kunnautomlands attföretagits

svensk lag.straffbar enligt
måste ställningenligt svensk lagstraffbari siggärningstypOm viss ären

s.k.denhuvudprincip gällerSomstraffbestämmelsen.räckviddentilltas av
Sverige dömesbegåtts iinnebär alla brottterritorialprincipen att somsom

osäkerhetocksådomstol. Detta gällersvenskvidefter svensk lag och om
idet förövatsskäldet finnsbrottet förövatsföreligger antaga attattmenvar

brottsbalken§kap. 2utomlands följer 2begåtts attbrottetSverige. Har av
svenskvidochsvensk lagdömas efterbegåtts riket skallför brott utomsom

medutlänningellerbegåtts svensk medborgarebrottetdomstol, avavom
blivitefter brottetSverigehemvist iutlänningi Sverige,hemvist utan somav
finsk,dansk,elleri riket ärhemvist häreller tagitmedborgaresvensk som

utlänningellerhär,och finnesmedborgareeller norskisländsk annanav
ifängelseföljakansvensk lagenligtpå brotteti riket,finnes här omsom

frånfrigärningen ärdock inte,sagda gällermånader. Detän ommer sex
förövatsgärningförStraffetpå gärningsorten.enligt lagen somenansvar

påstraffetdet strängastevadfår inte ärutomlands änsättas strängare som
gärningsorten.

kanspecialfallvissa§ uppräknas3 brottsbalken tasI 2 kap. avuppsom
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svensk domstol och undantag frånutgör de begränsningarsom som upp-
kommer till följd vad föreskrivs i 2 kap. 2 Utöver vadav som som
föreskrivs i dessa bestämmelser kan gärning dömas efter svensk lag ochen
vid svensk domstol enligt vad föreskrivs i lagen 1976:11 inter-som om
nationellt samarbete rörande lagföring för brott. Lagens tillämpningsom-
råde begränsat såi måttoär den för närvarande endast omfattaratt ett
mindre antal vilka anslutit sig till den europeiskastater konventionen denav
15 maj 1972 överförande lagföring i brottmål. För lagen skall bliom attav
tillämplig krävs vissa rekvisit föreligger,att personlig ellert.ex. artav
utredningsteknisk eller för underlätta verkställighetart straff.att För-av

dessa bestämmelser bestäms svenskutom lags tillämplighet och domstols
behörighet de begränsningaräven kan följa allmänt erkändaav som av
folkrättsliga grundsatser eller föreskrivits överenskommelsesom genom
med främmande makt.

IUnder vårt arbete har i olika sammanhang kunnat konstatera att
värdepappersmarknaderna i olika länder närmar sig varandra till följd av en
ökad internationalisering handeln. Den gränsöverskridande handelnav er-
bjuder möjligheter utomlands handla med svenska fondpapperatt eller
andra finansiella instrument. Dessa förhållanden enligt vårutgör mening
skäl för låta bestämmelserna insiderhandelatt ha så vidsträcktettom
tillämpningsområde möjligt. De föreslagna bestämmelserna in-som om
siderhandel bör därför inte begränsas till endast gälla handel inomatt
Sverige. sådanEn begränsning det straffbara området skulle minskaav
effekten våra förslag, eftersom det då skulle straffritt förav t.ex.vara en
svensk utomlands handla med svensktatt aktiebolags aktier. Vid tillgångett
till icke offentliggjord information bolaget kan haantasom som
kurspåverkande effekt den offentliggörsnär kan det sig lockande låtate att

affär i bolagets aktier genomföras utomlands för på så försökaen sättatt
minska risken för upptäckt, handeln sker i strid med bestämmelserom som
gäller i Sverige. Insiderhandel bör därför straffbar den skettävenvara om
utomlands, under de förutsättningar i 2 kap. brottsbalken. Vårsom anges
genomgång visar straffbarhet därvid kan inträda i mångaatt situationer.

Vid bestämmande det internationella tillämpningsområdet för regler-av
anmälnings- och förteckningsskyldighet bör hänsyn till det behovna om tas

reglerna skall tillgodose. Sammanfattningsvis kan dessasägas reglersom att
utgör psykologiskt avhållande faktor för insiderhandel och de bidraren att
till underlätta bankinspektionensatt tillsyn lämnar information tillsamt
marknaden och till massmedia. Vid handel i Sverige med allmänt spridda

attaktier i utländska bolag kan det finnas behov låta medett personer
insynsställning i dessa bolag omfattas anmälnings- och förtecknings-av
skyldighet. En anmälningsskyldighet för med insynsställning ipersoner
utländska aktiebolag skulle dock bli mycket svårhanterlig för tillsynsmyn-
digheten. Med hänsyn härtill bestämmelserna anmälnings-attanser om
och förteckningsskyldighet bör inskränkas till omfatta svenska aktiebo-att
lag. Härigenom blir reglernas tillämpningsområde påavgränsat sättett som

det möjligt förgör bankinspektionen kontrollera reglernas efterlevnad.att
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vårt förslag kommer anmälningsskyldighetkonsekvensSom t.ex.aven
aktiebolag dotterbolag till utländskaför aktier i svenskagälla äratt som

aktiebolagutländska dotterbolag till svenskamedan däremot aktier ibolag,
anmälnings- och för-bestämmelsernaomfattasinte kommer att omav

teckningsskyldighet.

l2.7.2.7 Sekretess

önskemålvårt arbete bankinspektionen framfört ändringar iUnder har om
sekretess gäller insiderundersökningar. Ende bestämmelser som an-om

svårighetenvarit för bankinspektionen vid utred-ledning härtill har att
föremålbrott den för utredning förningar misstänkta ärsomom namnge

i ledningen hos aktiebolag.andra myndigheter, ansvarigaän t.ex. ett
§ föreskrivs gäller ikap. 5 andra stycket sekretesslagen sekretessI 8 att

består enligtstatlig myndighets verksamhet i Övervakning lagensom
sådan1985:571 värdepappersmarknaden, för uppgift enskildsomom

förhållanden, påvilken begäran har lämnatsekonomiska eller personliga av
enskildnågon uppgifter till myndigheten. Medskyldig lämnaär attsom

såväl juridisk uppgiften den uppgiftsskyldigefysisk Röravses som person.
denne lida skada ellergäller dock sekretessen endast kan antas men omom

i syftet med uppgiftsskyldigheten.uppgiften röjs och sekretess inte motverkar,
i sålunda offentlighet skall föreligga i dessa fall. IPresumtionen denär att

är.fråga handling i högst tjugo Syftetuppgift i allmän gäller sekretessenom
samband medskydda de uppgifter lämnas imed bestämmelsen är att som

§ värdepappersmark-bankinspektionen utnyttjar frågerätt enligt 24 isinatt
nadslagen.

från bankinspek-nämnda har enligt uppgiftDen sekretessbestämmelsen
sigmedföra inspektionen i vissa falltionen kommit ansettatt att vara

frågerätt på eftersom detförhindrad utnyttja sin tillfredsställande sättettatt
V röjdes.uppgifteninte kunnat skada inte skulle uppkommaantas att omen
i till-föreslår insiderreglernasVi den personkrets omfattasatt som av

lämpningsområde Bankinspektionens behovskall utvidgas avsevärt. attav
framstår möjligtutnyttja sin frågerätt på effektivt änkunna sättett som om, påpekas frågerätten intetidigare. bör dockangeläget Det ärän attattmer

brottmål till syftejämställa med förundersökning i har attutan geen
allmäntvid bedömningentillräckligt underlag för bankinspektionen av om

betalningsskyldighet. Enåtal fåskall väckas eller talan skall väckas om
frågerättenvid utövandefullständig frihet för bankinspektionen ut-att avg

utredande verksam-uppgifter för underlätta sinlämna sekretessbelagda att
sådanatillinskränka siguppgifter kanhet inte motiverad. Utlämnandeär av

inte kanställningstagandeunderbyggtsituationer där tillräckligt välett
fårinteuppgiftensekretessbelagdabankinspektionen dengöras omav
fördet gällersådanlämnas till situation kanEn närt.ex. varaannan.

relationnågon bindning ellerbankinspektionen det föreliggerutrönaatt om
insynsställninggjort insideraffär medmellan den och somsom en en person

kurspå-tillgångkan ha haft till icke offentliggjord informationännuantas av



Insiderhandel196 SOU 1989:72

verkande karaktär.
I kap. §1 5 sekretesslagen föreskrivs möjlighet för myndighet atten

lämna sekretssbelagd uppgift det nödvändigt för denärut att ut-om
lämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. vårEnligt
mening bestämmelsen, tillämpningen skalläven restriktiv,ger om vara en
tillfredsställande möjlighet för bankinspektionen lösa de problematt som
kan förknippade med utnyttjande frågerätten vid insiderundersök-vara av
ningar. Det torde därför inte föreligga föreslåskäl särskild sekretess-att en
bestämmelse för den redovisade situationen.

I detta sammanhang har diskuterat det kan finnasäven behovettom av
möjlighet hemlighålla uppgifter till skydd för utredningsintresse.att etten

Vid insamlande material i bankinspektionens utredande verksamhet kanav
det framkomma uppgifter känslig Enligt 5 kap. §är 1 sekre-natur.som av
tesslagen gäller bland sekretess för uppgift hänför sig till för-annat som
undersökning brottmål åklagarmyndighets,i och polismyndighets, tullmyn-

övrigtdighets eller kustbevakningens verksamhet i för förebygga,att upp-
daga, utreda eller beivra brott, det kan syftet med beslutadeantas attom
eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas

uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i verksamhet hosom annan
myndighet åklagarmyndighet,för biträda polismyndighet, tullmyndighetatt
eller kustbevakningen med uppdaga, utreda beivraeller brott. Be-att
stämmelsen hänsyn till intresset förebygga beivraeller brott ochtar attav
torde på tillfredsställande skydda de uppgiftersätt bankinspektio-ett som

kan åklagarmyndighetenkomma överlämna till beslut fattasatt attnen om
lämna åtal.medgivande till allmänt Vi har därför inte funnit föreslåskäl att
någon särskild sekretessbestämmelse avseende uppgifter till skydd för ett
utredningsintresse.

Vad myndighets möjlighet utlämna sekretessbelagdaattavser en upp-
gifter till utländsk myndighet finns bestämmelser intagna §i 1 kap. 3en
tredje stycket sekretesslagen. Uppgift sekretessbelagd enligt sekre-ärsom
tesslagen får enligt bestämmelsen inte utlämnas till utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation i fall utlämnandet sker i enlighetänannat om
med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller uppgiften iom
motsvarande fall fåskulle utlämnas till myndighetsvensk och det enligt den
utlämnande myndighetens stårprövning klart det förenligt medäratt svens-
ka intressen uppgiften lämnas till den utländska myndigheten elleratt
mellanfolkliga organisationen.

Bestämmelsen möjlighet för bankinspektionenöppnar medverka vidatt
utbyte sekretessbelagda uppgifter med utländska tillsynsmyndigheter.av

sådantEtt utbyte måste förutsättningarna för bankin-attanses vara en av
spektionen möjlighet påskall ha tillfredsställande medverka isättatt ett ett
internationellt tillsynsarbete. Regeringen ocksåhar bemyndiga bankin-
spektionen ingå överenskommelse med de andra nordiska ländernasatt en
tillsynsmyndigheter principer påför samarbete värdepappersmarkna-om

Överenskommelsenden. innebär de berörda tillsynsmyndigheterna iatt
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ömsesidig basis skall bistå
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värdepappers-med anknytning tillhandlingarochuppgiftermedvarandra
marknaden.

på begärantillsynsmyndighetvarjeöverenskommelsen skallEnligt av
handlingaruppgifter ochtillsynsmyndigheterna lämnaandranågon deav

myndighetenmöjligt fördettillgång till eller ärmyndigheten har somsom
tillåtetdetkostnader inhämta, ärochansträngningarrimligamed omatt

verka förvidareskallTillsynsmyndigheternalagstiftning. att,landetsenligt
förfinnashinder kanminska deundanröja ellermöjligt,så långt det är som

överenskommelsen.uppgifter enligtochinformationlämnaatt
hand-uppgifter elleröverlämnandevidfrågan sekretessVad avomavser

handlingaruppgifter eller ärgälleröverenskommelserlingar enligt att som
överlämnasdem kanlämnarmyndighetdensekretesskyddade hos som

får motsvarandehandlingarnauppgifterna elleromfattningdenendast i
eller hand-uppgifternamyndighetsekretesskydd hos den mottagersom

enligtöverlämnashandlingaroch deuppgifterBeträffande delingarna. som
gällersekretessbestämmelserdei övrigttillämpasöverenskommelsen som

handlingarna.ellermottagit uppgifternatillsynsmyndighethos den som
från regeringenbemyndigande ärmedöverenskommelserformDenna av

tillsynsmyndig-mellanför samarbetemodelllämpligvår meningenligt en
åstad-snabbasteockså det sättettordeländer. Det attolikaheter i vara

lagstift-samordnandeomfattande,effektiv tillsynkomma attutan meren
på vilketvidtas. Detbehöver sättinternationell basisningsåtgärder
vårenligtöverenskommelsenbehandlats ifrågan sekretess upp-gerom

inteuppgifternaöverlämnadedeskydd förtillfredsställandefattning attett;
kommeruppgifternadenrisk förpå sådantbrukas sätt attatt avserett som

i inter-därför tillämpasbörlösningarLiknandeellerlida skadaatt men.
3§Bestämmelsen i 1 kap.andra länder.medsamarbetsavtalnationella

goda möjlig-sammanhangsådanaibankinspektionensekretesslagen ger
myndigheter. Iutländskauppgifter tillochhandlingarlämnaheter utatt

tilluppgiftenfår lämnafår lämnasuppgiftstadgasparagrafen utatt manom
intressensvenskamedförenligtdet attmyndighet och ärsvensk omannan;

organisa-mellanfolkligaellermyndigheterutländskalämnas tilluppgiften
tioner.

länders tillsynsmyn-olikamellansamarbetetinternationellaDet ökade
bankinspektio-fråganväcktvärdepappersmarknaden hardigheter för om

myndig-uppgifterochhandlingarmöjligheter attgarantera somattnens
bank-sekretesskydd hosfårfrån utländsk myndigheterhållitheten samma

harFrågeställningenutlämnande myndigheten.hos deninspektionen somg
Europarådetsmedsambandaktualiserats idel bl.a.för bankinspektionens

regeringenyttrande till överinspektionensinsiderhandel. Ikonvention om
in-konventionenEuroparådettill denanslutningSveriges antagna omav

för in-denframhållit idet angelägnainspektionensiderhandel har att
§ sekretesslagenkap. 5sekretessbestämmelsen i 8spektionen gällande

erhållitsinformationsekressbeläggamöjlighetmedkompletteras att somen
inspektio-så skerInnanmyndigheter ochfrån utländskaandra anserorgan.

förbehåll vissa be-nödvändigtyttrande det görasitt är motattattnen l
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stämmelser i konventionen säger myndighet erhåller uppgifterattsom som
bundenär den sekretess gäller hos den utländska myndighetav som som

lämnat uppgiften.
Den frågeställningenväckta generellär karaktär och borde möjligenav

bakgrund utökat internationelltmot samarbete inomett olika verksam-av
hetsområden lösas i bredare sammanhang. I 198788:41ett 19prop. s. om
sekretesskydd för vissa myndighetsregister har dock föredragandem.m.
statsrådet uttalat det enligt hans mening skulle föra för långtatt införaatt
särskilda Sekretessregler skulle gälla någongenerellt begränsningutansom

tillämpningen till vissa verksamhetsområden. I proposition fram-av samma
hölls också det internationella samarbetetatt mycket viktigtär och att man
bör eftersträva försöka underlätta uppgiftsutbyteatt med utländskaett

ökat svensktstater sekretesskydd. Viett bankinspektio-genom attanser
tillsyn med flertal kontakter med utländska tillsynsmyndigheterettnens hör

till de områden bör omfattas förstärkt sekretesskydd förettsom av upp-
gifter från utländska myndigheter. En utländsk myndighets möjligheter att
lämna handlingar eller uppgifter kan begränsasut föreskrifter inne-av som
bär utlämnande bara kan skeatt ett den svenska sekretesslagstiftningenom
erbjuder sekretesskydd. I dessa fall skulle tillsynsarbetet onödigtvissamma
försvåras inte sekretessfrågan tillfredsställande löst.om var

Vi föreslår därför 8 kap. §5 sekretesslagen kompletterasatt med en
särskild bestämmelse möjliggör för bankinspektionen hålla hand-som att
lingar och uppgifter erhållits från utländska myndigheter sekretessbe-som
lagda uppgifterna enligt §trots 8 kap. 5att sekretesslagen inte skulleannars

föremål för sekretess.vara
Med hänsyn till den ökade internationaliseringen bankinspektionensav

tillsyn bör sådant särskilt sekretesskydd inte inskränkasett endast till upp-
gifter i samband med insiderundersökningar, bör omfatta hela bankin-utan
spektionens tillsynsområde.

l2.7.2.8 kurspåverkanOtillbörlig

frågaEn delvis sammanhänger med insiderhandel olika kursmani-rörsom
åtgärderpulativa syftar till påverka kursen på fondpapper och andraattsom

finansiella instrument, vad kan kallas otillbörlig kurspåverkan. Isom nu
gällande lagstiftning finns ingen bestämmelse direkt sikte på otill-tarsom
börlig kurspåverkan, varför begreppet naturliga skäl inte heller harav
någon vedertagen definition. Det torde dock åtgärderklart allaattvara som

påverkakan påkursen fondpapper eller finansiellt instrument inteett annat
kan otillbörlig kurspåverkan. Fermenta-utredningen, tillsattesses som som

Stockholms fondbörs, använde begreppet kursdrivning och ansåg attav
med kursdrivande åtgärder kunde åtgärder ligger utanföravses som en
normal marknadsmässig handel och informationsspridning och har detsom
direkta eller indirekta syftet påverka aktiekurs.att en

sådanEn påverkan kan åstadkommas på flera olika sätt, t.ex. genom
spridande vilseledande uppgifter aktiebolag, felaktiga bokslutettav om
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på mark-tillgången aktiebolagets aktieråtgärdereller olika styr avsom
naden.

§i kap. 9straffsanktionerade svindleri 9Vissa förfaranden finns som
allmänheten spridereljest blandoffentliggör ellerbrottsbalken. Den som

på ellerpåverka värdepapperprisetvilseledande uppgift för att annanvara,
två århögststycke till fängelse iparagrafens förstaegendom döms enligt

framgårandra stycketringa, till böter. Aveller, brottet att omom anses
företag elleraktiebolag ellernågon, medverkar vid bildande annatavsom

särskild kännedom företag,på sin ställning börgrund äga ett uppomav
allmänheteneljest blandsåtligen oaktsamhet offentliggör ellereller av grov

påverkavilseledande uppgift ägnadintressenter spridereller företagets att
medförahänseende och därigenombedömandet företaget i ekonomisktav
fängelsesvindleri. Vid brott stadgatså skallhan dömas förskada, ärgrova

år.månader högst fyralägst ellersex
kurspåverkande förfarandenbehandlar vissa nämntsParagrafen som

ivilseledande uppgifterdem innebär spridandenämligen t.ex.avovan, som
informationsgivningenårsbokslut eller i den allmännaaktiebolagsett om

bolaget.
spridande vilseledandeförsta kriminaliserasI paragrafens stycke av upp-

påverka påprisethan har avsiktgift vilken helst att vara,omav person som
såledesstraffbarhet krävsegendom. Förvärdepapper eller att upp-annan

till vissnågon begränsninggiften i detta syfte, medan däremotlämnats en
förkräver däremoti bestämmelsen. Andra stycketpersonkrets inte görs att

påverka på värdepappervarit prisetbli tillämpligt inte syftetatt att vara,en
uppgiftentillämpligstället blir paragrafeneller egendom iutan omannan

hänseende ochekonomisktpåverka bedömandet bolaget ivarit ägnad att av
spriderdockmedför skada. detta fall krävsdärigenom I att personen som

aktiebolaget.står förbindelse meduppgiften i vissden vilseledande närmare
verkställande direktörenstyrelseledamöter,Till stiftare,personkretsen hör
också till denräknasaktier i bolagetm.fl. Innehavare post grupp somav en

faktiskt in-innehavetomfattas paragrafen han utövar ettgenomomav
utomståendeomfattas inteflytande företaget. Däremot person aven

bolagetsådan kunskaphan harparagrafens andra stycke även attomom
bolaget ipåverka bedömningenskulle kunnahans uttalanden bolaget avom

fondkommissionär intehänseende. omfattasekonomiskt T.ex. para-aven
grafens andra stycke.

uppgifternade oriktigaparagrafen skall bli tillämplig krävsFör attatt
de fall de vilseledandeskall riktade till obestämd krets. Ivara upp-en

frågadärför endast bligifterna riktar sig bolagets intressenter kan dettill om
spridande bland dem.så många kan talasvindleri de är ettatt man omom
andra stycket iomständigheten uppgiften enligtFörutom den att para-

påverkaägnadvilseledande skall dengrafen skall betecknas attvarasom
medföra skada. Här-bedömandet hänseende och därigenomi ekonomiskt

2 på grund däravnågon får del uppgiften kan förväntasmed attmenas som avi aktier ieller försäljningföreta förlustbringande affär. Ett köp avenen
således paragrafens tillämp-bolaget berörs uppgiften omfattassom avav
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genomförts, detningsområde. dock inte affärenFör krävs ärutanattansvar
offentliggjorts eller spritts blandbokföringentillräckligt uppgiften elleratt

detandra styckettillämpningallmänheten eller intressenterna. För ärav
företagetoaktsamhet. De tilluppgiftentillräckligt lämnatsatt av grov

deställas tillkan till följd häravsärskilt knutna ansvar ompersonerna
kontrollerauppgifter företagetlämnar vilseledande utan att om upp-om

gifterna korrekta.är
§ brottsbalken bestämmelsefinns i kap. 5Vid sidan svindleri 11 omenav

före-informationenockså syftar tillbokföringsbrott ettattytterst omsom
denparagrafen stadgaskorrekt. Iresultat skallekonomiska atttags vara

åsidosätter bokföringslagenuppsåtligen oaktsamheteller attgenomsom av á
räkenskapsmaterial ellereller bevaraunderlåta bokföra affärshändelseratt

på döms,uppgifter i bokföringen eller sättoriktigalämna annatattgenom
intetill följd häraveller ställningförlopp, ekonomiska resultatrörelsensom

bokföringsbrottbokföringen, förmed ledninghuvudsak bedömaskan i av
För brottringa till böter.två år brottettill fängelse i högst eller är grovtom

år. Om de oriktigamånader fyraoch högststadgat fängelse i lägstär sex
användning vidkommit tilluteslutande haruppgifterna i bokföring etten

bokförings-förbli aktuellt utdömatorde det intesvindleribrott att ansvar
svindleri.enbart förbrott, utan

Sammanfattningsvis kan de redovisade bestämmelsernasägas att ettger
relativt tillfredsställande straffrättsligt skydd vid kurssättningen aktie-ettav
bolags aktier vilseledande uppgifternär lämnats någonav person som
tillhör aktiebolagets ledning eller någon offentliggörnär eller eljestperson
sprider vilseledande påverkauppgift för påpriset aktien. Däremot finnsatt
det inga straffrättsliga regler sikte på de förfaranden kurspåver-tarsom av
kande karaktär enbart påinriktade själva handeln.ärsom

Problemet kurspåverkandemed åtgärder har uppmärksammats i Storbri-
tannien ocksåoch USA, vilka har lagstiftning på området.

I Storbritannien finns bestämmelser otillbörlig kurspåverkan i Theom
Financial Services Act 1986. I chapter V section 47 föreskrivs att en person

förbjuden i sambandär med värdepappersaffärer uppsåtligen elleratt av
oaktsamhet uttalanden, lämna löftengöra eller förutsägelsergöra ärsom
vilseledande eller undanhålla faktiska omständigheter i syfte fåatt en annan

värdepappersaffär avståeller frångöra sådan affär ellerattperson en atten
utnyttja avstå fråneller utnyttja rättighet förknippad medäratt en som en
investering i värdepapper. Det förbjudet förär även atten person upp-
såtligen företa handling eller delta i förfarande falskt ellerett etten som ger
vilseledande frågaintryck i marknaden för påeller priset eller värdetom av

värdepapper i syfte påverka värdepap-ett göraatt atten annan person en
persaffär avstå fråneller sådan affär eller utnyttja eller avstå frånatt atten
utnyttja rättighet förknippad med investering. brottär Fören motsom en
bestämmelsen stadgat böter eller fängelseär högst sju år eller, vid mindre
allvarliga överträdelser, böter eller fängelse i högst månader. Böter ochsex
fängelsestraff kan kombineras.

I USA har The Securities and Exchange Commission SEC utfärdat en
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bestämmelse i har till syfte hindra bedrägliga ochRule 10B-5 attsom
åtgärdermanipulativa vid värdepappershandel. I huvudsak innebär be-

påfund vilseledadet förbjudet eller konstgreppstämmelsen äratt att genom
felaktiga uppgiftervid handel med värdepapper eller lämna omen person

förhållanden nödvändig förfaktiska eller utelämna uppgift är attatt en som
vilseledande.med hänsyn till omständigheterna inte skall bliutsagaen

affärshändelseVidare det förbjudet delta i handling ellerär att somen
köp ellerverkar eller skulle kunna verka vilseledande i samband med

försäljning värdepapper.av
Stockholms fondbörs utredning händelseförloppet kring Fermentaom

åtgärderpå huvudgrupper vilseledande kanAB pekade tre som an-av
påverka på åtgärder ansågsvändas för kursen bolags aktier. Enett typatt av

utredningen vilseledande marknaden presentationgenom avav vara av
åtgärderfelaktiga bolag. andraresultat och Den typenettom avprognoser

former information verksamhet där den lämnadeolika bolagsettvar av om
förhållandefaktiskt och därinformationen inte till fullo motsvarade ett

kapitalplacerare ellerinformationen i vissa fall lämnades till utvalda, t.ex.
åtgärder utredningenmassmediarepresentanter. Den tredje gruppen av som

åtgärder, åt-kursdrivandeberörde vad utredningen kallade egentligavar
Åtgärderna dåpå syftar tillgärder direkt inriktade själva handeln.ärsom

efterfrågan utbudet aktiernaolika hjälpmedel manipulera elleratt genom av
på på följer normalmarknaden med följd kursen aktierna inteatt en
marknadsmässig kursutveckling.

Åtgärderna kan utbuds-kan sig olika former,ta t.ex. person genomen
på förtillgången aktier marknadenhämmande avtal minska den totala av

nivå delhålla på hög han säljeraktiekursen konstlat storatt trots att enen
ivilket skulle ha sänkt kursen. Genomkanske att ettpost,av en annars

på medvilket offentliggörs marknaden, kommaköpeavtal, inte överens
aktierna tillköparen förbud under viss tid försäljningmot annanom en av

sålde undandras marknaden aktierna underden ursprungligen demän som
försäljningsförbud under viss tid kanavtalets giltighetstid. Avtal ävenenom

avtal blir till-förekomma återköpsmöjligheter. Genom denna typutan av
gången och det medföraktier på marknaden mindre normaltän sanno-av

nedåtgåendeförstärks ellerlikt stigande kursutveckling lättare attatt enen
för avtal dockkursutveckling hämmas. En förutsättning denna ärtyp av

säljaerhåller form kompensation för intevanligtvis köparen attatt en av
sådanuppåt- nedåtgående marknad. En kompensationaktierna vid elleren

ingås.på dekraftig rabatt aktiepriset avtalet Förkan lämnas närgenom en
också innehållafall då återköp blir prisgarantiaktuellt kan avtalet somen

nivå denåterköpspriset bestämt till vissinnebär är oavsettatt omen
återköpet prisofficiella kursnivån så skall ske tilllägre,är t.ex. att samma

försäljningen.den ursprungligasom
kurspåverkanfall bedömas otillbörligEtt i vissa kansättannat somsom

på på nivåförsöka hålla priset aktie visskan attatt en genomvara en
ha köporder liggande i marknaden till viss lägsta kurs. Ettständigt en en

på Pånivå så motsvarande kankursfall under denna motverkas sätt. sätt
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någon försöka sänka priset aktie skapa onaturligtatt storen genom en
tillgång inte jämförbar efterfrågan.motsvarassom av en

Svindleribestämmelsen i 9 kap. 9§ framgått inskränktär till attsom
omfatta situationer någon offentliggörnär eller sprider vilseledande upp-
gifter för påverka priset på värdepapper eller någon medatt när ledandeett
ställning i aktiebolag eller företag offentliggör eller eljestett spriderannat
vilseledande uppgifter ägnade påverka bedömandet företaget i eko-att av
nomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Däremot omfattas de nu
beskrivna åtgärderna inte någon straffsanktion. Erfarenheterna i Sverigeav
och utomlands visar enligt vår mening det föreligger behov inteatt ett -
minst med hänsyn till allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden

motverka denna åtgärder. Vi har därföratt funnit det angelägettypav av—
föreslå straffregel otillbörlig kurspåverkan.att moten

Den straffregeln bör omfatta all handel med fondpapper eller andranya
finansiella instrument. Kurspåverkande åtgärder kan förekomma vid all
form eller mindre organiserad handel där officiell kurssättningav mer
tillämpas, varför inskränkning till vissa instrument och marknadsplatser inte
bör förekomma. Vi har inte den omständigheten svindleribestäm-ansett att
melsen använder begreppet värdepapper hinder förutgöra användaatt nu
begreppet fondpapper eller andra finansiella instrument vårti förslag.

De former kursdrivning bör omfattas den föreslagna regeln ärav som av
vilseledande åtgärder syftar till påverka priset på fondpapperatt ettsom
eller finansiellt instrument så konstlad kurssättningannat tillskapas.att en
Utanför bestämmelsens tillämpningsområde såledesbör falla köpt.ex. stora
eller försäljningar, där syftet åstadkommainte kursförändringarär att även

de företagna åtgärderna faktiskt skulle leda till detta resultat.om
Genom kursmanipulativa åtgärder de normala marknadskrafternasätts
spel. Motivet för sådan åtgärd sannoliktär i de flesta fall tillskapaur atten
förmånligare situation för den genomför åtgärderna skulleänen som som

ha någongällt påverkan marknadskrafterna inte kommit till stånd,om av
sänka kursen för den vidtar åtgärdent.ex. att skall kunna förvärvaatt som

dem till lägre pris. Avsikten med kurspåverkande åtgärder behöverett dock
inte omedelbart åstadkomma kursvinst ocksåatt kanvara utanen vara av
långsiktig karaktär, skapa högt marknadsvärde påt.ex. bolagsatt ett ett
aktier för på så förbättra bolagets förhandlingslägesättatt vid offentliga
erbjudanden köp eller samgåenden med andra aktiebolag.om

Regeln bör inte begränsas till i ledande ställning i börsnoteradepersoner
aktiebolag eller hos fondkommissionsbolag, bör omfatta alla personka-utan
tegorier. Det kan nämligen inte uteslutas att utanpersoner annan an-
knytning till värdepappersmarknaden handelän skulle kunnaegen vara
intresserade åtsig otillbörliga åtgärderägna föratt skapa sned-av att en
vriden värdering aktiebolags aktier. Inte sällan torde dett.ex. ett före-av
komma kurspåverkande åtgärder sker med hjälpatt bulvaner. Denav
föreslagna regeln bör därför omfatta medverkanansvar.även

Som framgår föregåendedet bör krävas uppsåtdirekt påverkaav att
priset på fondpapper eller andra finansiella instrument. Med hänsyn till
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svårigheterna kursmanipulerande åtgärder från normal mark-avgränsaatt
handel långt låtanadsmässig skulle det föra för straffansvar inträdaatt

redan vid indirekt uppsåt. påeller eventuellt Genom kravet direkt uppsåt
nås också parallellitet förstamed stycket i svindleriparagrafen. Liksom det

omfattarstycket den föreslagna bestämmelsen alla personkategorier.nu
Sammanfattningsvis kurspåverkanbör regel otillbörligmoten ges en

såutformning den täcker de kurspåverkande åtgärder inteatt typer av som
omfattas bestämmelsen svindleri brottsbalken.i 9 kap. Den före-av om
slagna bestämmelsen kommer bli på kurspåverkan-härigenom tillämpligatt
de åtgärder inriktade på själva handeln på värdepappersmarknadenärsom
och där omständigheterna sådana förfarandetinte i första hand fallerär att
in under svindleribestämmelsen. Med hänsyn till den anknytningnära som

sådan bestämmelse har till svindleri bör den intas i 9 kap. brottsbalken.en
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innehåll13. Börsetikens former och

13.1. Inledning

frågorBörsetiska intar framträdande plats i direktiven till värdepappers-en
marknadskommittén. Enligt direktiven skall granska regelsystemet och
de institutionella på utifrånformerna värdepappersmarknaden de krav som
dikteras börsetiska måstevärderingar och uppfyllas för allmän-attav som
hetens förtroende upprätthållas. vidareför marknaden skall Vi förväntas

åtgärderutvärdering de självreglerande vidtagits detgöra nären av som
fågäller normbildning och kontroll. Det därvid intresse attanses vara av

belyst vilken Aktiemarknads-ställning privat tillskapadesom organ som
Auktoriserade Revi-nämnden, Näringslivets börskommitté och Föreningen

FAR Våra före-kan överväganden i denna del borde enligtsorer ges.
dragande statsrådets innefatta mån lagstiftningmening avvägning i vaden
eller självreglering till användning.bör komma

ocksåVi har oförhindrade andra frågor avseende för-varit att ta upp
hållandena på värdepappersmarknaden de i direktiventagitsän som upp

måneller i näringsutskottets betänkande i den utredningsarbetet har föran-
hållitlett det. Kommittén har bl.a. sig orienterad det utredningsarbeteom

frågor påavseende närliggande sker initiativ Stockholms fondbörs.som av
vårt framhållsI direktiven för arbete slutligen i detta sammanhang att

kommittén borde försöka bedömning vilka problem kangöra en av som
uppstå i framtiden möjligtoch lämna förslag till hur dessa skall lösas.å om

såVi har tolkat direktiven skall dels diskutera den institutionellaatt
e påkallade,uppbyggnaden i dels lämna de lagförslagstort, som anser varal

dels vissalämna allmänna riktlinjer för det regleringsarbete sker ellersom
bör blandske värdepappersmarknaden. Vad gäller börsetikensparterna
sakliga innehåll begränsas några huvudfrågorframställningen till harsom
blivit aktuella gång. förhållande till våraunder utredningsarbetets Vissa i-
övriga uppgifter sakfrågor aktiebo-mindre överlämnas till den översyn av-
lagslagen planeras inom justitiedepartementet.som

Innan går in på våra redogörelser överväganden vill konstateraoch
uttrycket börsetik oprecistanvänds i den allmänna debatten äratt som

och saknar vedertagen och exakt definition. Vi har valt begreppetatt ge en
relativt vid innebörd, nämligen det skrivna och oskrivna normsystem som -
vid sidan påverkar påverka delagstiftningen bör beteendet hosellerom -
olika på värdepappersmarknaden, dvs. investerare, emittenterparterna av
värdepapper, rådgivaremäklare och andra förmedlare värdepapper, mfl.av
De för uppbyggnaden dettaoch tillämpningenparter som svarar norm-av

kan sigolika slag. En organisationer i och förärsystem vara av grupp av
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lagreglerade, förfogar i sitt arbete icke sanktionsbundenövermen norm-
bildning flera instrument. Dessa bankinspektionen och Stock-ärettsom av
holms fondbörs. ochEn den oftast associerar till iannan grupp som man—
samband med uttrycket självreglering olika privata sammanslutningarär-
och intresseorganisationer vårmarknaden. Irepresenterar partersom
beskrivning och diskussion i detta ingår bådakapitel dessa huvudgrupper.

När det gäller börsetikens sakfrågor påpekasbör huvudsakligenatt
behandlar förhållandena på aktiemarknaden. Skälet övervägandenär att

gäller emittenterna värdepapper här särskild betydelse ochärsom av av
Påkaraktär. andra marknader penningmarknaden options- ochsamtsom

Eterminsmarknaden förhållandevisspelar emittentens beteende under-en
lPåordnad roll. de sistnämnda marknaderna gäller de aktuella börsetiska l

spörsmålen därför främst förhållandena påhos mellanhänderna marknader- l
ocksåvilket Frågorinnefattar deras relationer till kunderna. rörandena

ldessa marknader vårbehandlas därför i allmänna diskussion etik ochom
självreglering bland fondhandlarna.

13.2. Börsetisk debatt under 1980-talet

13.2.1 Tidigare debatt och utredningar

Den genomgåttsvenska aktiemarknaden har betydande förändring-mycket
sedan den gällande börslagstiftningen trädde i kraft den januari1ar nu

1980. på frågorInte minst gäller detta berör aktieägarnas ställ-synen som
ning och i debatten brukar inrymmas i börsetik.begreppetannat som

Meningsutbytena olika inträffade händelser och börsetiskaallmännaom
spörsmål har tidvis varit mycket livliga och omfattande under hela 1980-
talet. Systematiska Översikter debatten saknas dock. För förseöver att
kommittén årsskiftet åtmed arbetsmaterial uppdrog vid 19871988ett en
fristående utredare, fil. kand. Barbro Sköldebrand, skyndsamt göraatt en
sammanställning påstådda överträdelsereller konstaterade skriv-över mot

årenoch oskrivna regler den värdepappersmarknaden undersvenskana
1982-1987. Barbro Sköldebrands till imaterial överlämnades ochoss mars

innehållerapril 1988 och värdefull lång radkatalog uppmärk-överen en
sammade fall rörande dels fondkommissionärer, börsbolag. skalldels Här
endast mycket kortfattad sammanfattning hennes och visst annaten ges av
insamlat områdetmaterial händelser debatt på underoch det börsetiskaom

år. våraRedogörelsen avsedd bakgrund införhär är över-senare som en
väganden och därför anspråk fullständighet eller systematik.ingagör

Styrelsen för Stockholms fondbörs under åren 1982-1987 ingripithar
22 börsnoterade bolag grund brott inregistreringskontraktet.mot motav

I de allvarligaste fallen, och 1983 Fermenta 1987,Fagersta Kinnevik resp.
avregistrerades företagens huvudsakligenaktier. I övrigt har börsstyrelsen
konstaterat information fond-bristande, ofullständig eller missvisande till

Ävenbörsen och aktiemarknaden och utdömt vite varierande storlek.av
några fall ojämlik samband med offentligabehandling aktieägare iav av
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uppköpserbjudanden har beivrats.
l fall har börsstyrelsen frågan bolags fortsattaett prövat ettpar om

ställning börsbolag med hänvisning till brister i informationsgivning ochsom
organisation, för bolag ifrågasätta brottäven aktiebolagslagen.ett mot
Mellankommande händelser uppköpserbjudanden och därav föranledd-
avregistrering på grund bristande ägarspridning har dock i dessa fallav -
medfört avregistrering inte vidtagitssom sanktion. Vissa andra för-att
hållanden har lett till interna utredningar inom fondbörsen, dock utan
påföljd eller behandling i börsstyrelsen.annan

Ett svenskt börsbolag genomförde aktieemission på den ameri-som en
kanska marknaden blev föremål för stämning fråni USA någrasenare
aktieägare hävdade bolagets emissionsprospekt innehöll väsentligaattsom
fel och brister. En förlikning träffades enligt vilken kärandesidan erhöll viss
ersättning. Bolaget ansåg klagomålen grundlösa valdeatt attvar men

påmed förlikning eftersom rättegångskostnaderna skulleavsevärten annars
ha överstigit förlikningskostnaden.

På CTC-listan, vilkas företag inte omfattas börsstyrelsens sanktions-av
möjligheter, har uppmärksammade förekommit vid tillfällen.avarter ett par
Ett företags market maker sade sitt avtal med bolaget efter tidsupp en
upprepade felaktigheter i bolagets information till marknaden. Bolaget
försattes kort därefter i konkurs. Liknande problem har förekommit i några
andra företag.

l ytterligare antal fall har enskilda aktieägare eller massmedia riktatett
kritik påstådda vilkaövertramp dock inte har innebäramot över-ansetts
trädelser inregisteringskontraktet eller andra sanktionsbelagdamot regler.
Påståendena har bla gällt ojämlik behandling aktieägare, felaktigaav prog-

eller kurspåverkande information svåröverskådligaeller kedjornoser annan
transaktioner ha försämrat allmänhetens förtroende för be-av som anses

rörda företag och för aktiemarknaden i stort.
Påpekanden från revisorer har också förekommit såvälbland börsregi-

strerade CTC-noterade och inofficiellt handlade företag. Här kansom
bland kritik förnämnas felaktig information till marknaden,annat ett
anmärkningsvärt avtal med verkställande direktör och jävsförhållandenen
för styrelseledamöter. någraI fall har revisorerna avstyrkt ansvarsfrihet.

Institutet särskild granskningsman har under år kommit till ökadsenare
användning. Vi har kännedom fem fall i aktiemarknadsbolag ochom om
ytterligare några fall i onoterade företag med allmänt spridda aktier under
den femårsperioden. I flera granskningsrapporterna har kritiksenaste av
uttalats vissa förfaranden.mot

Några händelser har lett till omfattande utredningsarbete ochett mer
förslag till ändrad reglering. Under hösten 1985 uppmärksammades flera
fall riktade aktieemissioner och andra transaktioner. Kritiken gällde blav a

vissa fåtthade teckna eller köpa aktier i AB Leo till särskiltatt ettpersoner
förmånligt pris. Händelserna föranledde regeringen den 3 januari 1986att
tillsätta särskild utredning, den s.k. Leo-kommissionen, med uppgift atten
undersöka händelserna föreslå åtgärder.och

Leo-kommissionen avlämnade sin i juli 1986 och föreslog vissarapport
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emissioner iriktadevissasärskild laglagstiftningen. Enförändringar omav
prop.juli 1987deni kraft 1trädde därefteraktiemarknadsbolag mm

bestämmelserinnehåller1987:464. Lagen198687:27, SFSLU1986871141,
aktier, kon-överlåtelserochnyemissioneraktiemarknadsbolagför avom

befattningshavareledandestyrelseledamöter,tillvertibla skuldebrev mm
anställda.och andra

händelseutveck-åren 1985-87underägnadesuppmärksamhetSärskild
påUtvecklingenföretaget Fermenta.börsnoteradekring detlingen i och

börsstyrelsens beslutjanuari 1987 attkulminerade ifondbörsen genom
den 19med verkanfrån fondbörsenföretagets aktieravregistrera 0 m

åtal väcktsefterspel sedanockså rättsligtfårHändelseförloppetjanuari. ett
Refaatoch VD,majoritetsägaretidigareFermentasi december 1988 mot

underavslutades slutetRättegången Stockholms tingsrättvidel-Sayed. av
harjuli. Domenavkunnades i över-fällande dommånad 1989 ochmaj

tidigarebolagetspågår samtidigt vissaSkadeståndsprocesserklagats. mot av
styrelseledamöter.

till-i januari 1987börsstyrelsenföranleddeiUtvecklingen Fermenta att
bakgrundförsärskild utredningsgrupp motattsätta tre avpersoneromen

principfrågor för-och övrigadeanalyseraihändelseförloppet Fermenta
aktiemarknaden. Ut-fondbörsen ochbetydelse förhållanden ärsom av

förändringartill ellerhuruvida tilläggmed förturredningen skulle överväga
denna delFörslag inödvändiga.inregistreringskontrakti fondbörsens var

slut-medan utredningensapril 1987den 10till börsstyrelsenöverlämnades
utrednings-hänvisning tillMedseptember 1988.offentliggjordes irapport

redo-ingenprövningen här närmarerättsligaoch denrapport gesgruppens
förslag och denutredningsgruppensVissaför fallet Fermenta.görelse av

13.7 nedan.13.5 ochi avsnittendessa relaterasbehandlingenfortsatta av
också vissaårunder över-fondbörs harStockholmsInom mersenare

på Imarknaden.förhållandenolikagenomförtsgripande utredningar om
Industriförbund harSverigesfondbörs ochStockholmssamarbete mellan

sådanasamband medförhållandena i störrematerial studeratsstörreett om
of-utredningbörsstopp. Dennainförandehar föranletthändelser avsom

kursutveck-ochAdri de Ridder: Börsstopp1988fentliggjordes i december
5.skriftserie IfondbörsStockholmspå ut-ling Stockholmsbörsen, nr

6060 dagar föreunderkursutvecklingengranskatsredningen har to m
1980 juniperioden januariundersamtliga 300 börsstoppdagar efter ca -

företag vilkastillhänför sig börsstoppenfallenfjärdedel1988. I avca en
uppköpserbjudande.offentligtföremål förefter börsstoppet blevaktier ett

information inteförtrolignågon mängdslutsats störreUtredarens är att
utnyttjahar kunnatinsiders inteaktiemarknaden ochhar funnits att

vår deldock här försystematiskt. Vi kaninformation notera attdenna egen
kortsiktiga kurs-undersökahandförstautrednings syfte inte idenna attvar

börsstopp.anslutning tilli mycketomsättningsförändringar näraoch ett
sådana affärs-tillanslutning störrekursutvecklingen istuderadesInte heller

därförUndersökningen kanföranledde börsstopp.händelser intesom
insiderhandelförekomstengrund för slutsatserknappast läggas till avom

förfaranden.andra otillbörligaeller
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Även förhållandena bland fondkommissionärerna har kritik ellerrönt
ingripanden i olika sammanhang. Bankinspektionen återkallade under hös-

1987 fondkommissionstillståndet för företag, Civic Fondkommission,ten ett
med hänvisning till allvarliga brister i olika avseenden. Vid flera tillfällen
har inspektionen utfärdat kritik samtliga eller antal fond-störremot ett
kommissionärer för bristfälliga rutiner, överbelåning värdepapperav mm.
Slutligen har bankinspektionen också meddelat kritik till vissa enskilda
fondkommissionärer för brister missförhållanden.och

Börsstyrelsen har undersökt några fall misstänkta manipulativa för-av
faranden. fallI under början år 1986 meddelade börsstyrelsenett av en
skriftlig tillerinran fondkommissionsbolag för vilseledande kurssättning.ett

13.2.2 Motioner och debatt i riksdagen

Utvecklingen på aktiemarknaden åtskilligahar vid tillfällen behandlats i
riksdagen. Här skall kortfattad redogörelse för riksdagsbehandlingenen ges

år 1986.0 m
Under allmänna motionstiden 1986 väcktes flertal motioner i dessaett

frågor. vissaI motioner lämnades förslag till förändringaräven vad gäller
börsmonopolet, börsstyrelsens sammansättning, fondbörsens sanktionsmöj-
ligheter, insiderregler Dessa områden påbehandlas plats imm. annan
betänkandet.

I motion 198586:N237 Kjell Nordström mfl s begärdes skyndsamen
förhållandena påöversyn aktiemarknaden. Händelser under årav senare

motiverade enligt motionärerna långtgåendetämligen lagstiftningsåtgär-
der för stävja de affärer uppträder börsen. Likartadeatt som numera
tankegångar i motion 198586:N301 Christer fp.Eirefelt mfltogs upp

Dessa någraoch andra motioner behandlades näringsutskottet i be-av
tänkandet 198687:4 fondbörsverksamhet. Utskottet begärde enhälligtom

förhållandena värdepappersmarknadenöversyn parla-en av genom en
mentariskt kommitté.sammansatt

En rad riksdagsmotioner på närliggande områden behandlades under
hösten 1986 i lagutskottet. Av intresse i detta sammanhang följandeär
motioner:

Motion 198586:L211 Margit Gennser m,mfl yrkande vari yrkasav
riksdagen beslutar införa upplysningsskyldighet konsekvenserna föratt om

aktieägarna i bolag bolaget eller den koncern till vilket bolaget hörett attav
offentliggör bud på aktierna i bolag.ett ett annat

Motion 198586:L240 sBengt Silfverstrand mfl vari yrkas riks-attav
dagen sin mening regeringen till känna vad i motionen anförssom ger som

förslag till ändringar motverkai aktiebolagslagen i syfte osundattom
aktiespekulation.

Motion 198586:L249 Lars Ahlmark m riksdagen hosvari yrkas attav
regeringen begär förslag rättegångs-ändrade regler för fördelningom av
kostnader i syfte möjliggöra för enskilda aktieägare rättsligen angripaatt att
aktiebolagsstyrelser för handlingar stridande aktiebolagslag ochmot annan
civil lagstiftning.
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m yrkas riksdagen hos198586:L255 Nic Grönvall variMotion attav
sådanamöjligt ändringar aktiebo-förslagregeringen begär snarast avom

rättegångsbalken syfte stärka minoritetsskyddet i aktie-ilagslagen och att
anförs i motionen.bolag som

fp med hänvisningEirefelt mfl vari198586:L261 ChristerMotion av -
riksdagen godkänner198586:N301 yrkasanförts i motiontill vad attsom -

för deriktlinjerna för arbetet med bättre skyddanfördade i motionen ett
små aktieägarna.

cmfl vari yrkas riksdagen198586:L269 HanssonMotion Agne attav
förslagmed uppgift lägga frambegär utredninghos regeringen att somen

påsmå ställning aktiemarknaden i linjede aktieägarnassyftar till stärkaatt
motionen.med vad anförs isom

från rad olikaremissyttranden motionernaUtskottet inhämtade över en
återges i detta kapitel iInnehållet i remissyttrandenainstitutioner. senare

frågor.vår vissasamband med diskussion av
LU 198687:5ansåg i sitt betänkande riks-lagutskottetl korthet att

ställningstagan-uttalanden föregripa regeringensbordedagen inte genom
och resultatet ägarutredningens arbe-Leo-kommissionens förslagden till av

te.
väcktes ytterligare antal motioner imotionstiden 1987Under allmänna ett

frågor.dessa r
1986Westerberg mfl fp och motion198687:N344 BengtMotion av

Innehålletm. i motionerna kanHovhammar fl.87:N434 Erik m.av
från reservationcitat densammanfattas ett som av-gemensammagenom

samlingspartiets före-folkpartiets och moderatai näringsutskottetgavs av
trädare:

börsstyrelsen med sin centrala bland institutionerna påplats värde-
Ipappersmarknaden bör ha klart uttalat samordningsansvar detnärett

påsig tillämpningen och vidareutvecklingen regelsystemetrör om av
denna marknad. Riksdagen bör i uttalande till regeringen under-ett
stryka detta och därmed ställning för principen självsaneringta att om
på värdepappersmarknaden i första hand skall gälla.

tcMotion 198687:N373 Hansson mfl van hemställs riksdagenAgne attav
åtgärder småhos regeringen begär syftar till stärka de aktieägarnasattsom

på linje vad i motionen.ställning aktiemarknaden i med anförssom
behandlades maj i sambandDessa motioner näringsutskottet i 1987av

behandlingen 198687:141 värdepap-med ändringari lagenav prop. om om
persmarknaden anledning dennaoch motioner väckts medsom av pro-

insiderfrågor.I delar hänvisasposition. dessa till kapitlet om
Näringsutskottet i sitt betänkande 198687:29 medavstyrkte motionerna

hänvisning den tillsatta värdepappersmarknadskommittén.till nyligen
Under motionstiden väcktes behandladeallmänna 1988 motion somen

börsetiska frågor.
Motion 198788:N303 Westerberg mfl fp vari blandBengt annatav

riksdagen till vad iyrkas sin mening regeringen känna motionenatt som ger
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anförts börsstyrelsens inregistreringskontrakt och sanktionsmöjligheter.om
sitt betänkandeI 198788:20 avstyrkte näringsutskottet motionen med

hänvisning till värdepappersmarknadskommittén utreder de aktuellaatt
frågorna.

Utöver de nämnda motionerna har riksdagen vid flera tillfällen behandlat
yrkanden i frågorspecifika sk flaggningsregler, erbjudandepliktmer som

frågormfl. Dessa behandlas i kapitlet.senare

förhållanden13.3. Internationella

13.3.1 Inledning

på3 återfinns översikt förhållandena värdepappers-I kap. allmän överen
vissa betydelse. därför framställ-marknaden i länder Här begränsasav

någrafrågor innehåll i länderningen till börsetikens former och avom
EG. Reglering börsverksamhet, tillsyn,särskilt intresse inomsamt pro-av

i avsnittet. Tillspektkrav lämnas med andra 0rd utanför beskrivningenmm.
förhållandena frågor erbjudandeplikt ochi andra länder det gällernär om

återkommerflaggningsregler i avsnitten 13.7 13.8.resp.

13.3.2 EG

EG-kommissionen fastställde den 25 juli rekommendation1977 omen
Commissionuppförandekod rörande värdepapperstransaktioner recom-

transactionsmendation concerning code of conduct relatingEuropean toa
77534EEC.in transferable Securities, Avsikten med rekommendationen

påverkamedlemsstaterna skall tillse de värdepappers-kanär attatt som
några Syftetmarknaderna funktionssätt följer k allmänna principer. är atts

tillva-underlätta uppkomsten effektiva värdepappersmarknader och attav
allmänhetens intressen.rata

med-samordningKommissionen valde försöka driva framatt aven
ickepå generella,lemsstaternas regler frivillighetens med hjälp dessaväg av

bindande principer. framgår nedanstående kortfattade referatSom ärav
rekommendationen huvudsak hållen.i mycket allmänt

påtransaktionförsta understryker varjeDen principen vikten attav
varje med-värdepappersmarknaden med och praxis isker i enlighet regler

lemsstat.
måsteinvesterarnaandra information tillDen principen säger att vara

fullständig tid.och korrekt och avlämnas i rätt
Princi-aktieägarna.tredje likabehandlingDen principen hänför sig till av

behandlasdessanågrakompletteras supplementärregler. Ipen en avav
aktieinnehav byterlikabehandling alla aktieägare kontrollerandenär ettav

övriga aktieägarekommissionen skyddet förägare, även accepterar attom
uppnåskan med medel, till exempel de tyska begränsarandra regler som

den dominerande aktieägarens makt.
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Den fjärde riktar sig till styrelseledamöter, företagsledare ochprincipen
marknadsnoterademed Kontrollerande innehav i bolag. Dessapersoner

så avstår frånhandla de iaktar uppförandekoden ochatt att attuppmanas
skada sund berördahandel i värdepapper eller övriga aktieägares rättig-en
heter.

femte påDen verkar värdepappers-principen uppmanar personer som
marknaden handla i enlighet med kodens anda, detta skulleävenatt om
innebära de tvingas avstå från kortsiktiga vinster.att

Den kräversjätte principen mellanhänder undviker alla intressekon-att
flikter mellan dem själva uppdragsgivareoch mellan olika uppdrags-resp.
givare.

I sk supplementärregler preciseras i viss utsträckning de allmän-arton sex
principerna.na

Sedermera har EG påinom framlagt och till del antagit direktivstorman
områden.olika Sedirektiv bindande för medlemsstaterna.Antagna är

vidare den sammanfattande redogörelsen i kap. utförligare beskrivningar
i bilaga 3 vår frågor.redovisningar i anslutning till behandling olikasamt av
Den nämnda fåttrekommendationen torde därmed ha minskad betydelse

årensunder råderlopp, säkerligen enighet betydelsen deäven attom om av
allmänna upprätthålls också månprinciperna i den de inte har konkretise-

i form direktiv.rats av

13.3.3 Storbritannien

Regelverk, normbildning och arbetsfördelning mellan olika denorgan
brittiska värdepappersmarknaden förändrades radikalt ikraftträdan-genom

Actdet Financial Services årenunder 1986-1988 enligt speciellav en
brittisk modell saknar motstycke i världen i övrigt. En översikt översom
förändringarna har lämnats i avsnitt 3.2.5 ovan.

Kortfattat kan det engelska regelsystemet långtkarakteriseras drivensom
självreglering inom omfattande ramlagstiftning. Gränserna mellan deten

i Sverige kan betecknas lagstiftad frivillig normbildning kansom som resp.
därför inte beskrivas entydigt.

En privaträttslig paraplyorganisation, the andSecurities Investment
Board SIB, har visst direkt för förhållandena på marknaden.ett ansvar
SIB har i sin godkänt k självreglerande organisationer Self Regulatingtur s
Organisation SRO för olika delar värdepappersmarknadenav m m.-
Dessa huvudsakligenär redan befintliga marknadsplatser och branschorga-
nisationer ålagtshar vissa skyldigheter befogenheter. SIBoch och desom
olika självreglerande organisationerna har utfärdat regelböcker ochegna
övervakar de underställda organisationernas företagens verksamhet.resp.
Som exempel kan här den k Model Code har fastställtsnämnas s som av
Londonbörsen del börsens inregistreringskontrakt och där vissasom en av
regler läggs fast för styrelseledamöter i börsnoterade bolag. Därutöver
kräver börsen bolagen interna regelsamlingar på dettaupprättaratt om-
råde.
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alltså detta kanThe Model Code har inte karaktär lag. Trots enav
vederbörande själv-styrelseledamot överträder bestämmelserna avsom

unfit inolämplig for employmentreglerade organisation betecknas som
det berörda företagetsbusiness. tillämpliga fall kaninvestment I t 0 man
möjligheter ingripahar Londonbörsenauktorisation dras in. Dessutom att

inregistreringskon-med sanktionsmöjligheter stadgas ibolaget demot som
traktet.

theTake-Overs andbelysande exempel Panel MergersEtt ärannat on
påföretagsförvärvPanel tillämpar regelverkutvecklar och ett omsom

the CityCity Code Take-Overs and Mergersaktiemarknaden, the on
kännetecknar den brittiska regleringenCode. Inom den speciella ram som

City Code i praktiken bindande förvärdepappersmarknaden är parternaav
på med betydande sanktionsmedel den intemarknaden och försedd trots att

Codebryter föreskrifterna i City ellerhar karaktär lag. Den motsomav
finna marknadensutslag kan, det uttrycks, kommapanelens att attsom

market står till hans förfogande.möjligheter ‘facilities of the inte längre
mäklarfirmor verkar iinnebär detta de banker ochI praktiken att som

självreglerandestår under tillsyn SIBStorbritannien och organav msom
fall kanCity Code följs deras kunder. Iskyldiga tillseär annatatt att av

få sin auktorisation indragen.banken eller mäklarfirman
allmänockså panelens utslag kanDet kan överprövasnoteras att av

också några tillfällen.Så skett viddomstol i Storbritannien. har

Danmark13.3.4

utför-relativthärEG-reglernabeskrivningenFör kompletteraatt ges enav
EG-land,enskiltiutvecklingentillämpningen ochförlig redogörelse ett

svenska.relativt lika deövrigtförhållandena idär ärDanmark,
l3.3.2underutfärdat deni juli 1977EG-kommissionenSedan ovan

värdepappers-uppförandekod röranderekommendationenrefererade om
början 1978handelsministeriet idet danskaanmodadetransaktioner av

ietiska reglernaför deverkafondbörsför Köpenhamnsstyrelsen attatt
genomfördeBörsstyrelsenefterlevdes.utsträckningmöjligastörsta om-en

myndigheter ochochorganisationerrad danskablandfattande enkät en
EG-reglerna,version1979offentliggjorde därefter den 1 avegenmars en

denvaerdipapirer. Ibörsnoteredeför handel medEtiske reglerbenämnd
bort.EG-reglernautgåvan mindre delarvissadanska togs av

inne-europeiska reglernaförord dekonstaterade i sittBörsstyrelsen att
etiska regleroskrivnaförhållande till deförändringar ihåller få reella som

enbarttidigare nämntsmarknaden. Reglernaföljdes den danska är som
sanktioner.inte leda tilldärfördessa kanrekommendationer och brott mot

första handbuds istod tillde möjligheternoteradeBörsstyrelsen att varsom
åtgärderpåtänktaavstå frånberördaframställningar till parter att resp.

börsstyrel-hand kundeI andragenomförda transaktioner.redanupphäva
missnöjeuttala sittfall- offentligtgraverandepåtala eller -isaken mersen

åtgärd.med vissen
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Börsstyrelsen räknade med den breda uppslutning reglernaatt hadesom
fått bland marknadens på remissstadiet och risken för nämndaparter in-
gripanden från börsstyrelsen skulle tillräckliga garantier för be-attvara
stämmelserna i det hela skulle komma efterlevas.stora att

I Fondsbörsreform, avgiven i oktober 1985rapporten arbets-av en
tillsatt det danska industriministeriet, noterades börsstyrelsengrupp av att

hade tillsatt brett etikudvalg för omarbetaett de etiskasammansatt att
reglerna. Arbetsgruppen förutsatte detta arbete skulle drivas vidare. Iatt

övervägdes de etiska reglerna borderapporten fastställas börsstyrel-om av
eller industriministern i kungörelse. Det alternativet skullesen av en senare

möjliggöra överträdelser kunde straffsanktioneras.att Arbetsgruppen stan-
nade för det förstnämnda alternativet och hänvisade till utländska erfaren-
heter pekade på fördelarna med regler där procedur- och tolknings-som
frågor inte bundnaär strängt till rättsordningens krav eller till påkrav
forsaet uppsåt eller oaktsamhet.

I den börslagstiftning trädde i kraft den januari1 1987 lagfästesnya som
för första gången principen börsstyrelsen skall fastställa be-att närmare
stämmelser börsetiska regler och tillse dessa regler efterlevs. Vissaattom av
de tidigare reglerna inkorporerades i lagstiftningen.

Fondbörsen skall till tillsynsmyndigheten finanstilsynet närrapportera
den har konstaterat överträdelser lagen eller de börsetiska reglerna.av
Även finanstilsynet skall övervaka de börsetiska reglerna följs. Omatt ett
börsmäklarföretag eller emittent inte följer de börsetiska reglerna, kanen
ñnanstilsynet förelägga vederbörande vidta rättelse alternativt suspende-att

eller stryka värdepapperet från notering. Vägrar företaget vidtara att
rättelse, kan företaget straffas med böter.

Från 1983 kritiserades i växande omfattning de börsetiska reglerna. Kriti-
kerna menade bla reglerna i alltför utsträckningatt använde uttrycketstor
bör. Fondbörsens etikudvalg bestod för de olikarepresentantersom av
organisationer representerade iär börsstyrelsen Föreningen afsamtsom
Statsautoriserede Revisorer arbetade fram förslag till regler. Efterett nya

remissförfarande beslutade börsstyrelsenett i november 1987 etiskaom nya
regler gälla from januari1 1988. Vissa kompletterandeatt kommentarer har
införts i upplaga regelsamlingen februari 1989.en ny av o m

Regelsamlingen indelad i fem avsnittär gäller information, över-som
tagande kontrollerande aktiepost, missbruk information, handel medav av
värdepapper kurspåverkandeoch åtgärder. deI reglerna har ocksånya
ordet bör utbytts skall.mot

Som överträdelsernämnts är reglerna sanktionsbelagda vadmotovan
Övrigagäller börsmäklarföretag och emittenter. kategorier på marknaden

investerare, rådgivare, revisorer, massmedia mfl omfattas i tillämpligasom
delar de börsetiska reglerna, dock sanktionsmöjligheter för fond-utanav
börsen i dessa fall kan uttala sitt ogillande åtgärd.som av en
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Finland13.3.5

tillområde. FörslagÄven på dettalagstiftningsarbetepågår f.n.Finlandi en
oktoberregeringspropositionframlades ivärdepappersmarknadslag enny

lagstiftningenSyftet medaugusti 1989.kraft iträdde ioch1988 varaanges
värdepappersmarkna-tryggandeförsynpunkterbeaktandemed avatt av

för till-gmndnormersådanaskapaverksamhetsförutsättningardens som
försmotiveringallmännapropositionens ettFinland. Iifället saknas

svensk del:förintressekan ävenprincipiellt vara avsomresonemang

årenunder devärdepappersmarknaden har senasteverkarDe som
för-ökarförfaringssättskapaförsöktsjälvregleringsnormer somgenom

endast täckaemellertidkanSjälvregleringenhos placerarna.troendet
avtalstödmed ärellermedlemskappå grundde kretsar avavsom

varningarelleranmärkningarVid sidanföljaskyldiga att omnormerna.
skiljan-självregleringfråga vidikan kommaenda sanktionerdeär som

baseradeavtal rättenden attåterkallandefrån medlemskap,de av
omöjligtdetsjälvregleringens ärTill följdavtalsvite. naturellerverka av

själv-skapathardemrelation tillieffektivitetövervaka dess somatt
tyderutvecklingeninternationellaDentillsynen.regleringen och utövar
endavarit dentraditionsjälvregleringdärde länderiävenatt avman

frångåttvärdepappersmarknaderna harregleringformen för en ren-av
föråtminstonelagstiftning skapatsjälvreglering ochodlad ramargenom

själv-ingripa imöjlighetermyndigheternagivit attreglering samten
internationellförförutsättningEnverksamhet.regleringsorganens sam-

dessutomvärdepappershandeln ärtillanslutningfrågor ii vissaverkan
myndigheter.statligaövervakasvärdepappershandelnatt av

avsnitt 3.2.2framgickavlämnadeVärdepappershandelskommittén avsom-
september 1989.delbetänkande i slutetavslutandeandra ochsitt avovan —

Densjälvregleringplacerarskydd,frågorolikaFörslagen m.upptar mom
pågod sediakttaskyldighetenföreslår blandkommittén attfinska annat att

bör sär-lagstiftningen. Statenivärdepappersmarknaden betonas utse ett
rekommendationervärdepappersmarknadsnämnd, förskilt att georgan, en

så kunnaönskar,också,skallNämndenförfaranden.vissa parternaomom
skiljedomstol.verksam somvara

offentligaförjusteringar reglernaföreslår också vissaKommittén av
behand-köpeanbudskyldigheten lämnauppköpserbjudanden, att m m som

synpunktervissablandI övrigt lämnas13.7.2.4 nedan.i avsnitt annatlas
ochaktiebolagden finska lagenförestående revideringeninför den omav

marknaden.självregleringenden fortsatta

13.3.6 Norge

be-ändringarVissaden 6 juni 1988.stortingetbörslagEn antogs avny
reglerar blaverdipapirhandelårs lagsamtidigt i 1985slutades somom

huvudsakbehandlar ilagstiftningenverksamhet. Denfondhandlarnas nya
avsnitt.för dettautanförfrågor fallerorganisatoriska ramensom
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Börsens uppgifter på värdepappersmarknaden kompletteras etiskaav
regler utfärdade självreglerande När det gäller fondhandelnav kanorgan.
följande beskrivning i den svenska kreditmarknadskommitténs betänkande
citeras SOU 1988:29, del sid. 51:

Etiska för fondsmeglerforetak utarbetas Norges Fondsmeg-normer av
lerförbund. Syftet med bidraär till välordnadatt värde-normerna en
pappersmarknad. Det tradition iär Norge lagstiftningen komplette-att

med etiska och detta gäller speciellt branscherras där lagstift-normer
ningen uppställer krav. De etiska detaljeradeär rekommen-normerna
dationer vilka reglerar fondsmegleres samtliga uppdrag ochen
transaktioner. För upprätthålla hög etiskatt standard och fören att
tillse marknadenatt i handeln väljer Norgesmot Fonds-avarterreagerar
meglerförbund etiskt råd har befogenhetett och skyldighetsom att
ingripa och till förbundet föreslå sanktioner.

Naeringslivets aksjemarkedsutvalg NAU är norsk motsvarighet till denen
svenska Näringslivets Börskommitté NBK. NAU stiftades först i decem-
ber 1987 på initiativ Norges Industriforbund, Den Norske Bankforening,av
Norges Forsikringsforbund, Norges Handelsstands Forbund och Norges
Rederiforbund. De fem stiftarna har två ledamöter varderautsett i NAU.
Ordförande jurisär professor vid Oslo universitet och sekreterareen en
befattningshavare ivid Norges Industriforbund. Hittills har såvitt har
kunnat områdeutröna behandlatsett NAU, nämligen vissa komplette-av
rande insiderregler för i börsföretag bestämmelsernautöver ipersoner
lagstiftningen.

13.3.7 USA

Även i USA är regelverk och institutionell uppbyggnad i dessa avseenden
svåra jämföra med förhållandenaatt i till exempel de nordiska länderna.
Tyngdpunkten ligger på federal lagstiftning och aktiv tillsyn myndig-en av
heterna Securities and Exchange Commission SEC Commodity Fu-resp.

Trading Commission CFFCtures se vidare avsnitt 3.2.8.3 ovan.
På marknaderna arbetar k självreglerande organisationer self—regula-s

organizations, f.n.tory nio aktie- och optionsbörser, fjorton termins-
börser mäklarsammanslutningarnasamt National Association of Securities
Dealers NASD och National Futures Association NFA. De två till-
synsmyndigheterna har mycket långtgående överinseendeett de själv-över
reglerande organisationerna och kan utfärda kompletterande regler, undan-
röja överklagade beslut m m.
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13.4 Självreglering i Sverige

13.4.1 Inledning

Med självreglerande verksamhet i första hand normeringsåtgärderhäravses
olika privata organisationer på värdepappersmarknaden. I allmänhetav

riktas reglerna eller rekommendationerna till organisationens med-egna
lemmar. några fåi fall har de vidare syfte, nämligen berördaallaett attmen

på värdepappersmarknaden iaktta vissa Det ligger iparter att normer.
i sakens eventuella överträdelser sådana i privat regi tillkomnanatur att mot
i regler eller rekommendationer inte kan medföra rättsliga sanktioner. I
l några fall kan dock brott utfärdade medföraregler uteslutningmot ur resp.
l organisation.
i Den svenska aktiemarknaden kännetecknas tonvikt relativtav en

hållnaallmänt formerna för företagensregler informationsgivning ochom
få vadregler önskvärt eller lämpligt beteende i specifika situatio-ärom som

i Samma slutsats gäller flertalet de självreglerande initiativ harner. av som
med någratagits undantag beskrivs nedan.som

I detta avsnitt kortfattad redogörelse för de privata organisa-l rentges en
tioner påhar tagit initiativ värdepappersmarknaden. Fondbörsenssom egna

åtgärdermotsvarande och bankinspektionens etikskapande påverksamhet
områdedetta diskuteras i avsnitt 13.5. redogörelsenI berörs inte de själv-

insiderfrågor.reglerande initiativ enbart berör Dessa behandlas i kapit-som
let insiderfrågor.om

13.4.2 NBKNäringslivets Börskommitté

År 1966 bildade Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskamma-
börsfrågor,arbetsgrupp för Näringslivets Börskommittére en gemensam

NBK. årensKommittén har under lopp utfärdat rad rekommendatio-en
på olika områden berör aktiemarknaden. Enligt de stadgarner som som

gäller from januari verka på1 1989 skall NBK för god sed den svenska
aktiemarknaden. Detta skall främst utfärdandeske rekommenda-genom av
tioner.

bestårNBK f.n. dussintal ledamöter, ledande industri- och finans-ettav
revisorer vetenskapsmän inom juridik.män, ekonomi och NBK harsamt

inget fast kansli tvåhar verkställande ledamöter hämtas från demen som
båda fårhuvudmannaorganisationerna. Kommittén underlag för förslagoch
till frånrekommendationer tillfälliga arbetsgrupper med-sammansatta av
lemmar från olika företag, banker, revisionsbyråer etc.

såFörslag till rekommendationer och behandlas deuttalandenu av penna-
ledamöterna i NBK innan de fastställs huvudmannaor-ochnenta utges av

ganisationerna, Sveriges Industriförbund Stockholmsoch Handelskamma-
re.

Till början syfte främstNBK:s utreda förbättrade möjligheteratten var
till upplysningar börsföretagens ekonomiska situation och framtidsut-om
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sikter. Under 1969 NBK rekommendationer riktlinjermed för börs-utgav
företagens informationsgivning.

Därefter utvidgade NBK sitt arbete till andra frågor betydelse föräven av
aktiemarknaden. Den kanske viktigaste rekommendationen frånhärrör
1971 och konkreta föreskrifter offentligt erbjudande aktieför-ger om om

samgåendei och för mellan bolag. Denna rekommendationvärv bedöm-
des så viktig den ingått1977 har delattsenare som 0 m som en av
fondbörsens inregistreringskontrakt.

lågEfter 1971 NBK:s många år.verksamhet i under NBKstort sett nere
återupplivades i början 1980-talet och har därefter utgivit rad rekom-av en
mendationer, dels revideringar tidigare skrifter, dels rekommendationerav
och uttalanden i frågor.nya

l november 1983 offentliggjordes den k flaggningsrekommendationen.s
Enligt denna rekommendation bör den förvärvar säljereller aktie-som en

viss storlek i börs- eller CTC-noterat företag offentliggörapost ettav en
transaktionen Upprinnelsen till flaggningsrekommen-nästasenast morgon.
dationen frånenligt vad har inhämtat företrädare för NBKvar — -
förhandlingar mellan näringslivet och bank- och fondhandelsledet tätareom

via VPC rörande ägandet förvaltarregistrerade aktier. Dessarapporter av
förhandlingar ledde inte till för näringslivet önskvärt resultat och NBKett
ansåg då motsvarande effekt kunde nås flaggningsregler.att en genom
Sedermera flaggningsrekommendationenhar kommit inatt tas som en
bilaga till fondbörsens gällande inregistreringskontrakt.nu lFlaggningsrekommendationen har delvis bredare räckvidd flertaletänen

lrekommendationer.NBK:s Den riktar sig till alla gör transaktionav som en lviss de nämndastorlek i företagens aktier.av
1En rekommendation ändrad nyckeltalsberäkning publicerades iom m m

december 1983. skEtt uttalande korsvist ägande gjordes i juni 1985.om
I 1986 publicerades utförlig rekommendation utformningmars en om av

prospekt. Ungefär samtidigt offentliggjordes också rekommendationen om
riktade med sådanaemissioner förslag beslut endast skall fattasatt av
bolagsstämma vid till exempel emissioner på utländska marknader.utom

NBK genomförde under åren 1986-88 omfattande sinöversynen av
rekommendation från 1971 offentliga erbjudanden aktieförvärv förom om
samgående. En rekommendation i juni 1988. Fr 1989 ingårutgavsny o m
den rekommendationen bilaga till fondbörsens inregi-nya som en nya
streringskontrakt. Det kan också fondbörsen deltognämnas i över-att
synsarbetet vilket tidigare förekommit.inte hade

Likabehandlingsreglerna har i den rekommendationen preciseratsnya
och skärpts. Aktieägarna i det uppköpta bolaget har möjlighetgetts att

återkallainom viss tid sin erbjudandet. Nya värdepapperaccept av som
konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och köpoptioner har arbetats in i
rekommendationen. på informationKraven i samband med offentliga er-
bjudanden har utvidgats. Slutligen har regler införts för k partiella erbju-s

somdanden inte syftar till fullständigt Övertagande endast tillutanett en
viss målföretaget.andel åtgärderRekommendationen omfattar allaav av
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detta någonslag vidtas på marknaden och berör företagettsom av som
målföretaget med spritt ägande, målföretagets aktier före-äroavsett om
mål för offentlig notering eller ej.

Enligt vad har inhämtat sysslar arbetsgrupper inom NBK f.n. med flera
projekt. Flaggningsrekommendationen föremål för En rekom-är översyn.
mendation planeras offentlig information i samband med före-störreom
tagsförvärv. Diskussioner pågår delårsrapportersrörande innehåll, frekvens

I den mån befintliga rekommendationer inte redan omfattar onotera-m m.
de företag med vidare ägarkrets, kommer frågan utvidgning tillen om en
dessa företag aktualiseras.att

Ingen systematisk bevakning förekommer inom NBK rekommendatio-av
efterlevnad. Enligt vad erfarit från ledande inom NBKnernas personer

där flaggningsrekommendationen och rekommendationenattanser man om
fåttprospektutformning har bred uppslutning, de inte följsävenen om

hundraprocentigt, medan nyckeltalsrekommendationen bara har haft obe-
tydligt genomslag näringslivet. Vi våri kan för del ansluta till dessaoss
bedömningar.

NBK har 1989 kompletterats med systerorganisation, Aktie-o m en
marknadsbolagens Förening. Denna har till uppgift tillvarata medlem-att

dvs. aktiemarknadsbolagens, frågorintressen i Stockholmsrörmarnas, som
fondbörs inregistreringskontrakt och därmed sammanhängande ärenden. I
Aktiemarknadsbolagens ingårFörening de börs- CTC-bolagochäven som
inte medlemmar bådai NBK:s huvudmannaorganisationer.är För närva-
rande föreningens uppgiftenda förhandlingspart till börsstyrel-är att vara

vid framtida förändringar inregistreringskontraktet.sen av

13.4.3 Aktiemarknadsnämnden

Näringslivets Börskommittés uppgift i första handär utarbeta rekom-att
mendationer generell karaktär. För komplettera NBK medatt ettav organ

kan uttala sig i enskilda fall beslöt NBK:s båda huvudmän, Stockholmssom
Handelskammare och Sveriges Industriförbund, våren 1986 tillsättaatt
Aktiemarknadsnämnden Nämnden för Aktiemarknadsfrågor, starta-som
de sin verksamhet den 1 september 1986. Verksamheten finansieras f.n. helt

huvudmännen. För den vänder sig till nämnden utgår någoninteav som
kostnad.

Förebilden den sk Panelen i theär London Panel Take-overs andon
Mergers vidare avsnitt 13.3.3 ovan, uttalar sig tolkningen ochse som om-
tillämpningen de engelska reglerna offentliga erbjudanden aktie-av om om
förvärv. Aktiemarknadsnämnden har dock betydligt vidsträcktareett ar-
betsområde Londonpanelen,än eftersom den har till uppgift utvecklaatt
praxis till förstöd marknadens aktörer och till skydd för aktieägarna.

Till nämnden kan vända sig börs- eller CTC-bolag, deras aktieägare eller
den lämnat offentligt erbjudande sådanaförvärva aktier i bolagettsom att

bolag planerar för marknadsnotering.samt Aktiemarknadsnämndensom
kan behandla och uttala sig åtgärderalla har betydelse för aktierom som
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eller vissa andra värdepapper, konvertibler och optioner, i börs- ellert.ex.
OTC-bolag. någotI fall har behandlats frågor förhållandenaäven irörtsom

bolag noterades inofficiellt meddelat sin avsiktett attsom men som senare
ansöka börsregistrering. Enligt vad har inhämtat inomövervägsom
nämnden utvidgning. så frågor rörande vissa företagäven utanföratten
börsen och OTC skulle kunna tas upp.

Företag begärakan nämndens i förväg på planerad affär ellersyn en
åtgärd ,berör Påaktiemarknaden. begäran aktieägare ellersom av en

initiativ kan nämnden i efterhand uttala sig huruvida vidtageneget om en
åtgärd med god sed aktiemarknaden.överensstämmer

Aktiemarknadsnämnden består f.n. 19 ledamöter, till del hämtadestorav
från näringslivet, advokat- och revisorskårerna forskningen. ingårHärsamt
också några med domar- och ämbetsmannaerfarenhet. Nämndenpersoner
har kansli med heltidsanställd chef. Denne också ledamot iärett eget en
Näringslivets Börskommitté.

Nämnden har augusti 1989 gjort uttalanden i 29 olika ärenden.to m
Under 1986 gjordes 3 uttalanden, under 1987 11 uttalanden och under 1988
13 uttalanden. Under 1989 har augusti två uttalanden utfärdats. Allat o m
uttalanden har förr eller offentliggjorts. Uttalandena harutom ett senare

offentliga förvärvserbjudanden 10 fall,rört delägarskap för 9anställda
fall och minoritetsskyddsfrågor 7 fall.

Vanligast förhandsförfrågningarhar varit från börs- eller UTC-företag om
lämpligheten åtgärdplanerad 16 avgjorda ärenden. I avgjorda11 fallav en

företrädarehar aktieägare eller för aktieägare Sveriges Aktiesparares
Riksförbund sig tvåtill nämnden. fallvänt I har nämnden gjort uttalanden
på initiativ. Nämnden hade enligt uppgift förväntat sig fler ärendeneget än
vad hittills blivit fallet. Framför allt hade nämnden förväntat sig flersom
förfrågningar från aktieägare och företrädare för aktieägare.

Uttalandena har huvudsakligen likabehandling vid uppköpserbju-rört
danden, frågor rörande delägarskap såsomför anställda personalkonver-
tibler och utfärdande köpoptioner till ledande befattningshavare samtav
riktade emissioner och andra minoritetsskyddsfrågor.

Vid sidan de fall leder till uttalanden nämnden förekommerom som av
informella kontakter förfrågningaroch såvälbeträffande planerade som
redan inträffade åtgärder aktiemarknaden.

syfteI tillgångnämnden till främst frånsakkunskap fondkommis-att ge
sionärerna har expertpanel knutits till nämnden. Panelen beståren av

från fondkommissionärer investment- och industriföretagsamtpersoner
dagligen arbetar frågormed liknande aktualiseras i nämndenssom som

verksamhet. Expertpanelen hari första rådgivandehand funktion. Sedanen
början två1989 kan högst medlemmar expertpanelen delta i nämn-av av
dens avgöranden.

I december 1987 publicerade nämnden sitt första uttalande i initiativä-ett
rende. Det behandlar principiellt plan icke standardiserade köpop-ett
tioner berör ledande befattningshavare mfl i aktiemarknadsbolag.som
Aktiemarknadsnämnden offentliggjorde under början sitt1989 andraav
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princi-uttalande behandlarinitiativ. Dettauttalande i anledning ett egetav
personalkonvertibler.tilldelningoch villkor för avper

uttalandeockså principbeslutfattat övervägaNämnden har ettattett om
vilkenoch medinte har beslutatinsiderområdet, den närpå ännuäven om
vidarenämnden diskuterassådant skall Inomuttalandeinriktning göras.ett

värdering aktierberöruttalanden i ärendenlämpligheten göraatt avsomav
frågorinom nämndenSlutligen dryftas f.n.värdepapper.och andra om

marknadsintroduktionervidoch tilldelningför prissättninglämpliga former
aktier.av

någotoch börsstyrelsenAktiemarknadsnämnden ärFörhållandet mellan
båda vuxit framde hareftersomligger i sakensoklart. Detta natur, organen

har enligtpå Nämndenutgångspunkter arbetar olikafrån och sätt.helt olika
på börsstyrelsen,sig begäran bl ävenmöjlighetsina stadgar att yttra omav a

inte sigBörsstyrelsen harbegärts. väntnågot sådant yttrande inte harännu
fråga, fallerbörsetiskfå uttalande inämnden förtill ettatt somen

förekommit börs-har inte hellerregler. Det ännuutanför börsens attegna
föremål uttalandeförfråga har varitbehandlatstyrelsen har ett aven som

förföreträdareAnledningen främst nämn-Aktiemarknadsnämnden. är att
nämnden harnågra fall innani tveksammakontaktat börsledningenden har

föremål förblide kundefrågan undersökaförbeslutat attatt ta omupp
bedömningockså nämnden vid sinTill saken hörbeslut i börsstyrelsen. att

enligtföremål behandling ellerbli förframställning skallhuruvidaav en
ibehandladfrågan blieller kanskall hänsyn till väntassina stadgar ärta om

ordning.annan

Fondhandlareföreningen13.4.4 Svenska

bildades början 1900-taletFondhandlareföreningen iSvenska som enav
frågorifondkommissionärerför banker och andraintresseorganisation av

främst varittidigarefondhandeln. Föreningen harintresse inomgemensamt
statsmakternapå bevakning medlemmarnas intresseninriktad gentemotav

tillfondhandeln. Framfrågor betydelse förfondbörsen tekniskaoch samt av
byggtssådant harkansli,saknade föreningen1986 etteget numeramen

fondkommis-banker ochi huvudsak deMedlemmar i föreningen ärupp.
OM.också börsmedlemmarsionsbolag är samtsom

frågoraktiviteter i deökat sinahar föreningenUnder den tidensenaste
utfärdat reglerföreningen bl.a.kapitel. Tidigare harbehandlas i dettasom

med optio-anställdas egenhandelförför leveranser värdepapper resp.av
handlingsregler förkompletterades i juni 1989 med allmännaDessaner.

uttalandepresenterade föreningenegenhandel. Samtidigtanställdas ett
marknadsintroduk-iaktta vidvad medlemsföretagen börmed riktlinjer om

har lämnats iinnehållet i uttalanderedogörelse för dettaaktier. Ention av
dessfrån föreningen kommerhar uppgivitsavsnitt 7.4.2.2. Enligt vad som

riktlinjer.tillämpningen dessastyrelse följaatt noga av
på tvåfondhandlareföreningen f.n.Inom derivathandeln deltar sätt, som

på OM gällandehuvudman för k handelscontrollers övervakar atts som



222 Börsetikens former innehålloch SOU 1989372

handelsregler följs delägare tillsammans med OM i bolagetresp. som
Clearing Control HB.

En delvis motsvarande verksamhet bedrevs tidigare Föreningen Sven-av
ska Penningmarknadsmäklare FSPM sammanslutningsom var en av en-
skilda verksamma på penningmarknaden och bedrev visstpersoner ettsom
självreglerande arbete inom olika kommittéer. Föreningen upplöstes under
början då1989 dess uppgifter Svenskaövertogs Fondhandlareföre-av av
ningen.

Inom FSPM har vissa rekommendationer tagits fram mäklarnasa om
egenhandel. Föreningens ansträngningar dock huvudsakligen jinriktadevar
på handelstekniska frågor. Så till föreslogexempel föreningen termins-att

ghandeln på penningmarknaden skulle under några dagar i börjanstoppas av
1988 innan besked hade kommit från regeringen utformningenmars om av

den föreslagna omsättningsskatten på penningmarknadspapper.nya

l13.4.5 Sveriges Finansanalytikers Förening

Sveriges Finansanalytikers SFFFörening bildades 1970 och har 400ca
medlemmar, sysselsatta med finansanalys och rådgivning i kapitalplace-
ringsfrågor hos banker, fondkommissionsbolag, institutionella placerare
och massmedia. Föreningen har bl till syfte verka för hög standardatta en

det beslutsunderlag ställs till allmänhetens förfogande vid kapi-som
talplacering och arbeta för fungerandeväl värdepappershandel.att en

Under 1978 föreningen regler för finansanalytikersantog yrkesmässiga
handlande och uppträdande, medlemmarna skriftligen skall förbindasom
sig iaktta. Medlem, bryteratt reglerna kan uteslutas eller tilldelasmotsom
varning.

Några reglerna fasta på frågor insiderhandeltar och förbigåsav om
här. I övrigt skall medlemmen bl låtaalltid kunders och arbetsgivaresa
intressen före familjens och andra privata intressen och iakttaegna,
försiktighet vid uttalanden den framtida utvecklingen och aldrig skenom ge

kunna utfallet placeringaratt i aktier och andragarantera värdepap-av av
per.

Föreningen har särskild arbetsgrupp för etikfrågor,en senastsom arran-
gerade medlemsmöte i februari 1986 förett diskussion aktuella börsetis-av
ka frågor. Verksamheten i föreningen domineras dock helt redovisnings-av
och analysfrågor.

13.4.6 Redovisningsrekommendationer

Ett område betydelse för aktiemarknaden i övrigt inte behandlarav som
utvecklingenär god redovisningssed bland aktiemarknadsföretagen. Härav

gäller liksom i tillämpliga delar för andra aktiebolag ramlagstift-att en- -
ning i form aktiebolagslagen och bokföringslagen fylls anvisningarav ut av
från statlig myndighet bokföringsnämnden och rekommendationer frånen
olika frivilliga revisorsorganisationer, finansanalytikerföreningenorgan
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På område årm.fl.. detta har under bl Föreningen Auktoriseradesenare a
påRevisorer FAR och fondbörsen pekat efterlevnaden utfärdadeatt av- -

rekommendationer försämrats.har
under på redovis-FAR 1987 initiativ till bildandettog ett nyttav organ

ningsområdet, för FAR och Näringslivets Börskommitté Re-en gemensam
dovisningsnämnd. uppgift skulle delsDennas FAR:sövertaattvara nuva-

redovisningsfrågorrande roll vad rekommendationer för börsföre-gäller i
årsredovisningsområdet,följa på delsdels utvecklingen praxistagen, att av

forum för debatt årsredovisningsområdet.och vägledning inomatt ettvara
Senare bokföringsnämnden deltagithar i diskussionerna.även

Under 1989 har fattats inrättandet sådant detbeslut kettom av organ, s
redovisningsrådet, juliden 1 1989i form stiftelse för utvecklingo m av en

redovisningspraxis i k publika företag och med bokföringsnämnden,av s
IndustriförbundFöreningen Auktoriserade Revisorer och Sveriges hu-som

vudmän. Ingen de huvudmännen kommer i fortsättningen utfärdatre attav
område.rekommendationer inom den stiftelsensnya

vårDetta initiativ bör enligt mening kunna bidra till förbättra kvalite-att
på stårdet ekonomiska beslutsunderlag den aktiesparande allmän-ten som

heten till buds.
frågan roll det gällerI detta sammanhang har ställts börsstyrelsens närom

god redovisningssed bland börsföretagen. fondbörsensövervakningen Iav
9 åläggsbilaga pkt börs-1989 gällande inregistreringskontraktä o m

årsredovisningar i enlighet med aktiebolagslagenbolagen sinaupprättaatt
Påföljdförfattning redovisningssed. enligt kon-och med godsamtannan

frågafrån redovisningssed får dock inte komma itraktet för avvikelse god
redovisat i överenstämmelse med princi-om bolaget i aktuellt hänseende

redovisningsvårdandetillämpadeallmänt eller godtasär organper, som avl
motiverar användningeneller eljest särskilda omständigheterangett avsom

redovisningsprincip.annang
redovisningsrådet igångNär den har kommit med sin verksamhet,nyag

i förefaller sådanadet lämplig ordning, fondbörsen hänskjuterattvara en
: iakttagelser ifrågasatt frånavvikelse god redovisningssed har gjortsom som
l inom för fondbörsens informationsövervakning tillmarknads- ochramen
l redovisningsrådet påtalardenna, så finner befogat, för-och denatt om
E hållandet uttalande utfärda särskild rekommenda-i ellerett attgenom en

tion.
l

l 13.5 Bankinspektionens och börsstyrelsens
l

etikskapande verksamhet

13.5.1 Bankinspektionen

Bankinspektionen §skall enligt 27 fondkommissionslagen övervaka att
fondkommissionsbolag följer denna lag och författning reglerarannan som
bolagens ocksåverksamhet I paragrafen föreskrivs inspektionenattm m.
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i övrigt medäven uppmärksamhet skall följa fondkommissionsbolagens
verksamhet i den mån det behövs för kännedom förhållandendeom som
kan påinverka bolagets säkerhet eller betydelse för sundärannars av en
utveckling fondkommissionsverksamheten. Det i huvudsak den sist-ärav
nämnda bestämmelsen intresse i detta Motsvaran-är sammanhang.som av
de föreskrifter återfinns i §29 lagen Stockholms fondbörs avseendeom
inspektionens tillsyn verksamheten vid fondbörsen,över dessa saknarmen
här betydelse.

Föredragande statsrådet utvecklade tankarna bakom denna bestämmelse
på följande prop. 197879:9 152f.sid. Ett fondkommissionsbolagsätt har,
så länge tillståndet inte har återkallats, självt hur verksam-rätt avgöraatt
heten skall bedrivas. lagbestämmelserna framgårAv på områdenvilka
inspektionen har möjlighet utfärda för bolagen bindande föreskrifter, tillatt

frågaexempel i kapitaltäckning, räkenskaper och värdepappersförva-om
ring. Det dock inte tillfredsställande inspektionen, i de fall ettvore om
bolag inte följer inspektionens råd och anvisningar, endast skulle kunna
påverka förhållandedetta återkalla bolagets tillstånd. Statsrådetattgenom
förordade därför inspektionen fick befogenhet meddela bolagatt att ett
skriftlig erinran, något skulle kunna kombineras med föreläggande vidsom
vite rättelse eller i övrigt vidta erforderlig åtgärd.göraatt

Däremot förkastade statsrådet fondbörsutredningens förslag under-att
låtenhet iaktta affärssedgod skulle kunna särskild grund föratt anges som
återkallelse fondkommissionstillstånd. statsrådetsEnligt mening be-av var

god affärssed i detta sammanhang alltför för det skullegreppet vagt att ges
någon självständig betydelse vid sidan olämplighetsrekvisitet.om

Värdepappersmarknadsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU
1984:2 lagbestämmelse sedermera infördes i lagen värdepap-en ny som om
persmarknaden 2 §§.3 Handel med och förvaltning fondpapper skallav—
bedrivas så allmänhetens förtroende för värdepappersmarknadenatt upp-
rätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen Bankin-äventyras.
spektionen skall övervaka efterlevnaden bestämmelserna i somlagen iav
övrigt omfattar främst regler för insiderhandel.

Utredningen föreslog också lagfäst för bankinspektionenrätt atten ge-
allmänna rekommendationer ha etikskapande attitydpåverkan-ochnom en

de påroll värdepappersmarknaden. I anslutning härtill föreslogs in-att
spektionen skulle få från vissarätt placerare inhämta beskedstörreatt
huruvida rekommendation hade iakttagits. Departementschefen kon-en

prop.staterade 198485:157 63f inspektionen krafti sin tillsyns-atts. av
funktion har utfärda allmänna rekommendationer förrätt värdepappers-att
handeln. Däremot ansågs det inte lämpligt bland bakgrundannat motvara —

många remissinstansers invändningar i lagen in särskilda be-att taav —
stämmelser för inspektionen infordra uppgifter till ledning förrätt attom en

bedömning rekommendationerna hade iakttagits.en av om
I det följande skall kort redogöras för bankinspektionens utåtriktade

verksamhet frågorvad gäller kan betydelse för sund ut-som vara av en
veckling fondkommissionsverksamheten och värdepappershandeln i öv-av
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i återkallelse tillstånd eller andrarigt och inte har tagit sig uttrycksom av
betecknas inspektio-sanktionsbeslut. Denna verksamhet kan förenklat som

Även åter-deetikskapande verksamhet. formella ingripanden somnens
fondkommissionstillstånd har under 1975 1987kallelser skettsom resp.av

etikskapande betydelse, dessakan givetvis ha direkt eller indirekten men
behandlas inte här.

etikskapande verksamhet har varieratFormerna för bankinspektionens
åren offentliggjorde inspektionen k etik-tiden. Under 1974-1986över s

i med anledning in-meddelanden innehöll uttalanden eller kritiksom av
f såväl bland bankerträffade händelser bland fondkommissionsbolagen som

kreditinstitut. fästa fond-Syftet med offentliggörandetoch andra attl var
l på olämpliga ikommissionärernas uppmärksamhet det lämpliga eller ettl på för värde-förfarande. Som exempel etikmeddelanden intressevisst av

från maj angående fondkommis-pappersmarknaden kan 36 1982nämnas nr
likabehand-för vid emission och iakttagandesionärs prospekt avansvar

från 1986vid offentligt uppköpserbjudande, 55lingsprincipen mars an-nr
56gående fondkommissionärs medverkan vid marknadsintroduktion och nr,l fondkommissionärs finansiellafrån 1986 angående för ickeapril ansvar

vid marknadsintroduktion.uppgifter i prospekt
särskildaår bankinspektionen inte längreFr slutet 1986 uto m av ger

råd frånSådana bankinspektionenetikmeddelanden. synpunkter och som
på råd ochpubliceras i stället allmänt i bank-har avseende etik som

förförsäkringsinspektionens författningssamling BFFS. Samma sak gäller
cirkulärskrivelser bankinspektionen tidigare har utgivit.de somg

rådsålunda tillutfärdade 1982 i cirkulärskrivelse allmäntInspektionen en
i CTC-företagfondkommissionärerna för notering och handel med aktierav

5 författningssamling. maj 1983 tillställ-numera bankinspektionens Iinom
angående tilldelningsamtliga fondkommissionärer cirkulärskrivelsedes en

förredogörelsei samband med börsintroduktion bolag. Enaktier avav
i f.n.innehållet 7.4.2.2. Skrivelseni denna skrivelse har lämnats i avsnitt är

bank-föremål samråd med aktiemarknadsnämnden,för omarbetning efter
bankmannaför-fondbörsen, fondhandlareföreningen ochE organisationerna,

i aktiemarknaderbundet. Andra skrivelser behandlat planerade lokalahar
I 1987 rådoch1984, tilldelning konvertibler till bankanställda an-av

vissa ruti-§ terminergående handel med standardiserade optioner och samt
l 1988.inom aktiehandelsrörelsener

Börsstyrelsen13.5.2

inriktades börs-infördes,inregisteringskontraktdåår 1977, börsensFr o m
börsföre-vad gällerverksamhetetikbevakandeetikskapande ochstyrelsens:

överträdelserfrågorsanktionsärenden, dvspå behandling avtagen omav
kontraktettillämpningenochförekomstenVisserligenkontraktet. är av
fondbörs,Stockholmsålagts börsstyrelsen enligt lagennågot har omsom
eftersometikskapande,tillsamtidigt hänförasuppgifter kandessamen

informations-bestämmelseruttolkning kontraktetsbörsstyrelsens omav
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åtagandenas och likabehandlingsprincipens innebörd har betydelse förstor
utvecklingen god sed bland börsbolagen.av

Under årflera i början och mitten 1980-talet pågick inom fondbörsenav
arbete syftade till utarbetaett allmänna etiska regler rekommen-attsom av

dationskaraktär för handeln med börsnoterade värdepapper. Arbetet var
bl inspirerat de etiska regler hade antagits börsstyrelsen ia av som av
Köpenhamn i se1979 avsnitt 13.3.4 ovan. Ett förslag redovisades imars
börsstyrelsen under våren 1984, det blev föremål för kritik från olikamen
organisationer. Frågan överlämnades därefter till den nyinrättade Börsens
etikgrupp med för börsstyrelsen

I
och börsledningen,representanter Aktie-

bankinspektionen, fondhandlareföreningen, Näringslivets Börs-spararna,
kommitté NBK och sedermera Föreningen Auktoriserade Revisorer
FAR och Aktiemarknadsnämnden. Gruppen ansåg så småningom att en
allmän etikregelsamling svår utforma meningsfullt ochatt sätt denettvar
inriktade därför sitt arbete på frågor,andra rekommendationer i kon-a
kreta Etikgruppenämnen. arbetsgrupputgör under börsstyrel-numera en
sen.

Under vintern vårenoch 1986 beslutade börsstyrelsen efter förbe--
redande diskussioner i börsens etikgrupp utfärda rekommendatio-att tre-

sikte utökad information närståendetransaktionertog i vidner som om
mening. En viss löpande bevakning sker inom fondbörsen hur börs- ochav

åCTC-företagen följer rekommendationerna, delvis löpande kontak-genom
med Föreningen jAuktoriserade Revisorerter och Näringslivets Börskom-

mitté. En särskild samrådsgrupp inrättades 1985 fondbörsenmellan och
jFAR i syfte diskutera åtgärder för förstärka revisorernasatt ställningatt och

arbetsförutsättningar börsföretag.i iTill börsstyrelsens etikpåverkande arbete ocksåkan hänföras initiativ för
.iförändra innehållet i inregistreringskontraktet.att Flera de nämndaav av

rekommendationerna har arbetats in i det inregistreringskontraktnya som
gäller 1 januari 1989 i det modellavtalet för CTC-mark-o m resp. nya
naden och har därmed fått bindande verkan för börsbolagen OTC-resp.
företagen. Till ledning för bolagen har börsstyrelsen utgivit särskilden
skrift, Börsinformation handledning.en-

pDärmed återstår f.n. rekommendation iinformation viss af-en om om
ifärsverksamhet bedrivs närstående till börs- och OTC-bolag,som av ut-

färdad i 1986. Det kan inte uteslutas börsstyrelsen i framtiden kanmars att
komma utfärda rekommendationer i frågorolika iatt avvaktannya att I
gällande regelverk i form inregistreringskontraktet eller olika rekom-av 3
mendationer från näringslivets organisationer kompletteras.

juniI 1986 utfärdade börschefen vissa riktlinjer för börs- och OTC-
företagen i flera avseenden är karaktär de nämndaänsom av en annan
rekommendationerna. Riktlinjerna de krav på offentlig information iavser
samband med viktigare beslut och händelser i börs- OTC-bolagoch som
fondbörsen ställer vid beslut införande och upphävande börsnote-om av
ringsstopp i dessa företags aktier liksom för den k O-listans aktier.s
Sådana beslut har börsstyrelsen delegerats till börschefen. Riktlinjerna ärav
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liksom rekommendationerna inte sanktionerade det ligger i sakensmen
de får mycket praktisk betydelse eftersom de tillämpasnatur iatt stor

samband med beslut avbrytande återupptagande börshandeln iom resp. av
bolagets aktier.

Till börsens etikpåverkande arbete ocksåhör börsledningens och övriga
ledande tjänstemäns dagliga informella kontakter med företagen. I dessa

påpekandenkontakter bristergörs mindre slag eller diskuteras påom av
förhand lämpligheten planerade informationsåtgärder dyl. Särskiltav
betydelsefulla förhandskontakternaär med styrelsen och företagsledningen
för bolag planerar börsintroduktion. Inom för börsstyrel-ett som en ramen

prövning inregistreringsärenden sker i det sistnämndasens av samman-
hanget betydelsefullt förebyggande arbete.ett

Inom fondbörsens etikgrupp och andra fora med anknytning till fond-
börsen har under första halvåret 1989 diskuterats frågor i samband med
prissättning och tilldelning vid marknadsintroduktioner aktier. I slutetav av
maj gjorde börschefen personligen uttalande ñåga.i denna En redogö-ett
relse för innehållet i uttalandet har lämnats i avsnitt 7.4.2.2.

Börschefen förutskickade fondbörsen vid behandlingen inregi-att av
streringsärenden kommer bedöma bolagens information i dessaatt av-
seenden och hänvisade till riktlinjer undernärmare utarbetandeatt var
inom Aktiemarknadsnämnden fondhandlareföreningenoch liksom inom
bankinspektionen.

13.5.3 Börsstyrelsens Fermentautredning

l3.5.3.l Inledning

Utvecklingen i företaget Fermenta föranledde börsstyrelsen i januariatt
1987 tillsätta särskild utredningsgrupp förtre att moten om personer
bakgrund händelseförloppet i Fermenta analysera de principfrågor ochav

förhållandenövriga betydelse för fondbörsen och aktiemark-ärsom av
naden. Utredningens slutrapport offentliggjordes i september 1988.

utredningsrapportenI framfördes rad förslag områden.olika I dettaen
avsnitt behandlas några förslag påsikte fondbörsen och värdepap-tarsom

Ävenpersmarknaden. börsstyrelsen framgår avsnitt 13.5.3.2om som av
nedan har förkastat tanken på börsombudsman, med hän-attanser
visning våratill direktiv bör ytterligare utreda frågan. Vissa andra förslag

berör aktiebolagsrättsliga frågor Frågori avsnitt 13.9.tassom upp om
åtgärder kursmanipulation diskuteratshar i kap. 12. Vad gäller övrigamot
förslag från Fermentautredningen börsens informationskontroll, villkorom
för inregistrering aktier saknar efter börsstyrelsens behandligav mm
anledning ställning.att ta
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l3.5.3.2 Börsstyrelsens behandling utredningsförslagenav

Börsstyrelsen behandlade Fermentautredningens förslag vid ett samman-
träde i februari 1989. Styrelsens beslut innebar sammanfattningsvis att
flertalet utredningens förslag förändringar i aktiebolagslagen över-av om
lämnades justitiedepartementettill för beaktas i den förbe-översynatt som
reds där. nejDäremot sade börsstyrelsen till flera andra utredningensav
förslag, bl behandlingen majoritetsägda börsbolag, börsombuds-a om av

och informationsråd. Enligt börsstyrelsens mening kunde syftena medman
dessa förslag tilllgodoses bättre andra och i andra organisatoriskasätt
former.

l3.5.3.3 Börsens verksamhet

Fermentautredningen i sin sid. 214-219 föreslagit inrättandethar rapport
särskilt börsombudsman, fondbörsen hu-benämnt medettav somorgan,

vudman. förslaget effektivt för aktiebolagslagensHan skulle enligt verka att
skyddsregler godtagbararespekteras och för etiska grundsatseratt upp-
rätthålles inom värdepappershandeln. Börsombudsmannen skulle tillsättas
och också erforderliga medelentledigas börsstyrelsen skulle ställaav som

ramarjLiknandetill förfogande fråninom vissa förslag har framförts även
håll, frånandra bl i skrivelse Fermentas aktieägarförening till stats-a en

Årådet Bengt K Johansson har överlämnats tillsom oss.
Börsombudsmannens uppgift skulle enligt Fermentautredningen attvara

klagomål från som åt-aktieägare sig förfördeladeta emot anser genom
gärder från bolagsstämmomajoritet, bolagsstyrelse eller verkstäl-en en en
lande direktör, klagomålenutreda befogade och anmälan iär göra egetom

saken ligger inom bankinspektionens, börsstyrelsens eller aktie-namn, om
marknadsnämndens verksamhetsområden. ocksåHan skulle ha rätt att
vända sig åklagare,till allmän brott svindleri kan misstänkas, ellerom som
uppträda ombud i civilprocess, aktiebolagslagens skyddsreglersom en om
har Om rättegången, börsombudsman-vinner skulleöverträtts. motparten

ha besluta själv -inom börsstyrelsen ekonomis-fastställdarätt att attnen av
ka dennes rättegångskostnader.betalaramar -

ansågFermentautredningen det borde ha självständigatt organetnya
beslutanderätt frågai vilka fall skulle till utredning ochtasom som upp

fråneventuellt föranleda anmälningar. klagomål berördaFörutom efter
också företeelser massmediaskulle kunna framkom i ellerparter ta upp som

fåandra också självBörsombudsmannen borde han,vägar. avgöra om
såsom vidombud för enskilda aktieägare, skulle väcka och utföra talan
domstol. falletI det skulle kostnader gick börsom-utöversenare som
budsmannens beslutas börschefen eller, i viktigare fall, börsstyrel-ramar av

utomstående också fråga under-Ville han anlita advokat borde dennasen.
ställas börschefen.

börsombudsmannensI utredande verksamhet borde enligt Fermentaut-
redningen aktiemarknadsbolag och fondkommissionärer skyldiga attvara

frågor och upplysningar.lämnasvara
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överväganden13.5 .4

på defleranågon formiförstärkningfinns behovOtvivelaktigt avenav
inrättandetförslagi sittFermentautredningenområden tar avomuppsom

auktoritativ instansförskyldighetenblgällerbörsombudsman. Det enaen
här tänkaåklagare. Vi kanallmän attvända sig tillformellt ossatt mer

möjlighet ochuttryckligbör habörsledningenochellerbörsstyrelsen en
behandlaslämpligeninteiakttagelser,överlämnaskyldighet avatt som

Ombehörig instans.tillbankinspektionen,disciplinnämnden eller annan
åklagare lämp-med allmänkontaktmisstänkas,svindleri kan ärbrott som

frånuttalandefondbörsen begärased kangodfrågor ettlig. I rörsom
redovisningsrådet,från det avstegaktiemarknadsnämnden omnyaresp.

ifrågasättas.redovisningssed kanfrån god
i civilprocess,ombud för aktieägarefinansieramöjligheterUtökade att en

på platsbehandlasharskyddsregler överträtts,aktiebolagslagens annanom
betänkandet.i

lösningen.organisatoriskaden föreslagnatillvi tveksammaDäremot är
vårt förslagkännedomFermentautredningen inte atthadeFör det första om

ochbörsstyrelsenkunna avlastadisciplinnämnd, vilken börinrätta ren-en
behand-Fermentautredningenområdendeuppgifter till blodla dess soma

mellanuppstå rollfördelningenioklarheter kunnaandra skullelar. För det
egenskapi dessbörsstyrelsenochfristående börsombudsmanformellt aven

medförhållanden överensstämmerunderhandeln skeransvarig för att som
använda denaffärssed förmed godförfattning attlag och samtannan

praktikenförslaget itredje skulledetinnebörd. Förnuvarande lagtextens
ochbörschefenunderställaskulle behövabörsombudsmaninnebära att en

innebarinteställningstagandenviktigarebörsstyrelsen allaeller mersom
ak-ellerbankinspektionentilliakttagelservidarebefordranrutinmässig av

också nöd-bleve säkertsamordningkontinuerligtiemarknadsnämnden. En
undvikas.skulle kunnaoch glappdubbelarbetevändig för att

har debörsstyrelsenändamålsenligtdärförDet förefaller attmervara
inrättasbörsombudsman inte ettbefogenheterna ochnämnda att somen

gränsdrag-besvärligaDärmed undviksfriståendesärskilt, formellt organ.
börsombudsman-ochbörsledningensbörsstyrelsensningsproblem mellan

olika iförfrågningar medocharbete, kontakter parterlöpande om-nens
åläg-Fermentautredningen skulleenligtuppgifterdevärlden. Vissa somav

börsledningensingå deldärmedbörsombudsman kan som avengas en
lämpligtdock intedetansvarsområde. Vi attbörsstyrelsens varaanser

domstols-iaktieägareombud förellerfondbörsen uppträder part ensom
börsbolag.enskiltmot ettprocess

rollvid dessavseendefäster vibankinspektionenNär det gäller stort som
har kap.Vi ipå marknaden.också etikendet gällerövervakande närorgan

bibehålls med§ fondkommissionslageninuvarande 27den10 föreslagit att
övervakabankinspektionen skallinnebördmedlydelse, dvsoförändrad att

regle-författninglag ochföljer dennafondkommissionsbolag somatt annan
uppmärk-övrigt mediinspektionenoch ävenverksamhetbolagens attrar
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samhet skall följa fondkommissionsbolagens verksamhet i den mån det
behövs för kännedom de förhållanden kan inverka på bolagetsom som
säkerhet eller är betydelse för sund utveckling fond-annars av en av
kommissionsverksamheten. I vårt förslag till lag handel med fondpapperom
och andra finansiella instrument ingår med oförändrad lydelse de nuvaran-
de 2 och §§3 värdepappersmarknadslagen. Handel med och förvaltning av
fondpapper skall bedrivas så allmänhetens förtroende föratt värdepappers-
marknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen
äventyras. Bankinspektionen skall övervaka efterlevnaden bestämmel-av

i lagen.serna
Vi ansluter också till kreditmarknadskommitténs uppfattningoss vilken-

framgår närmare avsnitt 13.6.4 nedan det får åligga bankin-av att anses-
spektionen i samband med sedvanligatt inspektion, och i samråd med
fondhandlareföreningen och bankföreningarna, tillse marknadenatt upp-
rätthåller höga etiska krav. Enligt vår mening det viktigtär bankinspek-att
tionen aktivt medverkar till sjålvreglering kommeratt till stånd detnären
behövs. Om självreglering inte kommer till stånd, bör inspektionen påverka
utvecklingen rekommendationeratt i formut allmänt rådgenom i singe av
författningssamling eller vid behov hos regeringen hemställa lagstift-om
ning.

I syfte följa och värdera den självreglerandeatt verksamheten på mark-
naden kan det värdefullt för bankinspektionen till sig knytavara att ett
kontaktorgan, till exempel i form nämnd med företrädare för olikaav en

på marknaden förparter diskutera olika aktuellaatt börsetiska frågor.
Grunderna återkallelseför fondkommissionstillstånd och andra sank-av

tioner diskuteras i kap. 10 och 11. Det bör här framhållas underlåtenhetatt
iaktta god affärssedatt den har formulerats i icke sanktionsbelagdasom

rekommendationer inte utgör särskild förgrund återkallelse fond-en av
kommissionstillstånd. Upprepade från god sed kan dockavsteg vidge
handen fondkommissionärenatt olämpligär sinutöva verksamhetatt vilket
i sin grund för återkallelseärtur tillståndet.av

Den arbetsfördelning har utvecklats mellan bankinspektionen ochsom
börsstyrelsen enligt vårär mening ändamålsenlig och bör bibehållas. Börs-
styrelsens övervakande och etikskapande verksamhet bör alltså i huvudsak
inriktas på förhållandena i de emitterande börsbolagen medan bankinspek-
tionen bör koncentrera sig på fondhandeln i framtiden följdsamt som en-

våra förslag på olika områden övriga värdepappersförmedlareav och icke-
börsnoterade bolag vilkas aktier har fått allmän spridning. Bankinspek-en
tionen har dessutom tillsyn börsernaöver och kan på så påverkasätt ytterst

derasäven etikskapande verksamhet.
I avsnitten 13.6.7 och 13.6.8 nedan redovisar vår utvärdering själv-av

regleringen och vår sammanfattande bedömning den betydelse börav som
tillmätas självregleringen i framtiden.
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självregleringreglerbindandeSamspelet13.6. -

räckviddBörsetikens13.6.1

förutsättning förnödvändigregel- och ärExistensen normsystemett enav
måsteochsådant regel-Ettfungerande marknader. normsystemeffektivt

omfattaochbeståndsdelarolikainnehålla rad etteffektivtför att envara
ochregel-vår mening viktigtockså enligtområden. Det attolikaflertal är

värdepappers-på delarolikamöjligtså likartatärnormsystemet avsom
marknaden.}

l avsnittdettaiövervägandenvåratillbakgrund närmareSom senareen
g verksam-regler ocholikasammanfattningbörjantill typer avavenges en

problemområdenhuvudsakligadevärdepappersmarknadenpåheter samt
börsetik.debatteni den allmännahar pekats ut omsom9

l Regeltyperl3.6.l.l

länderjämförbarai allavärdepappersmarknadenpå ärRegelverket sam-
l på deTonviktenkaraktär.olikabeståndsdelarolikaradmansatt avenav

med hänsyn tillländer rättssystem,mellan olikavarierar starktdelarnaolika
förhållanden.för svenskaredogörelsekortfattadtradition Här ges enmm.

aktiebolagens,förriktlinjernade allmännalagstiftning drasGenom upp
bankin-tillsynsmyndighetensfondkommissionärernasfondbörsens, resp.

detstatsmakternaPå områden harvissaspektionens verksamhet. ansett
insiderhandelfrämstföreskrifter,detaljeradenödvändigt att omge mervara

befattnings-och ledandeanställdaemissioner tillför riktadeformernaoch
havare.

börssty-institutionerna,också de ansvarigalagstiftningen föreskrivsI att
för demreglerutfärdar bindandebankinspektionen,relsen som om-resp.
börsmedlemmar-bolagen,börsregistreradedvs deverksamheten,fattas av

inregistreringskon-fondbörsensskerCTC-bolagen. Detta genomna resp.
modellavtaletbörshandelnordningsregler förmed börsbolagen,trakt resp.

deras sk marketochOTC-bolagför avtal mellananvisningaroch övriga
också upplägg-föranvisningar lämnasfondkommissionär. Vissamakers

värdepappersmarknaden.löpande tillsynbankinspektionens överningenI av
uttalandenrekommendationer ochdefaktorEn viktig utgörsl somav

E Näringslivetsnäringslivet, främstinomsjälvreglerandeutfärdas organav
redogörel-Aktiemarknadsnämnden, för vilkaNBK ochBörskommittél en

Auktoriserade Revi-Föreningenspelartidigare har lämnats. Därutöversel redo-framträdande rollföreningFinansanalytikersoch Sveriges eni sorer
behandlasvårt arbete ochfrågor faller dock utanförvisningsområdet. Dessa

förbigående.därför bara il
Il förhållandenaår offentliga debattendenSlutligen har under omsenare

betydelse. Delta-omfattning ochvuxit starkt ipå värdepappersmarknaden
finans-marknaden,övrigt verksammadebatten de ii ärär somgare

privata aktiesparare,institutionella placerare,föranalytiker, representanter
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intresseorganisationer olika slag, andraäven politikerav men grupper som
och journalister.

Uttrycket börsetik används i den allmänna debatten oprecistärsom
och saknar vedertagen och exakt definition. Vi har valt begreppetatt ge en
relativt vid innebörd: det skrivna och oskrivna vid sidannormsystem som -

lagstiftningen påverkar påverkaeller bör beteendet hos de olikaom -
värdepappersmarknaden, investerare,parterna emittenter värdepap-av

mäklare, rådgivare fl.per, m
Frågor lagstiftning, marknadsplatsernas bindande regler och denom

offentliga tillsynen värdepappersmarknaden behandlas plats iannan
betänkandet. Redogörelsen och övervägandena i detta kapitel koncentreras
i huvudsak till den självreglerande verksamheten.

Det bör dock påpekas mellangränsen lagstiftning och börsetikatt är
svårbestämd. Som exempel kan de sknämnas generalklausulerna i aktiebo-
lagslagen vilkas tillämpning ingåkan i börsetik. Det ligger också ianses
sakens de oskrivna delarna börsetiken svåranatur att ellerär omöjligaav

beskriva konkret.att

13.6. l .2 Verksamhetsområden

Regelsystemet sikte på rad olika verksamhetertar betydelse fören av
värdepappersmarknaderna.

Inom handeln med värdepapper gäller det marknadsplatserna och de
aktörer direkt eller indirekt verksammaär där, nämligen fondkommis-som
sionärer och övriga värdepappersförmedlare placerare olika slag.samt av

En del regelsystemet föreskrifter för de emitterande bola-annan av ger
Det gäller förfarandet vid emissioner, vissa inslag i affärsverksamhetengen.

och framför allt informationsgivningen sådana viktiga beslut och händel-om
i den löpande affärsverksamheten kan ha betydelse för kurssätt-ser som

ningen på bolagens värdepapper föreller bedömningen deras behandlingav
aktieägarna.av

En tredje del regelsystemet gäller information ägarförhållandenav om
och ägarförändringar insyn i företagens aktieböcker ochgenom genom
offentliga meddelanden från berörda ägare förändringarstörre i inne-om
haven flaggningsmeddelanden.skgenom

Slutligen finns viktiga föreskrifter förfarandet vid offentliga erbjudan-om
den riktade till samtliga aktieägare i visst företag köp aktier ochett om av
andra värdepapper utgivna företaget.av

13.6.2 Problemområden

redogörelsen i avsnitt 13.2 har framgått åtskilliga frågeställning-Av attovan
aktuella i olika påsammanhang värdepappersmarknadenär harar som

år.ställts under debatt under problemområdenDessa kan kortsenare
sammanfattas på följande sätt.
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Förhållandetl3.6.2.l aktieägare bolag-
påståddEn rad de konkreta fall bristande börsetik har inträffatav somav

årunder och del de regelförändringar har utarbetatsstorsenare en av som
Ändaminoritetsskydd i aktiemarknadsbolag. sedan möjligheter till rik-rör

tade emissioner, dvs emissioner företrädesrätt för gamla aktieägare,utan
infördes ändring i aktiebolagslagen 1973 har villkoren och for-genom en

för enskilda emissioner debatterats. Den inämnarenmerna gemensamma
påkritiken har varit den riktade emissionen har skett villkoratt ansettssom

alltför för aktietecknaren därigenom inneburitochvara gynnsamma en
förmögenhetsförlust för de aktieägarna. emissiongamla Mest känd denär
till ledande befattningshavare 1983Leo AB genomförde ochm som som
ledde till tillsättandet Leo-kommissionen 1986 och lagstiftning.av senare

Förhållandet13.6.2.2 mellan aktieägarna

år de problem kanI flera fall under har uppmärksammats somsenare
Problemen kan gällauppstå företag har dominerande aktieägare.i som en

personligen och det berördatransaktioner skett mellan aktieägarensom
åsidosåttandemedaktiemarknadsbolaget eller hans driva bolagetsätt att av

intressen.andra aktieägares
klagomål från enskildavanligt föremål för pressdebatt ochEtt annat

offentligafondbörsen och Aktiemarknadsnämndenaktieägare till är upp-
klagomålen exempel gällt före-köpserbjudanden. Debatten och har till

olika villkor för aktieroch uppköpserbjudandekomsten i ett avavsamma
aktier, konvertibler ochför olika slag värdepapper,olika slag avresp.

Klagomålen det bolagteckningsoptioner. riktas i dessa fall inte mot som
vederbörande i det köpande bolaget.år ägare utan mot

Förhållandetl3.6.2.3 fondkommissionärkund -
Klagomål då då fondkommissionärer.olika slag förekommer och motav

klagomål kan utförda leveransförseningar,Dessa gälla felaktigt uppdrag,
råd-problem i samband med kommissionärens självinträde, tvivelaktig

ibland vadgivning, för kunden ofördelaktiga avslutskurser sämre änt o m
samband medfondbörsen den aktuella dagen, problem inoteratssom

belåning värdepapper m m.av

l3.6.2.4 Förfarandet vid marknadsintroduktioner

Från tid till förhållandenahar i samband med marknadsintroduktio-annan
föremålaktier varit för debatt, halvåretallmän under förstasenastner av

1989 med anledning den uppmärksammade marknadsintroduktionenav av
det tidigare statsägda rederiet Uddevalla Shipping. Kritiska synpunkter har
framförts det varpå tilldelningen aktier genomfördes bak-sättmot motav
grund erbjudandet till allmänheten förvärva aktier övertecknadesatt attav
vilket i sin ansågs följd introduktionskursen alltförtur att sattesvara en av
lågt.
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Debatten har har framgått avsnitten 7.4.2.2 13.4 och 13.5samtsom av- -
föranlett flertalet övervakande och normgivande på aktiemarknadenorgan

utfärda rekommendationer och uttalanden. I avsnitt 13.6.6 beröratt
dessa frågor ytterligare.

Svåröverskådligt13.6.2.5 regelverk

Den aktiesparande allmänheten uppfattar ofta skyddet i börsetiska frågor
i vid mening otillräckligt och den institutionella uppbyggadensom som
svåröverskådlig. Enskilda aktieägare tycks ibland svårtha förstå vilkenatt
institution kan behandla vissa frågor klagomål.ochsom

Delvis beror känslan rättslöshet kort påoch genuin okunnighetgottav
aktiemarknadens funktionssätt, till exempel utbredd föreställningom en om

småsparares förluster alltid har orsakats oetiskt beteendeatt en av av
någon aktör.stor
Till viss del förefaller dock kritiken den svåröverskådliga institutionellamot
uppbyggnaden berättigad. Vi har försökt beakta dessa synpunkter iattvara
utformningen våra förslag i möjligaste mån förenkla reglering-attav genom

och avstå från införa i och för sig önskvärda på marknaden.atten nya organ
Samtidigt vill inskärpa vikten den pedagogiska uppgift förstaiav som
hand bör åvila marknadsplatser, självreglerande intresseorganisa-ochorgan
tioner Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Aktiefrämjandetsom att
upplysa allmänheten uppbyggnaden regelsystem och institutioner påom av
värdepappersmarknaden. frågorDessa bör beaktas bankinspektio-även av

i dess utåtriktade verksamhet.nen

13.6.3 Börsetikens allmänna principer

påEn viktig princip för aktiemarknaden självklar och därför iärparterna -
låtaallmänhet oskriven nämligen alltid uppdragsgivarens intressenatt-

före såväl rådgivare företagsledningarde Det gäller mäklare ochegna. som
och förhållande till sina huvudmän, alltså kunderstyrelser i allaresp. resp.

det fondkommissionärer återfinns denna iaktieägare. När gäller regel kom-
missionslagen.

Ur huvudprincip kan härleda viktiga grundsatser likabe-denna somman
handling och minoritetsskydd, i sin förär nämnaretur gemensammasom
åtskilliga på värdepappersmarknaden, främstskrivna och oskrivna regler
dem uppträdande på aktiemarknaden.börsbolagensrörsom

EG:sAndra likaledes självklara allmänna principer kan hämtas ur- -
börsetiska avstå från förfarandenrekommendationer. Aktörerna bör som

påkan skada funktionssättet eller allmänhetens förtroende för värdepap-
Så åtgärderpersmarknaden. till exempel bör undvikas syftar till attsom

påotillbörligt påverka värdepapper eller allmänhetenskursen ett upp-
påfattning värdepapper. värdepappers-värdet Denett agerarom som

endast bokstaven,marknaden skall handla i enlighet med andan, och inte i
de föreskrifter och rekommendationer har lämnats.som
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13.6.4 Kreditmarknadskommitténs överväganden

I kreditmarknadskommitténs KMK betänkande SOU 1988:29, del s.
84ff behandlas yrkesetiska frågor inom fondhandeln. återgerKMK till att
börja med fondbörsutredningens ståndpunkt på 1970-talet inför den nu

fondkommissionslagen.gällande
Fondbörsutredningen diskuterade de yrkesetiska i årsreglerna 1919 lag-

stiftning. Till dessa hörde fondkommissionär i vissa åtafall inte fickatt en
sig förmedla affär i fondpapper affären uppenbarligen hade karak-att om

spekulation, tilltär exempel kunden omyndig, åtägnade sigav om var
spekulationsaffårer i alltför förhållandeutsträckning i tillgångartill sinastor
eller uppenbarligen saknade nödvändig erfarenhet i ekonomiska för-
hållanden.

Fondbörsutredningen ansåg de bakomliggande principerna för deatt
yrkesetiska reglerna alltjämt borde gällande det föreföll över-attvara men
flödigt i själva fastslå sålagtexten grundläggande och självklara ting. Tillatt
följd härav innehåller fondkommissionslagen inga konkreta yrkesetiska reg-
ler den tidigare fanns.artav som

Kreditmarknadskommittén övervägde utgångspunktmed i års1919att
återinföralag konkreta yrkesetiska i fondkommissionslagenregler och kom

till följande slutsats:

Vid jämförelse med vissa utländska värdepappersmarknader haren, kommittén funnit de svenska yrkesetiska reglerna bör systematiserasatt, och skärpas. Det främst reglerna i kommissionslagen, till vilka fond-är
kommissionslagen hänvisar, bår de svenska bestämmelserna påsom upp

område.detta För ytterligare markera betydelsen dylika regler föratt av
såväl påaktörerna den svenska marknaden för omvärlden föreslårsom
kommittén den direkta hänvisningen till kommissionslagen ochatt -
därmed till den lagens bakomliggande principer- bör kompletteras med

uttrycklig denregel i kreditmarknadskommittén föreslagna nyaen av
kapitalmarknadslagen innebörd fondkommissionär skall utövaattav enl
sin verksamhet under iakttagande god fondkommissionssed.av

Genom införande begreppet fondkommissionssed,god vilket harav
sin förebild i lagstiftning, markeras betydelsen påde denattannan av
svenska marknaden aktiva fondkommissionärerna iakttar hög etisken
standard. Det skall inte råda någon tvekan fondkommissionärattom en

självständig och oberoende kundens intresseär alltid kommer isamt att
f första hand. När det gäller god fondkommissionssed dess innebördär

inte fårstatisk bero utvecklingen. Innebörden fåri begreppetutan av av
utifrånbestämmas vad i allmänhet god sed i affärsför-som anses som

hållanden.‘ Härvidlag bör bankinspektionens allmänna råd och praxis
fondhandlareföreningens andra organisationersoch rekommenda-samt

tioner ha avgörande betydelse. Som exempel kan BFFSnämnasen
1988:7 bankinspektionens råd angående handel med standar-som avser
diserade optioner och terminer vissa rutiner inom aktiehandels-samt
rörelse. fårDet åligga bankinspektionen i samband med sed-attanses
vanlig inspektion, och i samråd med fondhandlareföreningen och bank-
föreningarna, tillse marknaden upprätthåller höga etiska krav. Föratt

få försäkran nårkraven demtill yrkesverksammaatt att uten om som
inom branschen det angeläget sammanställning etiskaär regleratt en av
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form normverk fondkommissionärernasker i rekommende-ettav som
efter. förutsätts utarbetassig Denna regelbok fond-rättaattras av

kommissionärernas organisationer, för närvarande fondhandlare-egna
samrådföreningen och bankföreningarna, i med bankinspektionen. Det

ligger i organisationernas intresse tillse uppdaterasreglerna lik-att att
informera medlemmarna och deras anställda etikreglernaattsom om

tillse medlemmarna iakttar dem.samt att

Bankinspektionen anslöt sig i sitt remissvar till kreditmarknadskommitténs
långsynpunkter och framhöll bland inspektionen under tid försöktannat att

få påaktörerna marknaden och deras organisationer själva utformaatt
jenhetliga och samtliga tillämpade yrkesetiska regler.av

lSvenska fondhandlareföreningen anförde följande i sitt remissvar. Yrkes-
påetiska regler finns i hög grad utvecklade den svenska värdepappersmark-

Inaden. De har dock inte alltid dokumenterats i skriftliga instruktioner eller
liknande och endast i begränsad utsträckning i branschgemensamma sam-

lSåsom framhållitmanställningar. kommittén finns det dock anledning för
branschorganisationerna vid behov utveckla och sammanställa dylika.att
Om det, såsom någonkommittén uttalat, skall ske form regelbokgenom av

på går gångeller inte för alla Viktigast dock desätt avgöra. ärannat att en
etiska standards utvecklas inom företag.som resp.

verkande faktorerGenerellt13.6.5 |å
faktorergenerellt verkandeaktiemarknad finns vissafungerandePå välen

Iupprätthålla godbidrar tillregelsystemetvid sidan att enomsom --
följande.viktigastebörsetik. De är tägarförändringarägarförhållanden ochGenomlysning handel,av-

försvårar kursmanipulationerlikviditetGod 1som-
analytiker ochkår förmedlare, placerare,arbetandeprofessionelltEn av-

information och tidigtmarknadentillförekonomiska journalister som
uppmärksammar avarter.

effekt.också preventivdärmed ha vissmarknad kanfungerandeEn väl len

l
e förslagInnebörden13.6.6 vara lav

utvecklingbörsetikensför
l

lagregleradeförstärka devår varitlämnar har strävanI de förslag attsom
efterlevnaden ochövervakaregler,fastställakapacitetinstitutionernas att

beträffandevåra förslagHärsanktioneringripa med avarter.mot avses
marknadsplatserövrigastyrelserna förochbörsstyrelsenbankinspektionen,

ochregel-viktigtdisciplinnämnden. Det ärden föreslagna att norm-samt
värdepappersmarkna-delarolikaså möjligtlikartatärsystemet avsom

olikaföreliminera riskenockså varitdärförhar attden. En strävan att
låga konkur-kravanvänderlandet--inom ochmarknadsplatser utom som

denandra förslagoch ärföljd dessaviktig indirekt attrensmedel. En av
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etikskapande och -övervakande verksamheten bland privata kan sti-organ
några påmuleras och stödjas. Här exempel detta.ges

tillåtaFörslaget väsentligt handelslager hos fondkommissionä-störreatt
och därmed skapa förutsättningar för vidgat inslag k marketettrerna av s

maker-handel på aktiemarknaden med fondbörsensbör tillsammans sknya
SAX-system kunna förstärka de i avsnitt 13.6.5 nämnda generelltvissa av
verkande faktorerna marknaden ökad likviditet och förbättradgenom
genomlysning. Därmed försvåras genomförandet och underlättasav upp-

såvältäckten otillbörliga förfaranden handeln bland emittenterna.iav som
I avsnitt 13.6.2.4 nämndes förfarandet vid marknadsintroduktio-attovan

föremålhar blivit för kritiska i den allmänna debatten undersynpunkterner
vårttid. Vi har kap. redogjort för förslag till lagbestämmelsei 7senare en

lagen §börs- och clearingverksamhet, 36 bör kunna leda tillom som
förhållanden Vårtförbättrade i dessa avseenden. förslag innebär i korthet

åliggerdet börsstyrelsen i samband med ansökan börsregi-att att en om
strering aktier eller andra fondpapper bland kontrollera deannat attav
principer för fördelningen fondpapperengäller överensstämmersom av

påmed god sed värdepappersmarknaden.
vårt påförslag följer det faller börsstyrelsen övriga själv-Av ochatt

reglerande aktiemarknaden utfärda de rekommendationer ochattorgan
frånuttalanden nödvändiga för precisera tid tillvadär attsom som annan

årkan sed i dessa framgått undergod sammanhang. Som har haranses vara
sådana1989 flera uttolkningar god sed offentliggjorts och ytterligare ärav

vårunder utarbetande. Enligt uppfattning har därmed fastställandet godav
områdetsed på fått god början.en

Förhållandena bland onoterade företag aktier spriddavilkas allmäntär
också vårahar förslag införa vissa generellauppmärksammats attgenom

informationsgivningpåkrav bl dessa företags och i vissa avseendenatta
bankinspektionen.ställa dem under tillsyn av

13.6.7 Utvärdering självregleringenav

När det först gäller självregleringen inom fondhandeln har denna länge varit
utvecklad. Vi kan vårdärför för del instämma i de synpunkter harsvagt som

framförts kreditmarknadskommittén önskvärdheten att ettav om av norm-
verk utarbetas fondhandlareföreningen och bankföreningarna i samrådav
med bankinspektionen. alltsåDet angeläget det arbeteär haratt som nu
påbörjats inom fondhandlareföreningen drivs med kraft.

Även det gäller självregleringen pånär aktiemarknaden finns fog för vissa
kritiska kommentarer. Tidigare har konstaterats Näringslivets Börskom-att
mittés verksamhet låg under lång tid efter utfärdandet 1971nere av en
rekommendation påbörjadesuppköpserbjudanden. Först under 1982om
åter verksamhet.

Fram för något årtill någrasedan utfärdades med få undantag rekom-
mendationer först sedan initiativ till reglering och andra förändringar tagits

statsmakterna ocheller börsstyrelsen. flaggningsrekommenda-NBK:sav
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tion i november 1983 samtidigt värdepappersmarknadsutred-utgavs som
ningen i månad föreslog lagbestämmelser flaggning, ävensamma om om
NBK hade diskuterat sådana regler sedan tid. Rekommendationenen om
riktade emissioner i 1986 sedan januariregeringen i detta årutgavs mars
tillsatt Leo-kommissionen för utreda dessa frågor. Arbetet medatt en

och moderniseringöversyn rekommendationen från 1971 uppköp-av om
serbjudanden påbörjades först under 1986. Bidragande orsak till över-att

igångkom kan ha varit fondbörsen då hadeatt startat ett egetsynen
utredningsarbete på område. årendetta Under de förefallerallra senaste
dock aktiviteten ha ökat inom Näringslivets Börskommitté.

särskild betydelseAv har varit bildandet Aktiemarknadsnämndenav som
påbörjade sin verksamhet i september 1986. Aktiemarknadsnämnden rönte
i början sin tillvaro frånviss kritik vissa håll, frånbl Sveriges Aktiespa-av a

Riksförbund, där menade nämnden iattrares ett partsorganman var
näringslivets tjänst. Vi dock Aktiemarknadsnämnden med tidenattanser
har utvecklats till viktig del den svenska värdepappersmarknaden,en av

detäven för tidigtännu uttala sig långsiktigaär nämndensattom om
betydelse. Vi hälsar med tillfredsställelse nämnden decemberatt o m
1987 har börjat uttalanden pågöra initiativ i frågoraktuella till ledningeget
för marknadens aktörer. Den organisatoriska förstärkningen nämndenav

inrättandet särskild expertpanel ocksåkan betydelse.genom storav en
En frågacentral för framtiden givetvis hur förutsättningarnaär för en

effektiv självreglering sig och de har förändrats någoni riktningter om
under år. Flera faktorer kan innebära självregleringenattsenare rentsynas
allmänt har blivit mindre effektiv.

Den växande konkurrensen mellan olika ägargrupper, finansiella institut
har lett till allt fler sig oberoende etableradeetc organisationeranser vara av

i näringslivet och därför obenägnaär sig efterrätta socialt tryck frånatt ett
detta håll. Kreativiteten på marknaden ocksåmedför det har blivitatt
svårare vad god sed.avgöra äratt som

Självsaneringens möjligheter hänger uppenbarligen medäven desamman
självreglerande styrka och allmänna auktoritet och anseende. Enorganens
jämförelse mellan de organisationer verksammaär värdepappers-som
marknaden Advokatsamfundet och Föreningen Auktoriserade Revi-resp.

pekar på tvåde sistnämnda har framgång i sittstörre etikskapandeattsorer
arbete, både inom kår och utåt.resp.

Anledningen sannolikt bådadessaär yrkessammanslutningar delsatt
organiserar vilketalla i och för berorsig lagregleringen advokatverk-av
samhet mycket del de kår,verksamma inom dels harstorresp. en av resp.

lång tradition självreglerande verksamhet. Motsvarande förutsätt-en av
ningar betydligt blandär de organisationer påverkar värdepap-svagare som

åtminstonepersmarknaden, i de avseenden här aktuella. Så tillärsom
exempel organiserar huvudmännen bakom Näringslivets Börskommitté och
Aktiemarknadsnämnden långt ifrån alla aktörer påbetydelse värdepap-av
persmarknaden, och andelen ha minskat åren.översnarastsynes

Sverige också frånhar till skillnad bl den brittiska marknadena en- -



Börsetikens former och innehåll 239SOU 1989:72

relativt tradition det gäller självreglering pånär värdepappersmarkna-ung
den. Börsstyrelsens aktiviteter detta område påstartade inte allvar
förrän i slutet 1970-talet. Näringslivets Börskommitté NBK och Aktie-av
marknadsnämnden iär allt väsentligt 1980-talsföreteelser. Det kan här
bland NBK:s verksamhet reglerats i internaannat noteras stadgar förstatt
med verkan from 1989. Beträffande fondhandeln har tidigare konstaterats

den visserligen traditionsrika Svenska fondhandlareföreningenatt först un-
der de allra åren påbörjat arbete inom det börsetiska området.senaste ett

Den kraftiga ökningen volym och komplexitet på aktiemarknadenav
vissa försvaga självregleringens möjligheter.antas vårEnligt meningav

bidrar denna utveckling samtidigt till öka behovet ansvarskännan-att av en
de självreglering. Det inte möjligt förär statsmakterna och tillsynsmyndig-
heten uppfatta åtgärdaoch problematt och missförhållandentypernya av
på marknaden lika snabbt det bör för de organisationersom vara som
verkar marknaden.nära

Självreglering brukar allmänt betraktas lämpligare lagstiftningän närsom
det gäller komplicerade och snabbt föränderliga frågor den ärtypav som
aktuella värdepappersmarknaden. En effektiv lagstiftning förut-anses
sätta problemet klart definierbartär medan självregleringatt kan attvara
föredra på diffusa områden börsetik, där omständigheterna i detmer som
särskilda fallet har betydelse. Genom allmän debatt och självreglerings-stor
initiativ kan allmänna etiska principer och regler fyllas med konkret inne-
håll snabbare lagstiftningän eller prejudicerande frånutslag dom-om ny
stolarna skall inväntas.

Denna idealbild inteöverensstämmer helttyvärr med den faktiska ut-
vecklingen på detta område i Sverige. Självregleringsprocessen på värde-
pappersmarknaden har påtagliganämnts uppvisat brister. Erfaren-som
heterna från 1980-talet påpekar ofta först starkaatt närstartarprocessen
politiska krafter har kommit i rörelse i viss fråga.en

När självregleringen väl har påbörjats på område bedrivs arbetetett
relativt snabbt och med sakkunskap och starkt Det före-stor engagemang.
faller också marknaden snabbt de rekom-accepterar merpartensom om av
mendationer utfärdas sanktionsmedel och bevakning efter-trots attsom av
levnaden saknas. Bidragande till rekommendationernas genomslag har ock-
så varit aktiv, kunnig och snabbt expanderande kår ekonomiskaen av
journalister och analytiker.

13.6.8 Sammanfattande bedömning

Statsmakterna har i Sverige främst uttryckt allmänna principer börsom
pågälla värdepappersmarknaden och i avstått från konkretastort sett att ge

föreskrifter börsetikens sakliga innehåll. En viktig portalbestämmelse ärom
2§ i lagen värdepappersmarknaden: Handel med och förvaltningom av
fondpapper skall bedrivas så allmänhetens förtroende för värdepappers-att
marknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen
äventyras.
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regelsys-kännetecknande för hela det svenskasammanfattningsvisDet är
Storbritannien ochexempelvisförhållande tillbörsområdet iatttemet

Leolagen deInsiderlagstiftningen och ärfå detaljregler.USA har relativt
traditionen.från den svenskaundantagenhuvudsakliga

fond-näringslivet,börsstyrelsen,överlämnat tillhar i ställetLagstiftaren
debattfinansanalytiker och allmänrevisorsorganisationer,handeln, att ut-

inregistreringskontrakt frivil-fondbörsensdetaljerna i formforma resp.av
sanktionsbestäm-opinionsyttringarandrarekommendationer ellerliga utan

melser.
sund utvecklingvår till den slutsatsendel kommitVi har för att aven

samspel mellanbetjänt fortsattbästför framtidenmarknaden äräven ettav
marknads-för andrastyrelsernakaraktär: börsstyrelsenolika resp.organ av

också bolagsorga-självreglerandebankinspektionen,platser, organ, men
Sverigesaktieägaresammanslutningaraktieägare ochenskilda avnen,

Vårabolag.enskildaaktieägareföreningar iRiksförbund,Aktiesparares
ändranämnvärd utsträckningtillavseenden syftar inteförslag i olika att 1

föreslåsnågra avseendenställning iaktieägarnasdetta samspel, även om
stärkas.

bör börsstyrelsensdisciplinnämndinrätta övertaFörslaget att somen
etik-självreglerande ochbehovetsanktionsbeslut minskar inte annanav

4skallframgår på i betänkandetplatsskapande verksamhet. Som 1annan
marknadsplatsernas regelverkuttolkningendisciplinnämnden för avsvara

Disciplinnämndens rättstillämp-sanktionsärenden.beslut i enskildagenom
avsikten inteetikutvecklingenning skall därmed bidra till är nämn-attmen

uppgift. I det avseendetsjälvständig etikskapandeden skall ha senareen
Aktiemarknadsnämndens, Nä-vid bland andrafäster kommittén viktstor

framtidafondhandlareföreningensSvenskaringslivets Börskommittés och
verksamhet.

genomgåendesjälvregleringen. Enpå den framtidaVissa krav bör ställas
efterlevnadenvarit bevakningsjälvregleringen harbrist i den svenska att av

självreglerandetagits för Deinitiativ ibland harhar saknats och sent.att
tillräckliga föroch avdelafast organisationbör ha resurserorganen en

denna verksamhet.
vårenligt meningmåste effektiv och trovärdigSjälvregleringen för bliatt

enstaka förslag förframläggandekontinuerlig och inte attavprocessvara en
intesjälvreglering värdavvärja lagstiftning. En strävarhot namnetom

fårsjälvregleringenundvika regler. Närheller efter i första handatt jen
ivår i situationer nödvän-enligt uppfattning vissasådan inriktning, blir det

såuppnå erforderliga allmän-resultatdigt tillgripa lagstiftning för attattatt
bibehållas.förtroende kanhetens

går alltsålagstiftning isjälvreglering ochsamspelet mellanDet idealiska
områden bör själv-hållet. Liksom inom andraså andrastället sägaatt

behovidentifiera och tillfredsställaregleringen före att avnyagenom
och haraccepteradereglerna har blivitreglering. Efter hand mansom

sådanavalda delartillämpningen kan däreftererfarenhetervunnit avav
lagstiftning.lämpade förregler bättrevara
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på-Aktiemarknadsnämndens har möjligheter tillMed tillkomst öppnats
sådanai de fall, där utfärdade rekommendationer inte följs. Genomverkan

Ävenmöjligheter torde självregleringens effektivitet öka. inom fondhan-
hålla nämndens uttalanden.deln bör givetvis sig underrättadman om

likvär-Auktoritativa organisationer självreglerande verksamhetmed av
måstemåste finnas varje dessadig tyngd vidare del marknaden ochinom av

samverka med varandra. F.n. självreglering bland vissasaknas grupper av
placerare vilket vi svaghet.större ser som en

PåPå några områden initiativsärskilda ytterligaregärna att tas.ser
för onoteradeplats i betänkandet föreslås grundläggande reglervissaannan

institutio-företag med allmänt spritt förstärka samhälleligaägande. För att
bevakning utvecklingen inom och etikskapande verksamhetav av-ners

seende dessa företag utvidgning de självreglerandevore av organensen
sådanarbetsområde sådana värdefull.till gälla företag mycket Enävenatt

Aktiemarknadsnämndenbreddning diskuteras enligt vad inhämtat inom
framgår gränsöverskridandeoch NBK. Som diskussionen i kap. 14 omav

ocksåivärdepappershandel kommer alla här landet i framtiden attparter
på den svenskasituationer vad utländska värdepappermöta nya avser a

marknaden.
denna bakgrundSärskilt inom fondhandeln kommer behovetmot av en

bevakning god det gällerkontinuerlig utveckling och sed öka. Närattav
fondhandeln kan vårinom därför för del instämma i desjälvregleringen

kreditmarknadskommittén och bland andraförslag har framförtssom av
remissyttranden kreditmarknadskommitténs be-bankinspektionen i över

tänkande.
alltså självreglering nödvän-Sammanfattningsvis viktig ochsom enser

effektivt förtroendeskapande regel-i utvecklingen ochdig komponent ettav
Självreglering lagstiftning fyller olikavärdepappersmarknaden. ochverk
handutvecklas i hand antingenskall därför och intebehov och ses som -
börpåpekat bankinspektionen aktivt medverka tilltidigare hareller. Som
ståndtill självregleringsjälvreglering det behövs. Omkommer näratt en

inspektionen påverkatill stånd, bör utvecklingeninte kommer att gegenom
författningssamling ellerrekommendationer i form råd siniallmäntut av

vid hos regeringen lagstiftning.behov hemställa om

Erbjudandeplikt13.7.

l 13.7.1 Inledning
li huruvida regleråläggs förutsättningslöst övervägadetdirektivenI attossi
i erbjudandeplikt.benämnavaltinföras Sverige vadbör i har attomi

i riksdagenväcktai motionerpå till flerahänför sig dennaDirektiven punkt
ll 198687.under 198586 och.l

andelvissförvärvarerbjudandeplikt den änMed att avenmeravses som
skyldigbolag skallröstetalet i marknadsnoterat attaktierna ett vara
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erbjuda samtliga aktieägare i detta bolag till honom försälja sina aktieratt
till pris. De aktieägare erbjudandet riktas till har dock ingensamma som
skyldighet sådant anbud.att acceptera ett

I motion l98586:L240 Bengt Silfverstrand mfl s yrkades bla denattav
övertagit 30 aktierna i företag skall tvingas erbjudaprocent sigettsom attav

köpa de övriga aktieägarnas aktier tillatt pris.samma
Motionen behandlades under 1986 lagutskottet remitterade för-av som

slaget till rad organisationer. Remissinstansernas inställning kan kort-en
fattat beskrivas på följande sätt.

Förslaget avstyrktes börsstyrelsen, advokatsamfundet, bankförening-av
industriförbundet, SAF och Aktiefrämjandet.en,

Börsstyrelsen pekade riskerna för oönskad fastlåsning rådandeviden
ochägar- strukturmönster och syftade här påuppenbarligen mångaatt

tänkbara förvärv aktieposter medstörre den föreslagna regelnannars av
inte skulle komma genomföras. Bankföreningen bedömde åtskilligaatt att
företag skulle försvinna från aktiemarknaden till nackdel för denna och att lstrukturrationaliserigen skulle ställa sig väsentligt kostsammare. E

Sveriges industriförbund ansåg det också felaktigt förbjudaattvara
någon äga exempelvis 35 eller 40 i företag. Omatt missbrukprocent ett av
det inflytande sådant innehav skulle förekomma, fårett detta angripasger
med stöd lagens regler härom.av

Även fondhandlareföreningen avstyrkte förslaget i motionen ansågmen
kunde överväga motsvarande skyldighetatt bolag blev såman etten storom

iägare koncernförhållande uppstått.ett annat att ett
Bland remissinstanserna endast bankinspektionen i huvudsak positiv.var

Inspektionen ansåg förslaget utgjorde skydd för mindreatt aktieägareett
och det kunde efterövervägas genomlysningatt dess konsekvenser.en av

Utskottet gick för sin del inte in den berörda frågannärmare men
avstyrkte motionsförslaget med bl den motiveringen riksdagen inteatta
borde föregripa regeringens ställningstaganden till Leo-kommissionens för-
slag och resultatet ägarutredningens LUarbete 198687:5.av

I den proposition regeringen framlade den 5 februari prop.1987som
198687:76 på grundval Leo-kommissionens förslag berördes dock inteav
frågor erbjudandeplikt.om

Redan något under riksdagsår, 198687, blev frågorsenare samma om
erbjudandeplikt föremål för behandling i lagutskottet:ny

Motion 198687:L205 Bengt Westerberg fp vari yrkades attav m en
30°o-regel borde införas.

Motion 198687:N169 Christer Eirefelt fp med motsvarandeettav m
yrkande.

Motion 198687:L206 Hansson cAgne yrkade erforderligattav som
lagstiftning borde föreläggas riksdagen bolagsstämma alltidatt extraom
skall hållas i de fall uppköpsbud lämnas.

Lagutskottet hänvisade till direktiven för dåden nyligen tillsatta värde-
pappersmarknadskommittén och förutsatte dessa motionsförslagävenatt
skulle LUprövas 198687:27.av oss
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Även i den allmänna debatten har vissa höjts för införanderöster ett av
allmän erbjudandeplikt. Till dem hör Nyheters mångårige börs-Dagensen

kommentator Sven-Ivan Sundqvist ända sedan början 1970-taletsom av
frånmed inspiration Storbritannien pläderat för behovet sådan regel.av en

Som framgått har dock inställningen vårti allmänhet i land varit negativ till
påtanken lagreglerad erbjudandeplikt.

13.7.2 förhållandenInternationella

l3.7.2.l Storbritannien

Förhållandena i Storbritannien förslaghar varit förebild för flera deav som
har i Sverige andraväckts och i vissa länder.

I 1960-talet City Take-Oversslutet The Code and Mergersantogsav on
utslag brittisk självreglering. I takeover-koden vissaär ettsom av ges

föreskrifter förfarandet vid ägarförändringar i företag vilkas akti-störreom
vårmed terminologi eller har varit allmänt spridda.ärer - -

l Takeover-koden The Panel Take-Overs and Mergers,utges on enav
J påsammanslutning olika organisationer den brittiska värdepappersmar-av

knaden. Ordförande och vice ordförande of England, övrigaBankutses av
ledamöter i panelen de olika medlemsorganisationema. Takeover-kodenav
revideras fortlöpande.

9.1, 9.5aktuella reglerna lyder i fri översättning och iDe här samman-
drag. för del eller tillsammans med samfälltDen andra agerarsom egen som
har förvärvat 30 röstetalet i bolag skall lämnaeller ettprocent ettavmer

såvida erhållits frånerbjudande till alla aktieägare, inte dispens har pane-
kontantaltemativlen. Erbjudandet skall kontanter haellerutgöras ettav

ellerinte det högsta pris förvärvaren andralägreär än ageratsom som som
honomtillsammans med har betalat för aktieslag under de närmastsamma

föregående månaderna. skall panelentolv Om bolaget har flera aktieslag,;
konsulteras.;

Z åren medde framförts förslagI den brittiska debatten har under senaste
i 20innebörd från 30 till omkringborde sänkas nuvarandegränsenatt pro-
i röstetalet. juni dock panelenI slutet 1989 beslöt gränsenattcent av av
I bibehållasskulle nivå.vid nuvarande

l3.7.2.2 EG

från EGden rekommendationenI i avsnitt 13.3.2 beskrivnaE upp-omovan
juli 1977 berörsfrån den 25förandekod rörande värdepapperstransaktioner
principenfrågor tredje allmänna sägskring ägarförändringar. I denstörre

värdepap-slaglikabehandling skall alla ägareatt garanteras avsammaav
marknads-Varje förändring kontrollen de jure eller de facto över ettper. av
rättigheter.företag skall ske med beaktande övriga aktieägaresnoterat av

allaPrincipen där det heterkompletteras supplementärregel 17, attav
aktieägare bytti bolag där kontrollerande aktieinnehav har ägareett ett
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skall erbjudas möjlighet sälja sina aktier på identiska villkor, såvida deatt
åtnjuterinte alternativt skydd kan betraktas likvärdigt.ett som som

Förhållandena inom EG-ländema enligt uppgift f.n. mycketär varieran-
de. I Frankrike, Portugal och Spanien finns lagreglerad erbjudandeplikt. I
Belgien och Luxemburg bygger på etablerad praxis från myndig-man
heternas sida. I Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Neder-
länderna och Storbritannien finns frivilliga regelverk mycket varierandeav
innehåll och styrka.

EG-kommissionen framlade i december 1988 direktivförslag detett tret-
tonde bolagsrättsdirektivet på område.detta Förslaget har blandatrönt ett
mottagande och det osäkert hur slutligt direktivär ännu kan kommaett att

Här återges de bestämmelser intresse för När någonut. ärse som av oss.
förvärv uppnår tredjedel i börsnoterat bolag,rösterna skallettgenom en av

han skyldig lämna erbjudande till övriga aktier ochägareatt ettvara av
likartade instrument konvertibler m. Enskilda EG-länder tillåts fast-m
ställa lägre Inga uttryckliga föreskriftergräns. vilket pris erbju-en ges om
dandet skall gälla.

l3.7.2.3 Danmark

frånI de 1979 till 1987 gällande börsetiska förreglerna Köpenhamns fond-
börs fanns med inspiration från den ovannämnda EG-rekommendationen

allmänt hållen regel erbjudandeplikt med följande innehåll punkten om
17, här i fri översättning:

Det önskvärt alla aktieägareär i bolag, där kontrollerandeatt ett en
aktiepost byter får möjlighet sälja sina påägare, aktier identiska villkor,att
såvida inte de på åtnjutakan skyddsätt kan betraktasannat ett som som
likvärdigt.

Faenomenet ukendt for dansk tankegang i 1979, mä sige,retvar og man
praksis omkring holdningen til regeln hidtil harat svingende,vaeretog

skriver ledande börstjänstemän i kommentar detill börsetiskatre en nya
reglerna i den danska tidskriften Advokaten 6 1988, sid. 127.nr

I de from 1988 gällande börsetiska föreskrivsreglerna plikt förnya en
förvärvaren kontrollpost erbjuda minoritetsägarna möjligheteratt attav en
sälja sina aktier identiska villkor samma pris för kontrollposten.som
Börsstyrelsen kan dock fråndispens denna plikt. I den revideradege upp-
laga de börsetiska reglerna i februari 1989 vissa kom-utgavsav som ges
pletterande föreskrifter samtidigt berörda anbefalles kon-parter att tasom
takt med fondbörsen.

l3.7.2.4 Finland

Värdepappershandelskommittén föreslog i sitt betänkande i oktober 1987
införandet inlösningsskyldighet för tvåden förvärvat tredjedelarav en som

rösträtten i börsbolag eller motsvavtalsmarknadsbolag svenskaettav
OTC. Denne skulle skyldig erbjuda sig lösa in minoritets-att attvara

aktierägarnas till gängse pris medelvärdet de offentligt noteradeav
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inlösningsskyldighetenmånaderna innantvåunder de närmastköpkurserna
uppkom.

skyldigtbörsbolagfondbörs attför Helsingfors ärreglementetEnligt ett
detdess andelaktieägarebörsbolags närtillinlösningsanbud annat avettge

skrivandeDet i80 äröverstigerröstetalnämnda bolagetssist procent.
tillämpats.hardeninfördes och hurregeldennastund oklart när

denvärdepappersmarknadslagtillmed förslagpropositionI den som
värdepappershan-godtogs1988i oktoberframladeregeringenfinländska

förvärvatför deninlösningsskyldighetförslagdelskommitténs somom en
ändringmedmotiverasGränsentvå tredjedelar attrösträtten. avenav

majoritet.två tredjedelsförutsätterhuvudregelnbolagsordningen enligt
och deni 1989riksdagenfinländskadenPropositionen nyaantogs marsav

augusti 1989.i kraft iträddelagstiftningen
andraI sittföremål ändringsförslag.förblivitredanBestämmelserna har

värdepap-1989 föreslogseptemberdelbetänkande i slutetavslutandeoch av
50har förvärvat änden procentpershandelskommittén avatt mersom

obligatorisktskall lämnaavtalsmarknadsbolagbörs- eller ettiröstetalet ett
anbudsgiva-får bestämmasAnbudsprisetövrigaköpeanbud till ägare. av

sådantröstetalet itredjedelförvärvat etthar änDen en avmersomren.
på fondbörsen,köpaktierförvärva fler änfår intebolag annat genom

Även detaljeradevissaköpeanbud.offentligtnyemission ellerdeltagande i
föreslås lagfästa. Denerbjudandenoffentligaövrigtföreskrifter i nuom

enligtprisinlösningsskyldighet till gängsebestämmelsengällande ovanom
kommittéförslaget.bibehållas enligtskall

13.7.2.5 Norge

børslovutvalget föreslog i sitt betänkan-fondbörsutredningenDen norska
tredjedelförvärvarerbjudandeplikt för den1985de i oktober ensomen

propositionen börslagi börsbolag. Iaktiereller eller röster ett om nymer av
fråganansåg deni maj 1987, regeringenot.prp. 83, framlagd198687 attnr

ingå i börslagen. I lagenoch inteborde behandlas för sig antogs avsom
kan gis reglerföljande Detjuni infördes dockden 6 1988stortinget passus:

vedvisse tilfellerförordning tilbudsplikt ibørsforskriftene motsv.i om
aksjer i børsnoterte selskaper.erverv av

bestämmelsersedan tidigareför Oslo Børs finnsI reglementet om en
imajoritetspostererbjudandeplikt i huvudsak förvärvbegränsad vid ettav

19888953otframlade finansdepartementetbörsbolag. I 1989 prp nrmars
förvärv i börsnotera-erbjudandeplikt vidförslag införande störreett om av

ocksåbestämmaskall kunnade bolag. föreslogs dock KungenDet attatt
omfattas.skall kunnaså fall aktiebolagaktieförvärv i andra, och i större,

uppnårförvärv 45Erajudandeplikten utlöses någonnär procentgenom
minst lika högtbolag. Priset i erbjudandet skallröstetalet i ett somvaraav

föregåendeunder dedet högsta pris budgivaren har betalat för aktien sex
likvidmånaderna. skall i regel ske kontant,Betalningen även annanmen

försäkringsbolag.tilåtas. Erbjudandet bank ellerkan skall garanteras av
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Budgivaren skall ha erbjudandeträtt göra villkorat han uppnåratt attav
minst två tredjedelar röstetalet i bolaget. Om erbjudande inte fram-ettav
läggs föreskrivet får densätt, aktieägare borde ha lämnat ettsom
erbjudande inte utnyttja sin på bolagsstämman.rösträtt

I den remissomgång höring föregick propositionen föreslog de-som
vid 50gräns Flera remissinstanser ansågpartementet dennaprocent.en att

hade för högt.gräns I propositionen valde däreftersatts sköns-man
mässigt sänka den til 45att procent.

l3.7.2.6 USA

Såvitt har kunnat finna saknas bestämmelser erbjudandeplikt i USA, iom
påfall federal nivå och på de aktiebörserna. Ettvart större enskildapar

delstater har enligt uppgift föreskrifter erbjudandeplikt.om

Överväganden13.7.3

Förslagen lagstadgad erbjudandeplikt motiveras övrigaom av omsorg om
aktieägare i marknadsnoterat företag. De förespråkarett sådan pliktsom en

uppenbarligen viktigare ägarskifte kan förändraatt ett förutsätt-anser
ningarna för fortsatt ägande i bolaget så radikalt alla aktieägare böratt ges

möjlighet lämna sittatten engagemang.
Ur den finländska regeringspropositionen från oktober 1988 kan följande

motivering sid.citeras 49:

Funktionsdugligheten för efterrnarknaden andrahandsmarknaden -härtillägg med värdepapper föremålär för offentlig handel base-som
sig på de innehar värdepapperatt sig kunna avstårar trorpersoner som

pfrån sina värdepapper på organiserad marknad inte beroendeären som
säljarens Därför luppfattas situationer vid vilka tillägarnaav person.

bestämda aktieposter misstänks få betydligt högre pris för sina aktierett lutanför den organiserade marknaden andraän orättvisa och olämp-som
liga för den offentliga aktiemarknaden. Aktieägarnas möjligheter fåatt

pris för sina aktier särskilt viktiga koncentrationnärsamma anses vara
aktieinnehavet i bolaget leder till bolagets verksamhetsprinci-ett attav

och aktieägarpolitik förändras och till därpå följande nedgångper av
värdet på minoritetsaktieägarnas aktier. Utvecklingen på den finska |
aktiemarknaden förutsätter också lsmåtill aktieposterägarna deatt när
säljer sina aktier uppfattar sig i ställning ägarnavara samma som av

aktieposter i de bolag anskaffarstora aktiekapital hos den bredasom
allmänheten. Av denna orsak föreslås i lagen, enligt internationellatt
modell, skall in stadganden offentligt köpanbud ochtas inlösnings-om
skyldighet. Stadgandena syftar också till för ändringatt arrangemangen

ägoförhållandena i börs- och avtalsmarknadsbolag måni möjlighetav av
genomförs den organiserade marknaden offentliga köpan-genom
bud. Härvid skingrar klara spelregler och förfarande denöppetett
misstro kan finnas dessamotsom arrangemang.
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norske bankforeningsbland denden norska propositionen kan andraUr
sid. 11-12:remissuttalande citeras

före til den muligevår kunneEtter oppfatning vil slikt regelverk atet
småaksjonaerer och innehavereinteressekonflikten mellom störreav

gårpå tilfeller hvor kjöperblir redusert. En tenker daeierandeler ut
åmed den hensiktenkelte aksjonaerer,med tilbud overkurs tilom

tilbudsplikt vil detoppnå Ved fravaerviss eierandel i selskapet. aven
småaskjonaererne.overfortilbudet ofte ikke bli gjort gjeldendesamme

aksjonaerer bliimidlertid tilbudsplikt, vil alleFöreligger det regler om
når tilbudet utlöses. Bankforeningenoverfor det tilbudetstilt ersamme

påvirke negativtoppfatning innföring tilbudsplikt ikke vilden atav av
gevinst ioppkjöp vil reell ökonomiskgjennomföringen av som en

bedrifters virksomhet. Tilbudspliktform samordning eller fleratoavav
kontrollerendeoppkjöp gir kjöperenvil derimot kunne hindre ensom

på aksjonaererså gevinst de övrigeandel i den hensikt skaffe sig en
bekostning...

avsnitt 13.7.1 hardessa har anförts olika IMot synsätt argument. ovan
Mångainvändningar. kanskeredogjorts för olika svenska annarsorgans

stånd köparenönskvärda ägarförändringar skulle aldrig komma till om
delen aktierna ikunde riskera behöva lösa in samtliga eller störreatt av

antal försvinnabolaget. andra fall skulle berörda företag kanske iI stort --
Om missbruk det inflytandefrån till nackdel för denna.aktiemarknaden av

får angripas med stödinnehav förekomma, dettaskullestörreett avger
härom.lagens regler

några erinringar. tillträdandeytterligare EnTill detta kan läggas stor
till försöka effektivisera verk-syftar rimligen i normalfalletaktieägare att

på aktier stigerpå andra bidra till kursen bolagetssamheten eller sätt att
då svårt tänka sigden skulle ha gjort. Detsnabbare än är attattannars

nedgång pådrabbas värdetminoritetsaktieägarna skulle behöva av en av
uppgång kunna förväntas. den minoritets-sina aktier. Snarare borde Fören

pånågot inte vill kvarstå finns välaktieägare skäl ägaresom ensom av
överlåta någonalltid möjligheten aktierna tillfungerande aktiemarknad att

ägarskiftets betydelse.positiv uppfattninghar omannan som mer
med ägarför-Erbjudande till samtliga sälja sambandi störreägare att en

fall underändring har i Sverige tillämpats på frivillig grund i ett par senare
år. från våren utnyttjade endast liten delI det exemplet 1989senaste en av

därföraktieägarna den huvudägarens erbjudande. Man kan anta attnye
den befaradeerbjudandeplikt inte med nödvändighet behöver leda till

ägarkoncentrationen i näringslivet.
Vid samlad bedömning finner därför övervägande skäl föratten

närvarande talar införandet lagstadgad erbjudandeplikt i Sverige.mot av en
våraVi har vid överväganden funnit de sakskäl har anförts motatt som en

obligatorisk erbjudandeplikt samtidigt inteväger atttungt som anser
för införandet sådan kan tillmätasbestämmelseargumenten av en samma

betydelse.

l måste dock erbjudandeplikt redanMan beakta regler ñnns eller äratt om
införas våri flertalet länder i närhet, däribland rad i börs-väg att enr
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sammanhang viktiga Utvecklingen inom EG kan visserligenstater. ännu
inte överblickas med säkerhet, mycket förtalar direktiv medatt ettmen
denna inriktning kommer i sinom tid. f.n.Det omöjligtäratt antas att
bedöma vilka risker kan förenade med linjesvenskatt eventu-som vara en

stårellt i strid med internationella regler. Utvecklingen inom EG bör därför
följas uppmärksamt. Ytterligare underlag kan också komma tillförasatt av
ägarutredningen enligt tilläggsdirektiv frågorskall studera kring före-som
tagsförvärv och fusioner i Sverige under år. Enligt vad har in-senare
hämtat kan frågor erbjudandeplikt komma belysas ägarutred-attom av
ningen. Utredningen skall redovisa sina årresultat under slutet 1989.av

Vår ståndpunkt bör inte heller förhindra börsstyrelsen och olikaatt
självreglerande såde finner lämpligt, kan utfärda regler ochorgan, om
rekommendationer på området. Börsstyrelsen, Aktiemarknadsnämnden,
Näringslivets Börskommitté får ha goda förutsättningar attm anses an-

regler, praktisk tillämpning och dispensgivning till omständigheterpassa ev.
och behov i det enskilda fallet. Därmed ocksåkan värdefulla erfarenheter
vinnas inför det fortsatta arbetet i regeringskansliet.

Även informationsregler olika slag kan bidra till fylla de behovattav som
anhängarna erbjudandeplikt har på.pekat Som tänkbar möjlighetav en en
kan här inslag i det förslagnämnas till värdepappersmarknadslagett som
den finländska regeringen framlade i oktober 1988. Där sägs att ettom
börsbolag blir dotterbolag, koncernensär moderbolag skyldigt omedel-att
bart offentliggöra koncernförhållande har uppkommit och informeraatt ett

hur koncernförhållandet kommer påverka börs- eller avtalsmark-attom
nadsbolagets och dess aktieägares ställning. Inom Stockholms fondbörs
och inom Näringslivets NBKBörskommitté pågår överväganden för-om
ändringar i de k flaggningsreglerna information vid förvärv och för-s om
säljningar aktieposter. diskussionerna ingår också frågorstörre Iav om en

utökad informationsskyldighet avsikter frånmed förvärvet förvärva-ev om
Ävensida. resultatet detta arbete bör inväntas.rens av

För det fall i framtiden skulle finna erbjudandeplikt böratt attman en
införas här i landet, vill lämna följande allmänna påsynpunkter ut-
formningen sådan bestämmelse. Oavsett erbjudandeplikt skallav en om en

ovillkorlig, inrymma dispensmöjlighetergöras eller bara utlösas i speciella
situationer, uppstår frågan vid vilken plikten skall inträda.gräns Inter-
nationellt debattenoch i förekommer framgått 30%,gränsernasom ovan
33%, 45%, 50% och 67%. Procentsatserna kan dessutom tillämpas på
aktiekapitalet påeller röstetalet eller kombination dessa.en av

Här bör vårenligt uppfattning beakta ägarstrukturen iävenman resp.
land det tillfälle dåvid regel erbjudandeplikt Såvittinfördes. kanen om

förhållandenabedömas i London i slutet 1960-talet sådana 30attvar av
röstetalet endast undantagsvis påfanns samlade hand. Iprocent av en

Sverige visar bland ägarutredningens nyligen publicerade kartlägg-annat
förhållandenaning i de svenska aktiemarknadsbolagen SOUstörreav

82ff1988:38 sid. ägarkoncentrationen relativt hög.äratt
fåFör jämförbarhet med den definition samverkande ägareatt av som ges
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användas ägarutredningenshärde brittiska reglerna kanbland andrai
visstde idettainflytandekoncentration”°. Med ägarebegrepp ettavses
ellerdyl, släktskapkonsortialavtal närasamverkarbolag genomsom

Utredningenkontrollerande slutägare.de i sin haratt tur sammagenom
ägarkonstellationendefinieradepådå den detta störstakonstaterar sättatt

deröstetalet ikontrollerade 47 störstaår genomsnitt1985 i procent av
500koncernmässigt107 medaktiemarknadsbolagen bolag änmer an-

ställda.
avvid 30 eller 33låg erbjudandepliktså förMed gräns procenten

alltså debåda flertaletskulle störstaröstetalet elleraktiekapitalet, av
överlåtas erbju-inte kunnade svenska börsbolagenaktieblocken i utan att

påhämmande struktur-verka starktskulle kunnadandeplikt utlöses. Detta
på Omaktiemarknaden.näringslivet och gränsen sättesrationaliseringen i

å andra sidan blitorde regelnexempel vid 67alltför högt, till procent, av
värde.begränsat

ägarförhållandenai13.8. Insyn

13.8.1 Inledning

på värde-betydelsen genomlysningbetonati flera sammanhangVi har av
information värdepappers-hör inte barapappersmarknaden. Till detta om

Även ägarförhållanden ochberörda bolagsfrågor insynen ihandeln. omom
vikt. I dettaägarförändringarviktigareoffentlig rapportering är storavav

förs Värde-frågor de aktieböckerbehandlar dels vissaavsnitt som avom
meddelandenflaggning, dvs offentligaVPC dels kpapperscentralen AB, s

ägarförändringar.störreom

aktieböckerVPC:s13.8.2

regi-1987882108 kontobaserat förregeringens propositionI ett systemom
papperslöst kframtidaaktier riktlinjer förstrering ettpresenteras sav m m

propositionen förut-AB. IVärdepapperscentralen VPCVP-system hos
i aktieboken förför offentlighetställning till principernavisättes att tar

avstämningsbolag.
Ärendet bereddespå punkt.dennaRiksdagen anslöt sig till propositionen

Bådafrån lagutskottet.yttrandenäringsutskottet först inhämtadeinom som
något ställnings-ansåg vårt borde avvaktas innanbetänkandeutskotten att

aktie-för offentlighet ifråga reglernagjordes i förändringartagande om av
boken.

OTC-börsregistrerade ochför deOffentlighetsreglerna har betydelse
åtaganden i inregistreringskon-bolagen. bolag skallnoterade Dessa genom

VPC-systemet. Därut-anslutna tillmarket maker-avtalettraktet vararesp.
siganslutaägarspridning valtytterligare 250 bolag med vissharöver attca

företag medonoteradeflertal dessa hör till dentill VPC. Ett gruppav
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allmänt spritt ägande behandlas i vårtsammanhang i betänkan-annatsom
de.

ÅStatsrådet Bengt K Johansson anförde i den aktuella frågan följandenu
i propositionen sid. 45f:

Allmänheten har inte tillnämnts insyn i de registerrätt översom
värdepappersinnehavare VPC för beträffande innehållet iutomsom
utskrift aktiebok. Denna utskrift skall enligt 3 13 §kap. aktiebo-av
lagslagen hållas tillgänglig hos bolaget och hos VPC. Utskriften får inte
innehålla uppgift aktieägare har högst 500 aktier i bolaget.om som
Dessutom skall utskrift hela aktieboken avseende förhållandenaen av
tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig för aktieägarna vid stäm-

Denna utskrift omfattar de aktieägare innehaväven högstärman. vars
500 aktier och valt anteckna sig i aktieboken inför bolagsstäm-attsom

för då kunna använda sin rösträtt.attman
l utredningen inom VPC härtillägg har offentlighetsgränsen dis--

kuterats. Det har framförts den nuvarande regeln stelbent ochäratt att
den inte hänsyn till de skiftande förhållandena i de enskildatar aktiebo-
lagen.

En konstruktion begränsningsregeln vilken bättre skulleannan av ge
offentlighet åt aktier i bolag medför visst inflytande har före-ett som
slagits. Begränsningen skulle kunna knytas till viss andel aktieka-en av
pitalet eller viss andel röstetalet eller kombination bådade-en av en av

Den andel föreslagits promille bådai fallen.ärra. som en
Många remissinstanser har anfört liknande synpunkter på offentlig-

hetsgränsen.
Den kan enligt min ifrågasättasmening begränsning offentlig-om av

heten i aktieboken baserar sig endast på antal innehavda aktier ärsom
den lämpligaste avgränsningen. Den inte rättvisande bildger en av
inflytandeförhållandena i de olika aktiebolagen. Jag därför detattanser
finns skäl förändringöverväga regeln. I utredningenatt en ettav om
kontobaserat värdepapperssystem har inte belysts vilka effekter ett
slopande begränsningsregeln skulle få. Med den tekniskaav ut-nya
rustningen kan det finnas möjligheter hålla fullständig aktiebokatt en
tillgänglig via terminal för den intresserad. Denär nuvarandesom
begränsningsregeln i viss månär inskränkning i gammal principen en

helt aktiebok föröppen den låtavalt sig registreras iattom en som
aktieboken. Den för dagen aktuella insiderproblematiken ställer också
krav öppenhet vadstörre gäller aktieaffärer.

Inom värdepappersmarknadskommittén pågår reglernaöversynen av
för handel med värdepapper, vari ingår granskning regelsystemet ochav
de institutionella formerna på värdepappersmarknaden. Till detta hör
frågor insyn i värdepappershandeln och bolagens ägarförhållanden.om
Jag det därför inte lämpligt för närvarande föreslå någonatt attanser
förändring i begränsningsregeln.

Bland remissinstanserna anslöt sig flertalet i princip till VPC:s förslag att
höja offentlighetsgränsen till promille aktiekapitalet eller röstetalet.en av
Till dessa hörde länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms handelskamma-

ESvenska bankföreningen, Sveriges industriförbund och Sveriges aktie-re,
iriksförbund. Några remissinstanser förespråkade bibehållandesparares ett

den k 500-gränsen, nämligen bankinspektionen och Sveriges finans-av s
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analytikers förening. sparbanksföreningen för-Börsstyrelsen och Svenska
ordade inte preciserad värderelaterad regel. Riksskatteverketnärmareen

påpekade allmänt insynsintresse många flerhar intressenter iett som
samhället skattemyndigheterna och i sammanhanget in blaville detän väga
den tidens diskussion insiderreglerna.senare om

De nuvarande bestämmelserna tillkom lagen förenklad aktiehante-i om
prop. år 1970ring 99 möjliggjorde bildandet VPC och ettnr som av

pådatorbaserat för aktieregistrering. Propositionen byggde förslagsystem
från SOU 1968:59fondbörsutredningen i sammandrag anförde följan-som

frågan. påde i den aktuella Utredningen pekade möjligheterna attnu
Önskemåltillgodose framställda förbättrad överblick iöver ägarna ettom

fråganaktiebolag. Utredningen ställde sig någradet kunde mötaom anses
betänkligheter små intehar aktieposter ochävenatt personer som som
önskar del bolagets förvaltning får sinautöva rösträttta attav genom
aktieinnehav bragta till offentligheten för tillgänglig aktie-genom en envari bok. kunde uppfatta förslaget någonDen dock inte kränkningsom avI
enskilda intressen och jämförde möjligheternamed hos ochatt patent-
registreringsverket del förteckningar aktieägare nytecknatöverta av som
aktier med insynen fastighetsbokeneller i eller bilregistret.

insynsmöjligheternaFinansministern valde dock begränsa i de VPC-att
företagensanslutna aktieböcker med följande motivering:

Även frågaoffentlighetsprincipen i aktieboken gäller redanom om nu,
så innebär den föreslagna omläggningen aktieboken markantav en

faktiska innehåll.förändring principensav - -
någotVarken samhället eller allmänheten kunna ha berättigatanses

påintresse till de har små aktiepos-kännaatt personer somav namnen
många framstår aktieägandet i dagens åtskilligaFör lägeter. som en av

frågasparformer och skäl finns för sekretesskydd i mindresamma om
fråga påaktieinnehav i tillgodohavande bankräkning. Ensom om av-

tekniska skäl betingad reform bör inte få den praktiska effekten att
också små aktieposterhar och normalt inte attpersoner som som genom

förvaltning fårhar del i bolagets sina aktieinnehav bragtautöva rösträtt
offentlighetens frågatill kännedom. Jag förordar därför i bolagom som

tillämpar sådet begränsning aktiebokens offentlighetsystemetnya en av
uppgifter i aktieboken aktieägare har 500 aktier ihögstatt om som

bolaget inte skall offentliga.vara

Även på frånpunkt här intresse awek finansministernären annan som av
fondbörsutredningens förslag. Utredningen utskrift aktiebokenville att av

gångskulle minst tredje månad, inför bolagsstämman.förutomgöras en var
månad,I propositionen föreslogs dock sjätteutskrift skulle skeatt var men

fåutskrifter kunde beställas ersättning förhelstatt extra motav vem som
kostnaderna.

Slutligen skall berörda bolag själva har viss löpande insyn inämnas att
ägarförhållandena restriktioner vid sidan de ordinarie utskrifternautan om

aktieboken. VPCzs utgår frånförslag till värdepapperssystem deattnyttav
emitterande aktiebolagen skall fullständigha insyn.
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13.8.3 Flaggningsregler

Regler k flaggning vid förändringar innehavetägare istörre ettom s av av
visst marknadsnoterat bolag har successivt införts i Sverige och rad andraen
länder under år.senare

I Sverige började på sådanatanken diskuterasregler under 1982 1983och
efter några fall ägarförändringar i börsbolag först medstora storav som
fördröjning kom till allmänhetens kännedom. Genom reglerna för VPC:s
aktieböcker och eftersläpningar i rapporteringen förvaltarregistre-stora av
rade innehav kunde det nämligen dröja till månader9 innan ägarför-upp en
ändring utslag i den offentligt tillgängliga utskriften aktieboken.gav av

Värdepappersmarknadsutredningen lade i sitt betänkande i november
1983 SOU 1984:2 fram förslag lagstadgad flaggningsskyldighet. Enligtom
förslaget skulle alla med innehav minst 5%ägare irösterna ettom av
aktiemarknadsbolag börs- och CTC-bolag sina innehav ochrapportera
varje förändring minst 5% till bankinspektionen inomrösternaom av en
vecka efter förändringen.

Som tidigare Näringslivets NBKnämnts Börskommitte iutgav novem-
ber 1983 flaggningsrekommendation riktad till alla berörda påparteren
aktiemarknaden. Enligt rekommendationen bör den förvärvar ellersom
säljer aktiepost viss storlek i börsföretag fr november 1984etten av en 0 m

OTC-företag offentliggöra transaktionenäven via fondbörsen nästasenast
morgon.

Flaggning bör uppnårske dels innehavet underskrider tionär resp. pro-
antalet aktier eller i bolag, dels innehavröstercent när överett ettav

tioprocentsgränsen förändras tvåmed uppåtprocentenheter eller nedåt.
Därvid skall innehav sammanräknas för tillhör koncern,ägare som samma

företag vilket förvärvarenöverlåtarenöver har bestämmande infly-annat
tande, vissa anhöriga om förvärvetöverlåtelsen grundar sigsamt annan,
på avtal eller eljest sker i samförstånd med denne. Förvärv konvertiblaav
skuldebrev, teckningsoptioner eller köpoptioner i kanett stegsom senare
leda till aktieägande omfattas inte.

Fr 1989 rekommendationen del fondbörsensär inregistrerings-0 rn en av
kontrakt market maker-avtalet och därmed bindande för börs- ochresp. av
CTC-bolags köp försäljningaroch i andra börs- OTC-bolag.och Vad gäller
övriga aktörer alltsåmarknaden har den alltjämt karaktär rekommen-av
dation.

Införandet NBK:s flaggningsrekommendation föranledde regeringenav
och riksdagen inte följa värdepappersmarknadsutredningens förslagatt om
lagstadgad flaggningsskyldighet. Departementschefen ansåg prop. 1984
85:157 sid. 57-63 NBK:s rekommendation inte hade tillämpats underatt

långsärskilt tid någonoch det därför för tidigt ha bestämdattvar upp-
fattning hur den i praktiken fylla kraven förutsatteskulle insyn. Hanom

bankinspektionen skulle följa utvecklingen fråganoch lagstiftningatt att om
fick igen det skulle visa sig NBK:s rekommendation intetas attupp om
iakttogs eller eljest otillräcklig.var
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Motsvarande regler finns, utformning, i fleramed varierandeänom
andra länder.

EGInom framlades i december 1985 direktivförslag flaggning iett om
börsföretag. Förslaget innebar kortfattat den förvärvöver-att genomsom
låtelse någon följande andelar aktiekapitalet inom viss tidpasserar av av
skall informera det berörda bolaget: 10%, 20%, 33,3o, 50% och 66,6%.
Inom tid därefterviss skall det berörda bolaget informera allmänheten. I
december 1988 godkände EG:s ekonomi- och finansministrar direktivför-
slaget med vissa justeringar i det följande. Direktivet skallsom anges vara
genomfört medlemsstaterna den 31 december 1990.senastav

Vid den första månaderbolagsstämma efter det haräger att tresom rum
frånförflutit direktivets genomförande skall varje aktieägare med änmer

10% underrätta bolaget och tillsynsmyndigheten sitt inne-rösternaav om
månadhav. efter sådanaInom skall alla innehav publiceras.stämmanen

i Den enskilda fårmedlemsstaten gränsvärdena 20 % och 33,3% medersätta
Ägarenl 25% tillämpa 75%gränsvärdet i stället för 66,6%. skallsamt

l underrätta bolaget och fråntillsynsmyndigheten inom sju dagar trans-eni
aktion och bolaget skall i sin inom nio dagar offentliggöra uppgifter itur4

i de däroch medlemsländer aktierna börsregistrerade.ärvart ett av
Storbritannien CompaniesI finns bestämmelser dels i aktiebolagslagen

frånAct Governing1985, dels i de k Rules Substantial Acquisition ofs
SARShares ingår Code.i City Enligt Companies skall denActsom som

uppnår 5% något enskilteller aktieslag och den däreftermer av som
förändrar sitt innehav med minst inom fem vardagar med-procentenheten
dela bolaget detta. I lagförslag den brittiska regeringenett presentera-som

föreslåsde den 22 december 1988 den nedre sänks till 3% ochgränsenatt att
tvåskall ske dagar.anmälan redan inom

inriktning.SAR-reglerna har ovanlig fårEnligt dessa ingen inomen en
sjudagarsperiod förvärva 10% eller före-i börsnoteratrösterna ettmer av

sådant förvärv köparen 15%,sammanlagt äntag, ettom ger mer men
mindre 30% i bolaget. När aktieposter inom nämnda inter-än rösternaav

meddelavall har förvärvats skall köparen bolaget och börsen.
1 USA stadgar Securities and den förvärvar 5%Exchange Act att som av

företags aktier veder-inom tio dagar skall meddela detta till bolaget,ett
börande börs och SEC.till

I Danmark innehåller på nåraktiebolagslagen aktieägarekrav att en som
10% antalet eller förändraraktier eller bolag därefter sittiröster ettav
innehav med minst 5% månad bolaget.skall anmäla detta inom till Dettaen
skall i sin föra sådana anmälningar ochsärskild förteckning övertur en
dessutom publicera dock storlekmaterialet precisera innehavens iattutan
årsredovisningen.

I de etiska fromregler gäller vid Köpenhamns fondbörs den 1nya som
januari 1988 föreskrivs skärpning lagens krav aktieägaren skallattsom en av
meddela förändringen straks till bolaget i sin straks skalltursom
vidarebefordra meddelandet till börsen. kräver dock inte denReglerna att
berörda aktiepostens storlek skall offentliggöras. uppgift denDenna kan
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intresserade erhålla från bolagets förteckning.
Även återfinnsi Finland flaggningsregler i det förslag till värdepappers-

marknadslag den finländska regeringen framlade oktoberi 1988 ochsom
trädde i kraft i augusti 1989. Man har i Finland valt anknyta till deattsom

inom EG föreslagna dvs tiondedel, femtedel,gränserna, tredjedel,en en en
hälften och två tredjedelar röstetalet. Aktieägaren dröjsmålskall utanav
offentliggöra hans andelnär överstiger eller underskrider de nämnda grän-

i börsbolag eller avtalsmarknadsbolag motsv svenska OTC.ett ettserna
Särskild anmälan skall till fondbörsen.göras

Ett speciellt inslag i det finska förslaget den paragrafär säger attsom om
börs- eller avtalsmarknadsbolag blir dotterbolag, är koncernensett moder-

bolag skyldigt omedelbart offentliggöra koncernförhållande haratt att ett
uppkommit och informera hur koncernförhållandet kommer påverkaattom
börs- eller avtalsmarknadsbolagets och dess aktieägares ställning.

Brott dessa regler kan bli bestraffat värdepappersmarknadsför-mot som
seelse med böter.

l Norge slutligen ingår vissa flaggningsregler i aktiebolagslagen sedan
våren 1985. En omedelbar anmälningsskyldighet till bolaget och till börsen

någonsutlöses innehav i börsbolagnär överstiger 10% aktiekapitaletett av
eller röstetalet. Därefter skall han anmäla varje förändring innehavetav
uppåt eller nedåt minst 5 procentenheter aktiekapitalet ellersom avser av
röstetalet förändring leder till 10-procentsgräsen underskrids.attresp. som

De norska reglerna f.n. föremål för vissär Denna sikte påöversyn. tar
dels utvidgning till standardiserade optioner, konvertibler dels deetc,en
anställdas behov information vid ägarförändringar.störreav

Ägarutredningens13.8.4 förslag

Ägarutredningen tillkallades industriministern under 1985 framladesom av
sitt huvudbetänkande den 31 oktober 1988. betänkandet SOUI 1988:38
lämnar utredningen några på frågorsynpunkter intresseär förävensom av
oss.

Samtliga aktiemarknadsföretag åläggasbör i sina årsredovisningaratt
informera innehavstörre röst-och kapitalandelar deägares tioom av

ägarna. Sammastörsta offentlighet i dag aktieboken föreliggersom genom
rörande aktier bör gälla beträffande finansiella instrument kansom om-
vandlas till eller till nyteckningrätt aktier, exempelvis konvertiblager av
skuldebrev och teckningsoptioner.

överväganden13.8.5

13.8.5.l VPC:s aktieböcker

Vid åtskilliga tillfällen har konstaterat vikten insyn och genomlysningav
händelser på värdepappersmarknaden. vårEnligt mening finns det star-av

ka skäl så långt det tekniskt möjligt upprätthålla dessa principerär ävenatt
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det gäller insynennär i ägandet i bolag vilkas aktier allmäntär spridda.
Öppen och snabb information ägarförhållanden och ägarförändringar ärom

betydelse för väl fungerande aktiemarknad.storav en
Även från berörda bolags sida finns uppenbarligen intresseett eget av

ökad insyn i ägarförändringarna. Som tidigare upprinnelsennämnts tillvar
Näringslivets Börskommittés flaggningsrekommendation år 1983 önske-ett
mål tätare rörande ägandet förvaltarregistrerade aktier.rapporterom av

Kännedom viktigare ägarförändringar kan i vissa sammanhang haom
kurspåverkande betydelse. Det därför angeläget sådanär informationatt
tillhandahålls alla på marknaden samtidigt. I VPC:s ovannämnda förslag till

värdepapperssystem utgår frånnytt de emitterande aktiebolagenattman
skall ha fullständig löpande insyn i ägarförhållandena restriktioner vidutan
sidan de ordinarie utskrifterna aktieboken. En sådan insyn i ochärom av
för sig rimlig, förutsätter då allmänhetenI också får tillgång till deattmen

i väsentliga delarna dessa uppgifter för principen samtidig in-attav om
] formation skall kunna upprätthållas.
j Vi saknar anledning lämna generellaän synpunkter i dennaatt annat
l fråga. Till börja med kan konstaterasi denatt generella regeln iatt om en

väsentliga delar offentlig aktiebok inte bör rubbas.
Det kan bland produktionstekniska skäl befogat höjaannatav attvara

offentlighetsgränsen för rutinmässiga pappersutskrifter aktieboken tillav en
promille aktiekapitalet eller röstetalet. Samtidigt öppnas detav genom nya
VP-systemet tekniska möjligheter till relativt låg kostnad framställaatt en
sådana utskrifter eller sammanställningar i fysisk form oftare änannan var
sjätte månad för närvarande gäller. Vi föreslår sådana utskriftersom att

de aktieägarnaöver största fram varje månad inklusive förvaltarregistre-tas.
j rade innehav. Förvaltarna bör därför åläggas särskild ersättningatt utan
i sådana innehav varje månad till VPC förrapportera sammanställning och

i offentliggörande där påliksom bolagets huvudkontor.
Den föreslagna promillegränsen bör dock inte omöjliggöra insynav ossI i mindre innehav.även Vi har för föreslå VPC bör åläggasstannat att att att

l på begäran i lämplig form tillhandahålla allmänheten uppgifter även om
innehav mindreär promilleän aktiekapital eller röstetal i före-som en avll trädesvis marknadsnoterade bolag. Sådana uppgifter bör i enlighet med vad

l gäller inte äldre månader.än Att sammanställa dessasom nu vara sex
uppgifter oftare sjätte månadän skulle enligt vår uppfattning orsakavar
VPC och förvaltarna onödigt kostnader med hänsyn till det sigrörstora att

betydande volymer uppgifter.om
På isätt nuvarande bestämmelser bör dock denna insynsmöj-samma som

lighet begränsas till innehav kan allmänt intresse. Vi delar densom vara av
uppfattning framfördes departementschefen årsi 1970 lagstiftnings-som av
ärende varken samhället eller allmänheten kan ha någotatt berättigatanses
intresse känna till på de har småatt aktieposter.av namnen personer som
Samtidigt har utvecklingen medfört den gällande 500-gränsen fram-att nu
står mindre ändamålsenlig. Beroende aktuell aktiekurs kan värdetsom

500 aktier variera mellan något tusental kronor och flerapostav en om
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aktiens nominellaförändringemission ellermiljoner kr. Genom större aven
och bolag.också kraftigt iförändrasvärde kan insynsgränsen ett samma

värderelaterad lämp-föreslåför gränsVi har därför attstannat somen
föranknytning till basbeloppetinflationsbeständigligen kan göras genom

riktmärke skulle insynsgränsenMed fyra basbeloppallmän försäkring. som
100.000 vilketdrygt krmarknadsvärdeaktieinnehav meddras vid ettett om

under bankin-på VPCfår därefter ankommarimligt. Det attanser vara
riktmärkehur dettafrån fastställaöverinseende tid tillspektionens annan

aktuelltutdrag varjeförlämpligt antal aktieromformas till gräns ursom
bolags aktiebok.

varje år. detbörjan Närfastställas vidlämpligenMarknadsvärdet kan av
aktier allmäntandra företag vilkasmarknadsnoterade bolag eller ärgäller

deklarationskurserkursnoteringar ochellertillgängligaspridda bör allmänt
obetydligt antal avstämnings-ickeutgångspunkt. Förtjänakunna ettsom

dettasvårigheter uppkomma ivissakan dockbolag med färre aktieägare
tillämp-anledning begränsamöjligen finnasavseende. kan därförDet att

andra företagmarknadsnoterade bolag ellertillbestämmelsenningen av
har föreslagitavgränsningarspridda enligt deaktier allmäntvilkas är som

så gälla för övrigaskulle i fallpromillegränsenpå Endastplats.annan
avstämningsbolag.

helstmöjligheterna förnuvarandedet tredje deFör att somvemanser
för kostnadernaersättningaktiebokenutskrifterbeställa motextraatt av

föreslås till aktiekonto-i förslagetbibehållas förändringarbör med de som
§§ föreskrivsaktiekontolagen näm-198889:152. 8-9lag prop. I 8 kap.

VPCuppgifter tillVPC skall lämnabegäranligen dels förvaltareatt av
SOU-gränsenoffentlighetdelsförvaltar,de aktieägare aktier han attom vars

föreskrivna antaletaktiekontolag inträder detenligt förslaget till även om
på flera förvaltare.aktier fördelatär

Önskemålet ägarförhållandenatillgång till informationlikformig omom
för allmän-hållas tillgängligsådan utskrift skallleder till även extraatt en

föreslagnapå huvudkontor. DenVPC och bolagetsheten pro-av oss
på sådana utskrifter. Dettatillämpligmillegränsen bör även extravara

omfattandefårin och delsjälvt begärhindrar givetvis inte bolagetatt merav
sammanställningar.

skall bliaktieboken inteutskrifterbeställaFör möjligheten extraatt att av
förbetingar sigVPC och förvaltarnakostnaderillusorisk bör de upp-som

nivå. fårhållas på skälig Detdetta sammanhanggiftslämnande i an-en
överinseende fastställa kost-bankinspektionenspå VPC underkomma att

utskrifter.sådananaderna för extra
våra leda till inteförslag kanFrån inväntfondhandeln har attman

får dockbranschen. Dettakostnadsökningar för vägas vär-obetydliga mot
marknaden och där-tillställs helainformationdet den förbättrade somav

möj-saknartill del. Kommitténfondkommissionärernamed kommer även
och förut-har lämnatskostnadsuppskattningarlighet bedöma deatt som

beredningen ifår vid den fortsattaöverväganden görasnärmaresätter att
regeringskansliet.



former och innehållBörsetikens 257SOU 1989:72

föremål för handel vid utländskVPC-anslutna aktiebolagVissa ärsom
lydelse efter särskilt till-nuvarandeenligt aktiebolagslagensfondbörs kan

föraktieboken i ställetberörda utskrifterstånd få införa förvaltare i aven
förändringVårt förslag innebär ingenutomlands.bosattaktieägare ärsom

på denna punkt.
föremål för riksdagsbe-den aktiekontolagtill ändring i ärFörslag som nu
Värdepapperscentralen198889:152, laghandling grundval omprop.av

specialmotivering-redovisas ifl, och i aktiebolagslagenVPC Aktiebolag m
en.

allainsynsmöjligheterna bör kunnaförbättradeskisseradeDe här ge
kurspåverkande in-tillgång till potentielltpå marknadenparter samma

självsanerandeockså värdefull för denmöjlighet kanDennaformation. vara
minst i insidersammanhang. Slut-på aktiemarknaden, inteverksamheten

marknadentillsynbankinspektionens och börsstyrelsens överligen kan
effektiviseras.

Flaggningsreglerl3.8.5.2

flaggnings-NBKNäringslivets BörskommittéskonstateratVi har attovan
inregistreringskon-del fondbörsens1989rekommendation är en av0 m

ochbindande för börs-och därmedmaker-avtaletmarkettrakt avresp.
OTC-bolag.börs- ochaktier i andraförsäljningarköp ochCTC-bolags av

aktie-och säljerpå marknaden köper störreövriga aktörerVad gäller som
karaktär rekommen-reglerna alltjämtoch CTC-bolag hari börs-poster av

13.4.3 iframgick avsnittAktiemarknadsnämnden hardation. som av --
standardiserade köpoptio-ickeuttalandepublicerat1987december ett om

aktiemarknadsbolag. Iibefattningshavareledandeberör rnner som
be-ledandeoffentliggörandevisstblanddetta rekommenderas annat av

flaggnings-slagsvilketköpoptionsavtal kanfattningshavares ses som en
område.på speciellarekommendation detta

pågoda dettavår meningsjälvregleringen enligtärErfarenheterna av
VPC:s aktie-ianvisade riktlinjerna för insynenområde. Genom de av oss

tillgång tilltillfredsställandeytterligare förmöjligheternaböcker ökas en
föreslå lagfästdärför förfrågor. Skäl saknasi dessainformation att en

mfl själv-NBKfrån fondbörsen,utgår dockflaggningsregel. Vi samtatt
gäller aktörersåväl detföljer utvecklingen,reglerande när som om-organ

ochandra,maker-avtalmarketinregistreringskontraktfattas somresp.av
leder till resultat.reglergällandepågående översynsarbetetdetatt av

NBK:sutvidgningarskulle vissabeaktaharFrån de synpunkter att av
konvertiblagäller delsvärdefulla. Detflaggningsrekommendation vara

kaniköpoptionerteckningsoptioner eller stegskuldebrev, ett senaresom
nämndaaktier ochöverlåtelseraktieägande, dels förvärvleda till avresp.

definition i kap.vårenligtspridda företagonoterade, allmäntvärdepapper i
NBK.pågår inomsådan inriktningarbete mederfaritVi har att ett en

problem. Nårnågramedförabehövaflaggningsdirektiv inteEG:s synes
gällertidsfristskall och denvilka flaggning skede viddet gäller gränser som
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för offentliggörande har Sverige betydligt EG.strängare regler än Det är
däremot oklart huruvida det enligt EG:s regler kan tillräckligt attanses vara
flaggningsregler omfattas fondbörsens inregistreringskontrakt och inteav
ingår i lagstiftningen. Närbesläktade frågor f.n.utreds särskilt inom rege-
ringskansliet. Det förhållandetovannämnda inregistreringskontraktetsatt
flaggningsbestämmelser inte bindande för alla köpareär och säljare av

aktieposter i börs- och CTC-bolagstörre förtjänar också uppmärk-att
i de fortsatta överläggningarna med EG.sammas

Övriga frågor13.s.s.3

Vi ansluter här till ägarutredningens förslag. Dessa bör beaktas i denoss
aktiebolagslagenÖversyn planeras inom justitiedepartementet. Iav som

avvaktan på lagändring detta lämpligt område förär självreglering.ett

13.9. Aktiebolagsrättsliga frågor

I direktiven anmodas vi utreda vissa frågor.ytterligare Dessa någraochatt
andra aktiebolagsrättsliga spörsmål skall här kort beröras.

I Leo-kommissionens bl frågan möjlighetenrapport togs atta upp om
utfärda k stock options, dvs optionsrätter friståendeär och inte hars som
anknytning till Enligtskuldebrev. aktiebolagslagen får sådanaett options-

rättigheter pårätter vissa bestämda villkor delta i framtidaatt nyteck-en-
ning aktier i företaget endast emitteras tillsammans med skul-av ett-
debrev.

Det har hävdats ledande funktionärer i företag skulle fåatt starktett ett
intresse företaget utvecklades väl de företaget fickatt tillfälleav attom av
förvärva fristående optionsrätter. sådanEn ordning skulle kunna verka
motivationshöjande bolagsetiska principerutan att äventyras.

Leo-kommissionens förslag tillstyrktes de flesta remissinstanser. Före-av
dragande statsrådet ansåg dock ytterligare underlag erfordras föratt att

skall kunna ställning till stock options borde tillåtas och för-taman om
ordade därför i direktiven frågan skulle värdepappersmark-övervägasatt av
nadskommittén.

Utvecklingen inom detta område har under de åren tagitsenaste en
riktning. Konvertibla skuldebrev hari mycket omfattning emitte-storannan

till ledande befattningshavare och övriga anställda i blrats aktiemark-a
nadsbolag. Större aktieägare i vissa bolag har utfärdat köpoptioner till
förmån för ledande befattningshavare. Dessa instrument fyller uppenbar-
ligen till del funktion de friståendetilltänktastor options-samma som
rätterna.

Som nämndes under punkt 13.4.3 publicerade Aktiemarknads-ovan
nämnden i december 1987 principiellt uttalande kicke standardise-ett om s
rade köpoptioner till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Ak-
tiemarknadsnämnden har i början 1989 också publicerat uttalandeettav om
principer och villkor för tilldelning personalkonvertibler. Tillsammansav
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med den särskilda lagstiftning beslut riktade emissioner i aktiemark-om om
nadsbolag trädde i kraft juli finns fden l 1987 därmed acceptabeltettsom n
skydd för övriga aktieägare i nämnda bolag.

Vi vill inte utesluta ändåskäl finnas förkan möjligheter tillöppnaatt att
friståendeemission optionsrätter. Genom här antyddaden utvecklingenav

dock frågan sakna aktualitet för vår Friståendedel. optionsrätter kansynes
däremot behöva utredas i den aktiebolagslagen planerasöversyn av som
inom justitiedepartementet. Därvid kan såda-analyseras huruvidanärmare

möjligheter ocksålämpar sig för andra börsbolag.änna
denna ocksåI kan det finnas anledning studera vissaöversyn närmareatti

andra frågor har berörts i de dettai kapitel berörda riksdagsmotionernasom
bolagsrättsliga och börsetiska frågor i den allmänna debatten ochsamtom

från Sveriges Aktiesparares påRiksförbund framförda synpunkter reglerna
och formerna för tvångsinlösen aktier.av

En viktig i utvecklingen och bevakningen sed på aktiemark-godpart av
naden de olika bolagsorganen, dvs bolagsstämman, styrelsen och reviso-är

i särskilda situationer utsedda särskildaminoritetsrevisorer ochsamtrerna
granskningsmän. Bolagsorganen faller vårt arbetsområde,utanför härmen
kan ändå vissa observationer göras.

Vi med tillfredsställelse bolagsstämmoma och styrelsernanoterar att
årunder har blivit effektivare bevakare företagens utvecklingsenare som av

i skilda avseenden. ocksåMan kan revisorernas insatser tillmätsnotera att
framgårökad betydelse vilket bl några bestämmelser i fondbörsensa av nya

l inregistreringskontrakt. Erinran revisorerna har framställt till styrelsensom
i §eller verkställande direktören i börsbolag aktiebo-enligt 10 kap 11ett

lagslagen skall bolaget omedelbart erinringenanmälas till börsen,av om
förhållanden kan ha betydelse aktier.för värderingen bolagetsavser som av

också framgåDet skall huruvida bolagets gjort översiktligrevisorer har en
delårsrapport.granskning avlämnad utgår från fondbörsen ochVi attav en

j pårevisorsorganisationerna kommer följa den utvecklingenfortsattaatt
detta område.I

l Institutet särskild ökadgranskningsman har under år kommit tillsenare
användning. Vi har kännedom ochfem fall i aktiemarknadsbolag omom

någraytterligare fall i aktier underonoterade företag med allmänt spridda
den femårsperioden. bristen i aktiebo-Här kan dock densenaste noteras
lagslagen granskningsmannens till aktie-skall överlämnas enbartatt rapport

något fallI har färdigställtsägarna. konstaterats granskningsrapportenatt
först endastsedan uppköpserbjudande hade genomförts och bolagetett

åtgärder från början föranleddehade aktieägare, f.ö den vilkensägareen
dåsådan gransk-begäran särskild situation blirgranskningsman. Iom en

ningsrapporten inte allmänt tillgänglig.
möjligheter föraBeträffande aktieägarens ekonomiskapraktiska och att

för bolagettalan styrelseledamot eller ansvarig representantmot annan
hänvisas till plats i betänkandet.annan

frågaYtterligare lämplig för den planeradekan översynenen som avvara
aktiebolagslagen tillgången bolagsstämmoaktie-gäller till den fullständiga
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boken. Från utgångspunkterde vi har beakta kan det värtatt attvara
den skulle kunna hållasöverväga tillgänglig för alla, inte enbart förom

aktieägarna vid i marknadsnoterade bolagstämman, eller andra företag
vilkas aktier allmänt spridda.är
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Gränsöverskridande14

värdepappershandel

Inledning14.1

elektronisk förmedlingdatorbaserade förGenom utvecklingen system avav
tjänster olikakan finansiellainformation, transaktioner, leveranser avm m

hemland exempelvis denfrån utländsk botten tillslag presterasnumera
tillhandahåller tjäns-mottagarland denmarknadensvenska utan att som

vårt ocksåetablering i land. Man kan iakttanärvarandefysisktärten genom
enda värdepapperstransaktion berörkomplicerade situationer där enmer

flera länder.i eller ännuparter tre
verksamheter och transaktio-sådana gränsöverskridandeFörekomsten av

har tidigare beskrivits ipå värdepappersmarknaderna i olika länderner,
för nationell regle-utveckling perspektivkap. 3 och 4. Denna öppnar nya

vid in-Frågeställningarna i grundenring och tillsyn. är rentsomsamma
åstadkomma sund och effektivskall kunnaländsk verksamhet: hur man en

accepterade regler De prak-de medverkande följer allmäntmarknad där
får i dessa sammanhang. Möjlig-tiska problemen helt dimensionen ny

sådana grundsatser blir därför heltheterna praktiskt tillämpa allmännaatt
andra.

önskemålende i utsträck-För svensk del tillkommer allmänna störreatt
tillträde denutländska aktörer olika slag tillning tidigare medgeän av

från såväl Norden,värdepappersmarknaden. Det gäller aktörersvenska
OECD-länder.övrigaEG-lånderna som

i frågorde konkretakapitel översiktI detta äröver somen merges
står till budsöverskådlig möjligheteraktuella inom tid och vilkaöver som

Framställningendessa situationer.eller hanterareglera sättatt annat
värdepappersmarknadenområden den svenskabegränsas till berörsom

på intresse. Vissa internationella aspek-eller direkt svensktsätt ärannat av
12 ochinsiderhandel insiderbrott har tidigare diskuterats i kap.ochter

berörs här.inte
disponerat följande avsnitt 14.2 kort allmänKapitlet Iär sätt. ges en

värdepappershandel.gränsöverskridandeöversikt olika formeröver av
avDärefter några former för regleringi avsnitt 14.3 allmännapresenteras

internationell värdepappershandel.
De delar värdepappersmarknadenföljande avsnitten behandlar olika av

de frågeställningar aktuella för svenskoch i samband därmed kansom vara
område något för svenskadel. Vidare för varje möjligheternanämns om

påverka förhållandena.och kontrollera I avsnitt 14.4 börs-attorgan om
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verksamhet berörs handel med och börsregistrering värdepapper, börs-av
medlemskap etablering i Sverige vissa frågorutan derivathandelsamt om
och -clearing och internationella datoriserade handelssystem. I avsnitt 14.5
går in på tillhandahållande mäklartjänster över i avsnittgränserna,av
14.6 emissioner värdepapper i avsnitt något14.7 leveransersamt ochav om
likvider värdepapper.av

Som har framgått redogörelserna i kap. 3 och 4 sker utvecklingen påav
värdepappersmarknaderna för närvarande mycket snabbt. Inom reglerings-
och tillsynsområdena pågår omfattande arbete i många olikaett samman-
hang, såväl nationellt internationellt. sålundaDet inteär möjligtsom att
överblicka förloppen med säkerhet. vårstörre Enligt mening krävs därför
bland aktiva och kontinuerliga ansträngningar frånannat alla berörda sven-
ska sida följa påverkaoch utvecklingen.attorgans

i14.2 Allmän översikt över gränsöverskridande

lvärdepappershandel
lI kap. 3 och 4 redogjordes för olika stadier internationaliseringtre av av

värdepappersmarknaderna. Här skall denna utveckling kort rekapituleras.
När utländska värdepapper, kunder och förmedlare börjar uppträda ge-

etablering eller motsvarande på enskilda, nationella marknader skapasnom
vad kan kalla internationaliserade hemmamarknader. De utländskaman
inslagen arbetar i regel inom för värdlandets institutioner och regler.ramen
Detta utvecklingssteg medför därför inga frågeställningar störrenya av
betydelse. I princip föreligger svårigheteringa definiera olika aktöreratt var
hör hemma eller viss transaktion har skett och därmed vilka reglervar en

tillämpliga.ärsom
Nästa i internationaliseringsprocessensteg uppkomstenär vadav som

ofta benämnes gränsöverskridande verksamhet. Med detta mång-avses
facetterade internationella anknytningar mellan olika marknader, i regel

etablering på alla berörda marknader. I dessautan fall anknytningenär till
visst land mindre utpräglad eller till ochett med svårmycket avgöra.att

Som harexempel i kap. 3 och tidigare4 blandnämnts fond-annat att
kommissionärer och andra mellanhänder i land kan få möjlighet deltaett att
via elektroniska förbindelser i handeln marknadsplats i landett annaten
eller direkta kopplingar mellanupprättas marknadsplatseratt i olika länder.

Slutligen kan tillkomsten övernationella handelssystemnoteraman av
eller marknader direkt samband med viss nationellutan verksamhet.en
Som harexempel olika internationellanämnts datoriserade handelssystem.

Framställningen i detta kapitel påsikte aktiviteter alla detar treav
nämnda slagen. Skillnaderna mellan svåradem är precisera och saknar iatt
allmänhet betydelse för våra överväganden. Vi använder därför i diskussio-

i detta kapitel i regel internationell värdepappershandeltermerna ochnen l
gränsöverskridande verksamhet och syftar då på dessa företeel-synonymt
ser.
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internationellregleringför14.3 Former av
värdepappershandel

lagstiftningNationell14.3.1

på olika internationellainom vissa enskilda länder berörRegelverken sätt
fårdetta avsnittvärdepapperstransaktioner. Beskrivningen i ses som en

kortfattad exemplifiering.mycket
från tillsynsmyndigheten SEC befogenhetSecurities 1933I USA Actger

på på något berörslags värdepappersemissionerställa krav alla sättatt som
tillsynsmyndig-föreskriver värdepappersemittenter hosUSA. Lagen att

erbjudanden tillSEC prospekt och andra former förheten skall registrera
offentligt.värdepapper innan erbjudandet lämnasallmänheten tecknaatt

leda tillinnehåller felaktiga eller bedrägliga uppgifter kanProspekt som
straffansvar.

SEC pådock dessa bestämmelser inte tillämpatsSedan 1964 har avI
aktieemissioner till icke-amerikanska pla-amerikanska företags utomlandsi

återförsäljs till den amerikanska marknaden.aktierna inteomcerare,z
Önskemål åren framförts ytterligare lättnader ihar under de senaste om

transaktioner med internationell anknytning. Ibestämmelserna för vissa
möjligheter för handel i oregistrerade värde-båda fallen syftetär öppnaatt

underkastas de omfattande amerikanska kra-emittenternaattutanpapper
dessa möjligheter skall förbe-i informationsgivning. Avsikten är attven

förstklassiga företag och avseddahållas värdepapper utgivna ochstoraav
I för vissa institutionella placerare.större
i SEC framlagt förslag till reglerUnder oktober 1988 har väntassomnya

emittera-1989. Enligt dessa skulle värdepapperbli stadfästa under slutet av
l amerikanska företag få k privateoch emitterasde utländska som sav

institutioner på registrering hosamerikanska kravplacement till större utan
sådana tillgångarräknas 100institution skulle medSEC. Som överstörre

z huvudsakligen syfta till kodifieringFörslagetmilj dollar. av nuva-anses en
l öppnandet marknader i USA.rande praxis och inte till av nya

in-Storbritannien Financial Services alla slags1 täcker regelverket Act
businessvesteringsaktiviteter och finansiella investmenttjänster som

I finansmarknadenriktas till den brittiska värdepappers- ochutförs eller
l kapitalförvaltning, råd-såsom emissioner och handel i värdepapper,av
‘ försäkringsverksamhet slags värdepapper omfattas igivning, Allam m.

princip regleringen.av
också, föreskrifter för inhemskaRegleringen indirekt viaänavser om

marknadsplats kan god-förmedlare utländska marknadsplatsen Enm
Designated Invest-kännas k Recognized Investment Exchange ellersom s

kunder tillåtsExchange vilket innebär förmedlare ochengelskament att
på Sådant har blanddelta i handeln denna marknadsplats. godkännande

.
Asso-meddelats OM i Sverige och det självreglerande AIBDannat organ,

i of International Bond Dealers, med i Schweiz harciation hemvist som
bildats för viss handel i internationella obligationer.
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Vissa förmedlare och andra företag verksamma på den brittiskaärsom
marknaden hemmahörandeär i och områden SIB intestater som anser vara
reglerade på likvärdigtsätt med detär brittiska Sådanaett systemet.som
områden kan SIB bli betecknade designated territory, dvsstatusav som
områden erbjuder skydd godtagbart för brittiskaär investerare.ettsom som
Detta slag godkännande har enligt uppgift hittills meddelats lsle of Man,av
Jersey och Guernsey medan ansökningar inte slutbehandladeännu är vad
gäller bland andra Bermuda, Cypern, Hong Kong och Malta.

Det bör dock tillhandahållande finansiella tjänster frånnoteras att ettav
företag i Storbritannien enbart till kunder utanför landets integränser
omfattas Financial Services Act.av

Den brittiska Financial Services innehållerAct alltså rad föreskrifteren
gränsöverskridande verksamhet. Ytterligare sådan, peri-änom en om mer

fer, skall mednämnas. Annonser investeringserbjudanden riktas tilletc som
den brittiska allmänheten skall godkännas någon auktoriserats förav som
detta engelska registrerad fondkommissionär, advokattexav organ, en
eller revisor. Vissa krav ställs sådanaäven utformning ochannonsers
innehåll. Regeln ocksågäller i internationella tidningar, utgivna iannonser
andra länder distribuerade i Storbritannien.men

När den brittiska lagstiftningen till fullo har genomförts efter vissa över-
gångsregler blir det olagligt bedriva investeringsverksamhet aukto-att utan
risation och avtal har gjorts icke auktoriserade företag kommersom upp av

betraktas ogiltiga.att som
I gällande lag Köpenhamns fondbörs från 1986 har börsstyrelsennu om

givits ingå avtalrätt med andra fondbörser informationsutväxlingatt om
eller efter godkännande industriministern deltagande i utländskaav om- -
eller internationella börshandelssystem. Av det betänkande densom av
industriministeriet tillsatta juridiska arbetsgruppen i oktober 1985avgav

u framgår följande.
Beträffande avtal med andra fondbörser informationsutväxling ansågom

arbetsgruppen det viktigt fondsbörsen möjligheter ingåatt attvara gavs
sådana. Gruppen förutsatte dock börsstyrelsen skulle inhämta samtyckeatt
från börsmäklarfirmorna, det skulle bli fråga utbyta informationattom om

inte allmänt tillgänglig i börsens datasystem. gåendeLängre delta-som var
gande i utländska borde förutsätta industriministerns godkännande.system

sådantInnan tillstånd lämnades borde krävas upplysningar de värde-attom
kunde bli föremåltänkas för handel uppfyllde uppställda krav.papper som

Genom fondbörsen möjlighet delta sådanti internationelltatt att ettge
samarbete ansåg arbetsgruppen kunde försäkra sig Köpen-att attman om
hamns fondsbörs alltid skulle den centrala marknadsplatsen i landetvara
och inte riskera skjutas åt sidan börs- eller samarbetsformeratt av nya som
lagstiftningen förhindrade deltagande

I Finland har i regeringens proposition från 1988 börslagstiftningom ny
gränsöverskridande elektronisk handel påuppmärksammats följande sätt:
En i Finland bedriven alltså sådanoch verksamhet i Finlanden som
förutsätter koncession enligt värdepappersmarknadslagenär upprätthållan-



värdepappershandelGränsöverskridande 2651989:72SOU

sådant de delar datanät, iför handeln, därdet systemetsett system avav
offentliggörande köp-och säl-funktioner kan jämställas medvilket avsom

ingår i enhet placerad ioch avslutande köp slutförs,janbud ärsomav en
de funktio-terminalförbindelser till FinlandOm harFinland. systemet men

det inteavslutande köp skerkan jämställas med ärannanstans,avsomner
Finland. specialmotivering till lagensfråga fondbörsverksamhet i pa-om

fondbörsverksamhetkoncession förragraf om
tillåta marknadsplatservelatnationella tillsynsmyndigheter har inteVissa

datorise-tidigare nämnda planeradelandet ansluta sig till deti det attegna
se 3 förrän den amerikanska tillsyns-handelssystemet Globex kap.rade

till den amerikanskaCFTC givit sitt godkännandemyndigheten systemetav
CME.optionsbörsen

uppstår nationella regelsys-ofrånkomligt det konflikter mellanDet är att
värdepappersområdet.verksamhet på linternationelli regleringentem av

de metoderkort översiktde följande avsnitten skall över somges en
sådanaanvänds för lösa konflikter.att

konventionerInternationella14.3.2

transaktioner och verksamheterinternationellaEn form för reglering ärav
utarbeta-andra multilaterala överenskommelserkonventioner eller slag av

internationellade inom organ.
påför sådana överenskommelseruppmärksammade forumDet f mestn

direktiv och direktivförslag. Inne-värdepappersmarknaden EG med dessär
vårt direktiven och direktivförslagen refere-hållet de för arbete viktigastei

några särskiltskall punkter3 till betänkandet. Häri bilaga som avserras
verksamhet lyftas fram.gränsöverskridande

från år prospektinformationbörsdirektiv 1980 vilkenEG:s andraI anges
söker börsregistrering värdepap-då emittentminst skall lämnas avensom

år bestämmelser ömsesi-kompletterades 1987 medDetta direktiv omper.
samtidigtinom EG. Om värdepappererkännande prospektdigt sammaav
emitten-EG-länder, däribland det land i vilketinregistrerade i flerabegärs

myndighet i hem-prospektet godkännashar sitt huvudkontor, skallten av
någon EG, skall emittentenfinns i utanförlandet. Om huvudkontoret stat

inregistrering begärs. Harnågot de EG-länder därvälja myndighet i av
skall de övriga berördapå detta godkänts i viss EG-stat,prospektet sätt en

såprospektet, erfordras iEG-länderna i princip skyldiga godtaatt omvara
översättning.

också träffa överenskommel-års direktiv möjlighet för EG1987 attger en
där godkänts skall erkännastredje land prospektmed att avsomser om

reciprocitet skallSådana erkännanden vilka skall förutsättaEG-länder.
från EG-direktivets be-tredje lands regler avvikerkunna ävenges om

investerarskydd.likvärdigtstämmelser ettgaranterarmen
framlagtdirektivförslag 1981,bestämmelser finns iMotsvarande ett

1988 värdepapperi beträffande prospekt förändrat decembersenast som
EG-stat.bjuds till allmänheten iut en
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I december 1988 presenterade EG-kommissionen direktivförslagett om
yrkesmässigt tillhandahållande finansiella tjänster på värdepappersområ-av
det investment services the securities field. Direktivförslaget ansluter
i tillämpliga delar till det tidigare framlagda förslaget till andra bank-ett
samordningsdirektiv. Förslaget syftar till medge utbud finansiellaatt av
tjänster inom hela EG-området på grundval enbart auktorisation i före-av

hemland. Tjänsteutbudet kan ske med eller fysisktagets etableringutan
utanför hemlandet. Tillsynen dessa företagsöver verksamhet skall i princip
endast handhas myndighet i företagets hemland.av

Företag hemmahörande i tredje land skall få etablera dotterbolag eller
filial i EG-området endast landet i fråga EG-företagen reciprokaom ger
möjligheter. framgårDet dock inte direktivförslaget huruvida motsvaran-av
de krav kommer ställas vid tillhandahållande mäklartjänsteratt etc utanav

etablering, till frånexempel svensk fondkommissionärs kontor iegen en
Sverige direkt till kunder inom EG-området. Inte heller har tillsynen be-

i sådana situationer.rörts
Det bör påpekas viss oenighet förefaller råda inom EG lämplig-att om

heten dessa föreslagna bestämmelser. Bland andra den själv-störstaav
reglerande organisationen i Storbritannien, The Securities Association som
övervakar verksamheten vid Londonbörsen, det viktigt be-attanser vara
hålla Londons ställning internationellt finanscentrum och det därförattsom

olämpligtär uppställa strikta reciprocitetskrav.att
Inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD omfattarsom

såväl EG-länderna EFTA-staterna Australien, Canada, Japan ochsamtsom
USA diskuteras utvidgad liberalisering finansiella tjänster. påArbetetav
detta område sker inom Committee Financial Markets Committeeochon

Capital Movements and Invisible Transactions och syftar till nå framon att
till bestämmelser i princip blir bindande för medlemsländerna.som

I detta arbete har dryftats olika generella alternativ för reglering av
gränsöverskridande verksamhet på värdepappersmarknaderna. En möjlig-
het kan nationella regler följer inhemskatt aktör han bedrivernärvara en
verksamhet i andra länder. Detta förslag förkastades eftersom det skapar
konflikter mellan olika länders regelsystem. En möjlighet skulleannan
kunna striktare regler tillämpas för privataatt aktörer till exempelvara

Ävensmåsparare för professionella.än denna tanke avvisades. Harmoni-
sering nationella regler ansågs ouppnåelig inom överskådlig tid.av vara
OECD-arbetsgruppen enades därför existerande nationella lagarattom
ocheller internationella överenskommelser och procedurer i fram-även
tiden får vilketavgöra rättssystem skall tillämpligt.som vara

Som exempel internationelltett samarbete inomannat det finansiella
området kan den Cooke-kommitténnämnas k inom forBank Internatio-s
nal Settlements ijuli 1988 presenterade förslag till kapitaltäcknings-ettsom
regler för internationellt verksamma banker och andra kreditinstitut. Detta
förslag har vunnit bred anslutning världenöver och det förstaanses vara
exemplet global överenskommelse för enskild bransch.en en
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14.3.3 Bilaterala överenskommelser

Bilaterala betydelse på värdepappersområdetöverenskommelser harav
huvudsakligen skett i form mellan tillsynsmyndigheter i olikaavtal län-av
der. Som tidigare har har initiativ sådant samarbete i flesta falltillnämnt
tagits den amerikanska tillsynsmyndigheten Securities and Exchangeav
Commission SEC. sAvtal k Memoranda of Understanding MOU har—

SECmellan och motsvarande Brasilien, Canada,upprättats i Japan,parter
Schweiz långtgåendeoch Storbritannien. De har träffatsavtalen medmest

Båda åtagitBrasilien och Canada. har erbjuda möjligasig störstaparter att
bistånd i undersökningar och där det nödvändigt, använda tvångsme-äratt,
del erhållaför information.att

En liknande överenskommelse utökat samarbete och utbyte in-om av
formation värdepappersmarknadsområdet, bl i samband med insider-a
undersökningar, träffades maji 1988 mellan tillsynsmyndigheterna i de
nordiska åtar påländerna. Varje nordisk tillsynsmyndighet sig, begäran av
någon de andra nordiska tillsynsmyndigheterna, lämna upplysningarattav

dokument tillgångoch myndigheten har till eller det möjligtär attsom som
inhämta med rimliga arbetsinsatser och kostnader, i den utsträckningallt

Överenskommelsenmöjlig enligt varje lands lagstiftning.är ärsom av
karaktär de nämnda avtalen amerikanska SEC ochmellansamma som ovan

vissa andra länder. Den svenska regeringen har i beslut i maj 1988ett
bemyndigat ingåbankinspektionen denna överenskommelse.att

Vissa diskussioner förs mellan bankinspektionen och dess motsvarigheter
i USA ingåttoch Storbritannien. De avtal dessa länder har med andrasom

fråndock mycket omfattande. Regeringen bör fall till fallärstater noggrant
bemyndigasbankinspektionen kan träffa överenskommelseöverväga om

med vissa falllands tillsynsmyndighet. I kan överenskommelsen tän-annat
få sådantkas innehåll godkännanderiksdagens skall inhämtas och lag-att

stiftning genomföras.
bådaVägledande för denna bilaterala överenskommelser är atttyp av

bundna de befogenheter tillsynsmyndighet har enligtärparter som resp.av
sitt docklands lagstiftning. flera fall har nationella lagändringar blivitIeget
följden i samarbetet påför kunna utvecklas önskvärtnästa skall sätt.steg att

rättsligt något frånAv annorlunda karaktär överenskommelseären en
1987 mellan USA och båda dåSchweiz. De länderna utväxlade diplomatis-
ka tillämpningen 1977 års utlämningsavtal mellan länderna ochnoter om av
bekräftade därmed detta kunde tillämpas vissa allvarliga brott deföratt mot
amerikanska värdepapperslagarna, bl insiderbrott.a

14.3.4 Internationella frivilliga självreglerande avtal

Utanför det överenskommelser mellan olikamellanstatliga arbetet träffas
slag självreglerande exempel kani olika länder. Som nämnas attav organ
börserna samråder frågorvärlden samarbetar och i gäller företagöver som
noterade på flera marknadsplatser. till kommitMan har exempel överens
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beslut börsstopp på företags hemmabörs skall styrandeatt ettom om vara
för andra börser. Arbetet inom detta område företrädesvissker inom ramen
för den internationella börsfederationen FIBV.

Verksamheten den internationella obligationsmarknaden Eurobond-
marknaden regleras till viss del organisationen AssociationAIBD ofav
International Bond Dealers. Enligt uppgift har denna sammanslutning
avtalat engelsk lag skall tillämpas vid internationella obligationsaffärer.att

Ett privat samarbetsorgan den k Group Thirtyär of iannat s som mars
1989 har framlagt förslag standards för leveranser ochom gemensamma
likvider värdepapper se vidare avsnitt 14.7 nedan.av

14.3.5 Svensk internationell privaträtt

När avtal mellan enskilda har internationell karaktär uppkommerett sär-
frågorskilda bl vilken eller vilka lagar skall tillämpas i tvisteroma som som

avtalet kan föranleda. fråganDen bedöms varje lands domstolar efterav
dess internationella privaträtt. Denna i betydande utsträckningär oskriven.
Det förekommer sällan lagstiftaren samtidigt med lag föratt attmera en
inhemska förhållanden kommer till också internationellt privat-tar upp

frågor.rättsliga Vi, i övrigt bara i begränsad utsträckning behandlarsom
frågor rättsverkningar avtal mellan enskilda, saknar anledning attom taav
ställning till internationellt privaträttsliga problem. Vi vill bara kortfattat
antyda vilka regler enligt gällande internationellt privaträttsligasom nu
grundsatser förgäller valet tillämplig lag beträffande värdepappershan-av
del.

Frågan valet tillämplig lag bedöms förut framgått i Sverigeom av som
enligt svensk skriven eller oskriven I viss utsträckning, mindre pårätt.
förmögenhetsrättens på exempelvisän familjerättens område, finns lagbe-
stämmelser valet tillämplig lag. Ofta sådanagrundar sig bestämmel-om av

internationella Såkonventioner. exempelvis falletär med lagenser
1964:528 tillämplig lag beträffande internationella köp lösa saker.om av
Denna lag emellertid enligtär uttryckligt undantag i inte tillämplig på
köp värdepapper.av

Ett reglera internationellasätt rättsförhållanden enhetligannat att är
lagstiftning grundval internationella överenskommelser. Förenta Na-av
tionerna århar 1980 antagit konvention angående avtal internationel-en om

köp Genom 1987:822lagen har föreskrivits vissa artiklar iattav varor.
konventionen skall gälla lag här i landet. Konventionen inte till-ärsom
lämplig köp värdepapper ellerav pengar.

I den män lagstiftning saknas tillämpas rättsgrundsatser formuleratssom
doktrinen eller dock ganska i rättspraxis.sparsamtav - -

Grundläggande för valet påtillämplig lag områdeavtalsrättens läranärav
den k partsautonomin. Den innebär de är överens,att parterna,om s om

kan i avtalet fritt bestämma vilket lands lag skall tillämpas på tvistersom
rörande avtalet. Som exempel kan användarenämnas Instinet-sy-att av g

iavtalet underkastar sig lagstiftningen i New York.stemet statengenom
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Har inte i avtalet uttryckligen eller konkludent träffatparterna över-
enskommelse valet tillämplig lag, tillämpas i andra hand den kom av s
individualiserande metoden. påTvister grund dåavtalet bedöms enligtav
den lag till vilken avtalet har sin starkaste anknytning. Olika faktorer kan
därvid tala för valet skilda lagar. Det självt det såsig i fall kansäger attav

svårt vilken faktor eller vilka faktoreravgöraatt sammantagnavara som
till förmån för tillämpningenväger över bestämd lag.av en

Om den individualiserande någotmetoden inte säkert utslag kanger man
sin tillflykt till olika k indubio-regler in dubio i tvekanta s som

utvecklats i doktrin eller Sålundarättspraxis. har vid överlåtelseattansetts
värdepapper säljarens lag dubio Bogdan,skall tillämplig Svenskav vara

internationell privat- och 3:e uppl., 1987, sid. 211 såsomprocessrätt, är
fallet enligt 1964 års lag beträffande köp lösa saker. Enligt denna lagav
gäller dock beträffande köp pålösa saker börs tillämpas lagen i detatt av
land där börsen finns. Den regeln kan säkerligen in dubio tillämpas också
på värdepapper.

När det gäller sakrätter, äganderätt och i svenskpanträtt, ärtexsom
internationell privaträtt den principiella utgångspunkten sakrättatt en som

giltig enligt lagen i det land därär egendomen befann sig frågainär rätten
uppkom tillerkänns ocksågiltighet i Sverige, vissa frånundantagäven om
denna princip måste dåi fall egendomen förts till Sverigegöras deutan att
svenska påkraven besittningstagande eller publicitet blivit iakttagnaannan
se 627.NJA 1984 Säkerligen gäller detta värdepapper.ävent ex s.

finansiellaNär instrument inte någonlängre har fysisk bärare i form av
aktiebrev liknande,eller kan intressanta internationella sakrättsliga pro-
blem uppstå. Här inte någraplatsen söka lösningar.är rätta Troligenatt
kommer dock lagen i den där clearing sker, vid den svenska VPC,stat t ex

tillmätas betydelse.att stor

14.3.6 Avtal

I avsnitt 14.3.5 har redan i inter-närmast nämnts att parternaovan en
nationell affärsförbindelse ofta i avtal kan fritt bestämma vilket lands lag

mångaskall tillämpas tvister säkerligenrörande avtalet. Som ettsom av
påliknande exempel värdepappersmarknaden nämndes användareatt av

Instinet-systemet användareavtalet underkastar sig lagstiftningen igenom
New York.staten

14.3.7 Ensidig anpassning till lands bestämmelserannat

framgått förhållandenaSom har bl beskrivningen i Storbritannienav a av
och USA har myndigheterna dessa båda påtagit sig mycket aktivi länder en
roll i regleringen riktar sig till ellerinternationell verksamhetäven av som
på berör den båda länderinhemska marknaden i landet. Dessasättannat
kan aktivt krafti sin betydelse för den internationella värde-storaagera av

bådapappershandeln. Sammanfattningsvis kan dessa länder ställersägas att
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mycket höga krav på den yrkesmässigt vill värdepappers-som agera
marknaden förmedlare eller emittent. Skyddsreglerna tari första handsom
sikte på inhemska placerares investeringar på den inhemska marknaden.

På vissa områden har dock utvecklingen förts längre. Den ameri-ett steg
kanska tillsynsmyndigheten CFTC har tidigare inte tillåtit amerikanska
investerare handla sådanai optioner och terminer på utländskaatt mark-
nadsplatser inte har varit uttryckligen godkända CFFC. Inte hellersom av
har det tillåtetvarit anlita utländska, icke godkända förmedlare. CFTCatt

färdi medär revidera dessa regler. I framtiden kommer inhemskattnu en
amerikansk investerare tillåtas handla via utländsk förmedlareatt att en

i vissa utländska optioner och terminer. Förutsättningar ärresp. att
a den utländske förmedlaren underkastar sig amerikansk rättskipning

enligt Commmodity Exchange Act och amerikanskt ombud förutser ett
service of process

b den utländske förmedlaren ställa sina interna handlingaraccepterar att
till CFFCzs och det amerikanska justitiedepartementets förfogande

c förmedlarens hemland CFFC befinns ha tillsyn acceptabel stan-av av
dard

I maj 1989 träffades överenskommelse mellan CFDC och den engelskaen
tillsynsmyndigheten SIB enligt ovanstående modell med vissa modifi-men
kationer.

Vissa andra länder kan förenklat ensidigt sinsägas regelut-anpassa egen
veckling och -tillämpning till de krav uppställs amerikanska ochellersom av
brittiska myndigheter. Som exempel kan några berördanämnas natio-att
nella tillsynsmyndigheter inte tillåtahar velat marknadsplatser i det egna
landet ansluta sig till det planerade handelssystemet Globexatt förrän den
amerikanska tillsynsmyndigheten CFFC givit sitt godkännande systemetav
till den amerikanska optionsbörsen CME.

Ensidig anpassning kan också i konkurrenssyfte. På fleragöras marknads-
platser planerar pålätta kraven för introduktion utländskaattman nu av
värdepapper för dra till sig handel i dessa. Under hösten 1988 sänkteatt
Londonbörsen kraven på offentliggörande historisk redovisningsinfor-av
mation från fem till år. En förutsättning företaget frågai harär varittre att

på någon utländsk börs i minst två årnoterat och det har aktier påatt
marknaden till dagsvärde minst 150 mill. Kraven har därmed delvisett av

till dem råder i New York och Tokyo.anpassats som

14.3.8 Regelkonflikter

Ett omfattande arbete alltsåhar påbörjats för skapa lösningar på deatt
konflikter föreligger mellan olika regelsystem. Detta arbete och desom
möjligheter har har hittills baranämnts delvis kunnat eliminera desom
aktuella problemen. någraHär skall påexempel relativt nyligenges upp-
märksammade, lösta konflikterännu mellan olika regelsystem. Exemplen
gäller förmedling värdepapper emissioner inte förknippadeärav resp. som
med börsregistrering.
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Enligt Financial Services Act erfordras auktorisation vederbörandeav
brittisk förinstans bland alla utländska värdepappersförmedlareannat som
vänder densig till brittiska allmänheten, detta skeräven ellerpostom per

alltsåtelefon och etablering i Storbritannien. Från de brittiskautan egen
myndigheterna har lyckats uppnå bilaterala överenskommelser medman
några länder för reglera denna verksamhet. Det dockatt troligttyp av anses

sådana överenskommelser bara kan leda ingripandeatt till från myndig-
heterna i förmedlarens hemland, verksamheten strider hemlandetsmotom
regler.

Värdepappersregleringen i flertalet länder påär inriktad skydd för in-
i det landet. Detta innebär det svårtkan förvesterare myndig-attegna vara

heterna i uppnåmottagarland fruktbart samarbeteett medatt ett mot-
svarande myndighet i förmedlarens hemland i de fall då förmedlaren enbart
vänder sig till utländska Såkunder. till exempel omfattar Financial Services

i StorbritannienAct inte förmedlarverksamhet med inriktning på enbart
utländska kunder. Det dock troligt sådan förmedlare inte kanattanses en
påyrka genomförande avtal i engelsk domstol såvida hans verksamhetav
inte auktoriseradär det engelska tillsynsorganet SIB.av

De nämnda engelska föreskrifterna tjänar också påexempel regel-som
konflikt i dimension. Det nämligen vissa dessa strideren annan attanses av

innehållet i EG-kommissionens direktivförslag frånmot december 1988 om
yrkesmässigt tillhandahållande finansiella tjänster på värdepappersområ-av
det.

Även inom andra områden förekommer konflikter mellan olika länders
regelsystem. Här skall exempel.ettges par

Företaget Euro-clear medger förvaltarregistrering motsva-innehavav
rande vad sker vid svenska VPC vilket innebär Euro-clear isom att resp.
företags aktiebok uppträder enda i deägare verkliga aktieägarnassom en
ställe. Det de engelska reglerna erbjudandeplikt se vidareattanses om
kap. 13 skulle utlösas Euro-clears registrerade innehav 30överstegom

Detta har lett till engelska aktier inte ingårprocent. i Euro-ännuatt
clearsystemet.

En aktieemission i land förknippadnormalt med börsregi-ärett annat
strering aktierna i detta land. Reglerna dessai sammanhang diskuteras iav
avsnitt 14.4.2 nedan. den månI aktieemission åtföljsinte börsnote-en av en
ring någotderai landet kan oklarhet uppstå vilket lands regler förom
informationsgivning skall tillämpas. någraI länder USA gällersom som
särskilda informationskrav för alla företag vänder sig till allmänheten.som
Oftast saknas emellertid sådanaännu bestämmelser även arbete pågårom
inom EG.a
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14.4 Börsverksamhet

deolika slag eller delarGrundsatsen i reglering börsverksamhet avav av
försådan givetvis svensk lag gällerfunktioner hör till aktivitet är attsom

förfrämmande lands lag börservederbörandesvenska marknadsplatser och
uppståroklarhetdock innebärai detta land. Utvecklingen kan att om var en

förlångt sträcker sighur befogenheternaviss verksamhet bedrivs eller en
svensk marknadsplats.

14.4.1 Handel

14.4.1.1 Information kurser och avslutom

Som tidigare har förekommer eller planeras organiserad överföringnämnts
elektronisk information kursnoteringar och handeln i övrigtväg omav

mellan fondbörser i vissa länder. Avsikten i dessa sammanhang endastär att
lämna information för de medlemmarna, intekännedom till attegna

pådirekt möjliggöra för dem i handeln andra börser.deltaatt
Som nämndes för Köpenhamns fond-i avsnitt 14.3.1 har styrelsenovan

från ingåbörs 1986 i givits med andra fondbörserlag avtalrätt att om
informationsutväxling industriministerneller efter godkännande omav --
deltagande börshandelssystem. förarbete-i utländska eller internationella I

till lagstiftningen förutsatt börsstyrelsen skall inhämtahar attna man sam-
från frågatycke börsmäklarfirmorna, utbyta in-det skulle bli attomom

formation inte datasystem.allmänt tillgänglig i börsensärsom
del sådan offentlig kursinformation tillFör svensk torde överföring av

från någraStockholms fondbörs principiella problem.inte innebäraresp.
måste vår ingåDet enligt mening i börsstyrelsens för denansvaranses

löpande börsverksamheten välja objekt, former och kanaler förlämpligaatt
såväldistribution kursinformation inom landet. I dettautom ansvarav som

ingår såväl val samarbetspartners i andra länder övervakning denav som av
löpande informationen. Den breda sammansättning börsstyrelsen harsom
vid Stockholms fondbörs bör borga för olika aspekter och intressentsyn-att

sådana på tillsynsmyndighetenpunkter beaktas vid beslut. Ytterst faller det
någoni informationen frånSverige ingripa, brister skulle uppträda iatt om

utländsk det därför intebörs till den svenska allmänheten. Vi anser vara
sådantnödvändigt utfärda föreskrifter informationsut-särskilda i lagatt om

byte.

l4.4.l.2 Internationella datoriserade handelssystem

På lång sikt kan det inte uteslutas Stockholms fondbörs elleratt annan
någotsvensk marknadsplats finna det sig tillkan angeläget ansluta ävenatt

internationellt anknytning tilldatoriserat handelssystem, med eller utan
påbörjade informationsöverföringenmarknadsplatser i andra länder. Den

avsnitt kanmellan börser i olika länder den nämndes i 14.4.1.1typ somav
sådanförväntas leda till utveckling förr eller senare.en
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Danmark stipulerarbörsverksamhet iförerinras reglernaHär kan attom
god-industriministernsfordrarhandelssystemdeltagande i utländskaatt

deupplysningartillstånd krävssådant kan lämnaskännande. Innan attom
uppställdaföremål uppfyllerför handeltänkas blivärdepapper kansom

krav.
svensk mark-anslutningför den uppfattningenVi har attstannat en av

i denkan inrymmashandelssystemutländskt datoriseratnadsplats till ett
bedrivamarknadsplatsensvenskabeviljats denkoncession har attsom

koncessions-förutsättninggivetvis underi landet,börsverksamhet här att
ochmarknadsplatsensådan bedömning böråsidosätts. Vidintevillkoren enj

utländskadetkontrolleratillsynsmyndigheten bland attannat sy-ytterstg
påsäljasköpas ochdetta kan kommaviaoch de värdepapper attstemet som

föreskriftutformning. Entillfredsställandemarknaden harden svenska en
clearingverksamhet.börs- och§ vårt förslag till lagintagits i 26 ihar om

datoriseradeutländskafrågeställning gällerprincipielltEn sett annan
andrafondkommissionärer ochvänder sig direkt tillhandelssystem som
mark-med svenski samarbetedetta skermellanhänder i Sverige attutan

In-datakommunikationssystemetsådant ärende avseendenadsplats. Ett
Behandlingen ärendetbankinspektionen.handlagtstidigarestinet har avav

6.2.3i avsnitthar refererats ovan.
verksamhet inte kanInstinetsBankinspektionens slutsats att ansesvar

tillinskränker sigtill Sverigeså anknytningenSverige länge att ettutövad i
I svenskaBliranvänder sigabonnenterantal svenskabegränsat systemet.av
i värde-utfärdadeSverigepå det iinvolverade, sättetintressen attt exmera

så klarttill Sverigeframträder anknytningeniinryms systemet, passpapper
i landet.också utövad härverksamhetenbedömningen blirÅ attatt anses

ibörslagstiftningennyligendragits i denlikartad slutsats harEn antagnaj
tillterminalförbindelserharFinland. Där systematt ettomi anser man

skeravslutande köpmedjämställasfunktioner kandeFinland av‘ sommen
j Finland.fondbörsverksamhet ifrågaså intedetärannanstans, om

verksam-vid bedömningolämpligtvår detmeningEnligt är attl omaven
j anslutnavid antaletfästa avseendeenbartSverige ellerheten bedrivs i

belägen.datorfrågan ärvidi Sverige ellerförmedlare systemetsom vari
i funktionregelskapandevikt vidläggaMan bör systemetsstor varsnarare

uppställtsharreglertill deanledning hänsynHärvid finnsfinns. taatt soml
skall hand-tvisterexempeltillhandahåller tillden systemet, om varav som

Instinet-systemetanvändareexempel kanläggas. Som nämnas att genomav
A York.Newlagstiftningen iunderkastar siganvändareavtalet statenJ

i Sverige,börsverksamheti fråga bedriveriblir,Om slutsatsen systemetatt
dettillframkommadäremotSkulle attkoncession.fordras givetvis man

situationertvå olikalandet, kanbörsverksamhet här ifrågainte varaär om
Därvid börland.börsverksamhet iAntingen annattänkbara. är systemet

tillsynpunktereventuellaframföratillsynsmyndigheten kunnaden svenska
landnågoti utgöraintesåland. Ellermotsvarighet i dettasin systemetanses

börsverksamhet.
dockavseende, bör detdettabedömning iOavsett vilken görs varasom
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möjligt för bankinspektionen inom för gällande lagstiftningatt kunnaramen
förbjuda svenska fondkommissionärer och andra mellanhänder anslutaatt
sig eller på medverkasätt i utländsktannat ett hasystem som anses en
olämplig utformning. En sådan möjlighet finns vårti förslag till fond-
kommissionslag 31 §. Fondkommissionärers och marknadsgaranters rätt
från utgångspunktersvenska ansluta sig till utländska börseratt eller clea-
ringorganisationer vårtregleras i förslag till lag börs- och clearing-om
verksamhet 20 §.

14.4.2 Börsregistrering värdepapperav

Beslut börsregistrering värdepapper sker enligt de reglerom gällerav som
för respektive börs och enligt respektive börsstyrelses bedömning. Vid
Stockholms fondbörs f.n. aktier iär tiotal utländska företagett registrerade
medan omkring tjugo svenska börsföretags aktier vid eller fleranoteras en
utländska börser. Vissa avvikelser råder mellan olika börser i fråga kravom
på spridning, storlek, löpande information etc.

Genom informationskrav från olikaatt börser läggs varandra, torde
allmänhetens behov information i berörda länder väl kunna tillgodoses.av
Enligt gällande inregistreringskontrakt vid Stockholms fondbörs åtarnu sig

börsbolag har sina aktierett inregistrerade vid börs samtidigtsom attannan
bolaget lämnar uppgift till den börsen lämnasom uppgift även tillsamma

Stockholms fondbörs. Motsvarande skyldighet torde finnas vid andra fond-
börser i världen. Därmed utjämnas de skillnader i krav kan råda.som

Vi har på detta område därför inte funnit skäl föreslå förändradeatt
regler för svenskt vidkommande.

14.4.3 Börsmedlemskap

Medlemskap vid börs har traditionellt endast varit aktuellt för företagen
har haft organisation uppbyggd på eller i direktsom anslutning tillen egen

börsen. Genom införandet elektroniska handelssystem möjliggörs delta-av
gande i börshandeln från etableringar i andra länder. Diskussioner pågår
således enligt uppgift inom bland Londonbörsen möjlig-annat öppnaattom
heter till medlemskap för mäklarföretag fysisk i London.närvaroutan
Deltagandet i handeln Önskemålskulle såi fall ske via terminaler. kan i
framtiden komma liknande börsmedlemskap vid Stockholmsäven fond-om
börs, dvs anslutning till SAX-systemet. Motsvarande frågor beträffande
anslutning utländska förmedlare till svenska options- och terminsbörserav

clearingorganisationer behandlassamt i avsnitt 14.4.4 nedan.
För den svenska värdepappersmarknaden finns det anledning posi-att se

tivt på ökar möjligheterna samla handel tillarrangemang svenskasom att
marknadsplatser. En förutsättning givetvisär kravet på sund handelatt en
kan upprätthållas.

Liksom vid beslut börsmedlemskap för svenska fondkommissionärerom
torde behandlingen ansökningar från utländska företag i princip behövaav
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tvåske i Företagets allmänna lämplighet fondkommissionär ellersteg. som
påliknande mellanhand frågamarknaden det i första handär en som

tillkommer bankinspektionen bedöma. Därefter det börsstyrelsensäratt
sak företaget lämpligt börsmedlem.avgöra äratt om som

På motsvarande tillhandahållandevid utländska företagssätt som av
mäklartjänster i Sverige se nedan lämpligastavsnitt 14.5 torde detetc vara

bankinspektionen ställning till den tilltänkte medlemmensatt tar eta-om
bleringsland har godtagbara regler för auktorisation och tillsyn och om

fårhemlandsauktorisationen kan godtas i Sverige. Därefter börsstyrelsenl
lämplighetsprövning den föreliggande ansökan vidgöra ettsamma somav

svenskt företags ansökan börsmedlemskap. Därvid bör gälla med-attom
får beviljas frågalemskap företaget i i hemland anslutasitt äger rätt attom

sig till börs eller clearingorganisation. Om det utländska företageten en
bryter svensk lag eller föreskrift på sig olämpligteller visarsättmot annat

börsmedlem, skall disciplinnämnden efter börsstyrelsenansökanl som av --
givetvis kunna besluta medlemskapet på exaktskall upphöra,att samma

för svenska börsmedlemmar.sätt som
För möjligheter skisserade krävsdet här slaget skall kunna öppnasatt av

bestämmelser så möjligheti lag, regeringen eller bankinspektionenatt ges
i vissa fall godta fondkommissionä-hemlandsauktorisation utländskaatt av
och tillåts företag. Enbörsstyrelsen medge medlemskap för utländskarer

har vårt börs-bestämmelse med denna innebörd intagits i förslag till lag om
och Se till dennaclearingverksamhet, 19 2 specialmotiveringenävenst.
lag.

Ett informationsutbyte ske de och till-skall mellan berörda börserna
synsmyndigheterna. regelöverträdelser börsstyrelsen med-Vid i Sverige bör
dela sina disciplinnämndens ingripanden tilliakttagelser och eventuella

V tillsynsmyndigheten utländska hemland.i den börsmedlemmens
påpekas nödvändigtvisDet bör börsmedlemskap detta inteslagatt ett av

på mark-behöver medföra erbjuda mäklartjänster den svenskarätt att etc
se etc.naden vidare i avsnitt 14.5 mäklartjänsternedan om

Ä tillvägagångssätt kan bliMan har anledning motsvarandeanta attatt
tillämpligt utländsk börsför svensk fondkommissionärs medlemskap vid

V etablering 0rdi detta land. En sådan kommer med andraansökan attutan
aktuella värd-börsstyrelse och eventuellt tillsynsmyndighet i detprövas av

landet.
I det återstår då frågan medlemskap vidsistnämnda fallet huruvida ut-

Viländsk förutsätta tillstånd från bankinspektionen.börs bör den svenska
ansökankan inte sådan eftersom firmansbehov prövning omse enav

berörs,medlemskap föremål de instanserredan för granskningär somav
Eventuella effek-nämligen tillsynsmyndighet i värdlandet.börsstyrelse och

fångas redanför verksamhet i Sverigeden svenska fondkommissionärenster
myndig-in i Frågan svenskainspektionens ordinarie tillsyn. behovom av

tillstånd utomlandsheters för fondkommissionärers verksamhetsvenska
etablering berörs nedan.i avsnitt 14.5genom egen
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14.4.4 Derivathandel och derivatclearing

l4.4.4.l Handel i och clearing optioner och terminerav

Den svenska handeln i optioner och terminer f.n. helt inländsk.är I Sverige
handlas endast derivatinstrument med svenska värdepapper eller andra
finansiella tillgångar underliggande värde. Ingen organiserad handelsom
förekommer i utlandet med svenska optioner terminer.och Hittills har i
enstaka fall förekommit optionsutfärdande har berörtöver gränserna som
Sverige. något årFör sedan utfärdade svenskt försäkringsbolagtex ett

påköpoptioner delar sitt innehav Volvoaktier. Optionerna såldes viaav av
svensk fondkommissionär till utländska utanförplacerare marknads-en

platserna och clearades vid det belgiska företaget Euro-clear.
På vissa marknadsplatser för derivathandel andrai länder förekommer

däremot viss handel i optioner och terminer pågrundar sig värdepap-som
utfärdade i land. såvälDet gäller aktier och statsobligationerett annatper

aktieindex. Man kan inte utesluta motsvarande utveckling kanattsom
komma för Tvåsvensk del. typfall därvid intresse.är av

Svenska värdepapper kan komma underlag för derivathandel iutgöraatt
utlandet. Lagstiftning och myndigheter i Sverige kan sannolikt inte för-

påverkahindra eller sådan handel. Inte heller berörda emittenter i Sverige
torde ha formella möjligheter påverka sådanupptagande handel,att av

det tillhöräven god sed flertaleti länder inhämta emittentensattom
uppfattning.

Däremot kan förvänta sig tillsynsmyndigheten i det land därattman
handeln skall ske kan ha påsynpunkter vilka svenska värden lämpar sigsom
för handel och hur handeln mån sådanorganiseras. I den handel sker utan
aktivt deltagande isvenska första hand svenskbaserade fond-parterav
kommissionärer och andra mellanhänder torde förekomsten utländskav
optionshandel sakna nämnvärd vårbetydelse för del.

Utländska värdepapper kan komma underlag för organiseradutgöraatt
derivathandel i Sverige. Därvid bankinspektionenkan i sin tillsyn över
derivatbörsen vaka de handlade optionernaöver och terminskontraktenatt

lämpligt utformade.är
OM och SOFE har i sina remissvar på optionsutredningen påpekat att

situationer liknande slag inte behandlades utredningen, dvs deri-av av
vatinstrument handlas i Sverige utländsktclearas clearinghussom men av

tjänster svensk clearingorganisation utför åt utländsk mark-resp. som en en
nadsplats.

Clearingtjänster kan komma erbjudas den frånsvenska marknadenatt
utländska företag, såväl för handel i standardiserade instrument försom
handel utanför svenska optionsbörser i skräddarsydda, dvs icke standar-
diserade instrument. får dåMan förutsätta vederbörande lands myndig-att
heter tillser denna clearingorganisation har godtagbar uppbyggnad. Iatt en
andra hand torde bankinspektionen kunna ingripa handeln i Sverige,mot

detta skulle befogat. I fall gäller detta handeln medom vartanses vara
standardiserade instrument eftersom föreslår lagregler innebörd attav
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skall clearas.handelsådan
in-ochkontaktervår uppfattningenligtkommerfalldessasamtligal

Sverigeibankinspektionenmellannödvändigaformationsutbyte att vara
också behovVi bedömerlandet.berörda atti dettillsynsmyndighetenoch

bemyndigandebankinspektionenochellerregeringen ettföreligger att ge
clearingorganisa-utländskahemlandsauktorisationgodtafalli vissa avatt

tioner.
termin-ochpå options-samverkaninternationelllångtgåendeEn mera

I mittenskrinlagda planer.sedermeraföljandesområdet avrepresenteras av
svenskadenmellansamarbeteförriktlinjerpresenterades1989 ettjanuari

ExchangeOptionsoptionsbörsen EuropeanochSOFEmarknadsplatsen
SOFEiaktierna40skulle förvärvaEOEAmsterdam. procentEOE i av

Avsiktenhandelssystem.datoriserade attSOFE:stilloch rättigheterna var
handel iförbåda marknadsplatsernade1989 kopplatill sammansommaren

särskild delpå EnSOFE.då handladesaktieoptionerochindex- avde som
EOE:sinstrumentSOFE:såt handel iskullepå EOE ägnasbörsgolvet men
kunnamikrofonförbindelserterminal- ochockså viaskullemedlemmar

på sättmedlemmarSOFE:ssamtidigtSOFEhandelndelta i sammasom
enligt dealltEOEinstrumentSOFE:shandeln idelta iskulle kunna ——

tidigareliksomskulleSOFE-optionernapå SOFE.gälldehandelsregler som
och säkerheterClearinghusStockholmsdotterbolagpå SOFE:sclearas

Överenskommelsen ochSOFEmellanbestämmelser.svenskaenligtställas
ochbankinspektionensvenskagodkännande den avEOE förutsatte av

myndigheter.holländskamotsvarande
varefteraldrigfullföljdesÖverenskommelsen SOFEEOE ochmellan

principiellt in-har dockPlanernaverksamhet. stortavvecklade sinSOFE
förbindelser iliknandeuteslutaintekanManframtiden. attförtresse
intressebolagSverige och dessOM iexempeltillmellanetablerasframtiden
verksamhet.planerarellerOM hardärövriga länder att startanågot dei av
utlandet kanochÄven i Sverigemarknadsplatserandramellansamarbete

på sikt.längremöjligavara
14.4.1.2 be-avsnittihärkan görasövervägandenMotsvarande som

datoriseratinternationelltideltagandefondbörssvenskträffande etten
datori-utländskttillmarknadsplatssvenskAnslutning etthandelssystem. av

beviljatsharkoncessioni deninrymmasbör kunnahandelssystem somserat
i landet,börsverksamhet härbedrivamarknadsplatsensvenskaden att

åsidosätts. Vidintekoncessionsvillkorenförutsättningundergivetvis enatt
tillsynsmyndighetenochmarknadsplatsenbedömning börsådan ytterst
de värdepapperochutländskadetkontrollerabland systemet somattannat

marknaden harsvenskasäljas denochköpaskan kommavia detta enatt
bankinspektio-förockså möjligtDet börtillfredsställande utformning. vara

fond-svenskaförbjudalagstiftning kunnagällandeförinomatt ramennen
svensk derivat-eller viamellanhänder direktandrakommissionärer och att

utländsktmedverka ipåeller systemsig till sättbörs ansluta ettannat som
vårt förslag tillisådan möjlighet finnsutformning. Enolämplighaanses en

§.31fondkommissionslag
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I sammanhanget aktualiseras också frågor utländskt ägande iom en
svensk börs. Dessa behandlas i avsnitt 14.4.5 nedan.

l4.4.4.2 Anslutningsavtal för förmedlare

På motsvarande börsmedlemskapsätt vid Stockholms fondbörs försom
förmedlare etablering i landetutan kan aktualiseras, bör här ocksåegen
behandlas medlemskap eller anslutningsavtal för utländska aktörer vid en
svensk derivatbörs Ävenocheller clearingorganisation här kan man ur-.skilja två typfall, utländska förmedlare anslutna till svensk derivatbörsen
clearingorganisation svenska förmedlare anslutna till utländsk deri-resp. en
vatbörsclearingorganisation.

Den svenska bankinspektionen har behandlat frågor bedrivandeom av
mäklarverksamhet i Sverige på options- och terminsmarknadema utan egen
etablering i Sverige. SOFE begärde bankinspektionens synpunkter på frå-

huruvida utländsk bank ville delta i handeln pågan SOFE och blisom
clearingmedlemantagen hos SOFE:s dotterbolag Stockholmssom Clearing-

hus kunde bedriva verksamhet i Sverige. Den utländska bankenanses
förutsattes delta via datakommunikation från sitt hemlands kontor.

Bankinspektionen konstaterade i sitt gällande lagstiftning inteattsvar
behandlar sådan verksamhet bedrivs i allt väsentligt skervar via data-som
kommunikation. Inspektionen ansåg sammanfattningsvis utländsk banksatt
handel på SOFE via det elektroniska ATS-systemet på SOFE inte kunde

innebära sådan verksamhet bedrevsatt erfordrar bankinspektio-anses som
tillstånd.nens

OM har erhållit bankinspektionens tillstånd sådanaansluta utländskaatt
förmedlarföretag inte har etablering i Sverige. Enligt vad harsom egen
inhämtat har detta tillstånd inte förknippats någramed villkor. OM uppger
sig ha för avsikt i sådan situation främstatt huruvidapröva företaget ien
fråga har tillräckliga ekonomiska och godtagbar organisation.resurser en
Någon sådan ansökan har dock inteännu prövats.

Beträffande den omvända situationen, svensk fondkommissionäratt en
eller frånmotsvarande sin svenska verksamhet deltar i handeln en
utländsk derivatbörsclearingorganisation, föreligger enligt vad känner
till inte någraheller exempel, detäven kan sådana önskemål påantas attom
sikt kan uppstå.

Vi kan allmänt beträffande anslutningrent utländska förmedlarföretagav
till svensk derivatbörs konstatera i vilket landen att- oavsett attman anser
detta företags förmedlarfunktion det viktigautövas för svensk del är att-
verksamheten vid den svenska marknadsplatsenclearingorganisationen be-
drivs på tillfredsställande Påett sätt. motsvarande vidsätt utländskasom
företags ansökningar medlemskap vid Stockholms fondbörs se avsnittom
14.4.3 torde det lämpligast bankinspektionen ställning tillattvara tar om
den tilltänkte medlemmens etableringsland har godtagbara förregler aukto-
risation och tillsyn och hemlandsauktorisationen kan godtas i Sverige.om
Därefter får styrelsen för marknadsplatsenclearingorganisationen göra
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vidföreliggande ansökandenlämplighetsprövning ettsomavsamma
Därvid gälla med-börsmedlemskap. böransökansvenskt företags attom

anslutafråga sitt hemlandfår beviljas företaget i i rättlemskap äger attom
clearingorganisation.sig till börs elleren en

vårt förslag till laginnebörd intagits imed denna harEn bestämmelse om
specialmotiveringen till2 Seclearingverksamhet, 19börs- och ävenst.

lag.denna
med clearing,OM direkt förenadoptionsbörsen i falletNär ärsom --
undersökaekonomiska intresseoptionsbörsensligger det i ävenatt atteget

ochtillräckliga ekonomiskautländska företaget hardet anslutna resurser
på uppenbartsin verksamhetinte bedriver sätt.osuntett

till marknadsplatsUtländskt ägande14.4.5

på långtgående samarbete mellan dentidigare refererade planernaDe ett
Options Ex-SOFE och optionsbörsen Europeanmarknadsplatsensvenska

utländskt minoritets-EOE innefattade betydandei Amsterdamchange ett
företaget.och i det svenska Det40 aktiernaägande rösternaprocent av

på villkor utländsktnågot beröra huruvida och vilkadärför skälfinns att
erhållit koncession förtillåtas aktiebolag hari svenskaägande kan som

börsverksamhet.
utländskt ägande i svenskt fondkommissions-10 har diskuteratsl kap.

utländsktdär det nuvarande förbudetVår blevbolag. slutsats motatt
frå-fondkommissionsbolag bör slopas. Därmed kommersvenskaägande i

förvärvskontrollfalla under den allmännautländskt ägande att somgor om
förslårkreditmarknadskommitténLiksomföretagsförvärvslagen.stadgas i

förvärvettillstånd skall bankinspektionen,fråganvi prövasatt av omom
tillståndDärvid börstår under inspektionens tillsyn.företaggäller som

något väsentligt allmänt intresse.striderförvärvet intelämnas motom
det inga skyddsintressen skullevår finns särskildaEnligt uppfattning som
utländskt i svenska aktiebolagägandeföranleda synsättett annat som

sammanfallerbörsverksamhet. Motiveringenerhållit koncession förhar
koncession förövervägandenamed vad har framfört i samband med om

aktieförvärv i dessatillstånd för utländskasådana bolag. Ansökningar om
för svenska fond-principerbör därför handläggas enligtbolag somsamma

kommissionsbolag.
frå-fondbörs särskilda juridiska form tordeMed hänsyn till Stockholms

vidkom-aktuella för fondbörsensutländskt ägande inte kunna bligor om
fondkommissionsbolagGenom utlandsägda svenska banker ochmande. att

påvåra förslag sikt kanutländska företag följdsamt rent avsom en --
utländskt inflytandebli börsmedlemmar kan dock visstkomma överettatt

sålundaskulle tillkomma introduceras. Detfondbörsens verksamhet att
börsmedlemså för utländskexempel kunna bli utsesatt representanten en

vårsådan utveckling enligttill ledamot börsstyrelsen. En möter upp-av
fattning inga hinder.

påpekas vårt förslag till lag börs-fullständighetens skull börFör att om
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och clearingverksamhet också öppnar möjlighet driva börsverksamhet iatt
ekonomisk förening. Ekonomisk föreningar omfattas inte den allmännaav
förvärvskontroll stadgas i företagsförvärvslagen. Teoretiskt skulle alltsåsom

svensk ekonomisk förening driver börsverksamhet efteren detsom att—
koncession erhållits kunna få utländsk medlemskretsrent möjlig-utanen-
heter för svenska myndigheter andelsöverlåtelserna.pröva Fråganatt torde
dock sakna praktisk betydelse.

14.5 Mäklartjänster etc

Tillhandahållande mäklartjänster över kan ske pågränserna ietc principav
två olika sätt:

filialetablering eller dotterbolag i landgenom annat—
etablering i landetutan egen-

Med mäklarverksamhet jämställs i detta avsnitt de närliggande verksam-
heter omfattas EG:s direktivförslag från december 1988 yrkes-som av om
mässigt tillhandahållande finansiella tjänster på värdepappersområdet,av
investment services in the Securities field, och diskuterades i avsnittsom
10.2 och 10.3 dvs marknadsgarantverksamhet, portföljförvaltning,ovan,
emissionsverksamhet, investeringsrådgivning, värdepappersförvaring m m.

Vi diskuterar här först mäklartjänster etablering ochgenom taregen
därefter frågorde blir aktuella då sådan etablering saknas.upp som

Formerna och förutsättningarna för etablering mäklarverksamhet ietcav
Sverige har utförligt diskuterats i kap. 10. Där konstaterades också detatt
inte finns anledning principiellt annorlunda på utländskaatt påänse sven-
ska företags etableringar på den svenska marknaden. Här bör dock något
tilläggas det förhållandet,omvända nämligen svenska bankersom och
fondkommissionsbolags etableringar utomlands. Enligt gällande reglernu
förutsätter sådan etablering tillstånd den svenska bankinspektionen,av

reglernas utformning i etableringslandet.oavsett
Enligt EG-kommissionens direktivförslag från december 1988 yrkes-om

mässigt tillhandahållande finansiella tjänster på värdepappersområdetav
skall etableringar inom EG-området kunna ske på grundval enbartav
auktorisation i företagets hemland och tillsynen i princip endast handhas av
myndighet i företagets hemland. Om svensk anpassning till dessa förslagen

dengenomförs, borde alltså kravet på tillstånd från svenska tillsynsmyndig-
heten för etablering inom i varje fall EG-området kunna slopas och ersättas
med anmälningsskyldighet. Det finns nämligen enligt vår uppfattning ien
och för ingetsig frånskäl svensk sida sådan etablering.vägra Vi har dockatt

för kravet på tillstånd frånstannat svensk åtminstonesidaatt tills vidare bör
bibehållas. Skälet tillsyn påär grundval hemlandsauktorisationatt förstav
då kan bli effektiv. En uttrycklig bestämmelse med denna innebörd har
intagits vårti förslag till fondkommissionslag.

Principen hemlandskontroll utesluter inte den svenska bankin-om att
spektionen bör ha visst överinseende utländskaett över företags verksam-
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het i Sverige tillsynsmyndigheten i främmande land svensktöverett ettresp.
dotterbolag i detta land. Vid uppenbara överträdelser gällande regler börav

informationsutbyte ske de på följan-mellan berörda tillsynsmyndigheterett
Om tillde exempel tillsynsmyndigheten i främmande land harsått. ett

allvarliga anmärkningar fondkommissionsbolags dotterbolagsvenskmot ett
i det främmande landet, bör bankinspektionen Sverigei ha anledning att

återkalla tillståndbolagets utländskaöverväga driva verksamhet i detatt att
dotterbolaget. Skulle fondkommissionstillståndet åter-i Sverigeomvänt

måstekallas, verksamheten det främmandei landet upphöra. Enäven
bestämmelse med denna innebörd vårthar intagits i förslag till fondkom-

Semissionslag, 33 specialmotiveringen lag.till dennaäven
frågeställningEn delvis gäller mäklartjänster utbjudsetc utanannan som

etablering i det land där kunden eller marknadsplatsen finns, dvsegen
tillhandahållstjänster telefon- ocheller dataförbindelser.som genom

Som nämndes i tredjeavsnitt 14.3.2 skall företag hemmahörande iovan
land få EG-områdetetablera dotterbolag i frågaendast landet i gerom
EG-företagen reciproka möjligheter. framgårDet dock inte direktivför-av
slaget huruvida motsvarande krav kommer tillhandahållandeställas vidatt

mäklartjänster etablering, fråntill exempel fond-utanetcav egen en
kommissionärs kontor i EG-land direkt till kunder inom Sverige. Inteett

sådanaheller har tillsynen berörts i situationer.
vårEnligt bedömning bör principen hemlandsauktorisation och hem-om

landskontroll kunna tillämpas Skullei dessa fall. vederbörande före-även
också påmedlem eller ansluten till marknadsplats isätttag annat ettvara av

land hemlandet, omfattas det ocksågivetvis de regleränannat somav
utfärdat.denna marknadsplats Eftersom frågan tillståndhar svenskaom av

myndigheter inte aktuell, bör anmälningsplikt införas. Bankinspektio-är en
bör därvid ställning till hemlandet för den yrkesmässigttanen om som

erbjuder på denmäklartjänster svenska marknaden har godtagbaraetc
auktorisation tillsynregler för och och hemlandsauktorisationen där-om

med kan godtas i Sverige.
Om godtagbar hemlandsauktorisation saknas, bör yrkesmässig mäklar-

verksamhet riktad till den svenska marknaden förbjuden, oavsettvara var
såetableringen finns. I fall fåbör svenska auktoriserade handlare inte heller

medverka.
dock osäkertDet bankinspektionen på effektivtär kan hindrasättettom

oseriöst tillhandahållerutländskt företag tjänstersina i Sverige ochatt ett
därmed överträder Pådet föreslagna förbudet. motsvarande sättav oss nyss

föreslås i avsnitt 14.6 nedan emissionervissa utländska etcsom om av
värdepapper på den svenska marknaden kan förbudet kompletteras genom

tillsynsmyndigheten för offentligt register utländska förmedlar-överatt ett
företag bryta förbudet och följa inspektionens före-vägrarmotsom anses
läggande upphöra med verksamheten. påbudFörutom tillatt att ettvara

fondkommissionärer,svenska andra mellanhänder och andra företag under
bankinspektionens tillsyn inte medverka till affärer frågamed företaget iatt

sådankan lista nödvändig varning till den svenska allmänheten.en vara en
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Ovan har berört frågan beviljat börsmedlemskap i Stockholmettom
för utländsk förmedlare ocksåautomatiskt skall medföra erbjudarätt att

påmäklartjänster den svenska marknaden. Genom den föreslagna pröv-etc
två fråganning i börsmedlemskap beskrivits i avsnitt 14.4.3,steg av om som

kan det aktuella företaget arbeta under betryggande förhållanden. Vianses
det därför tillräckligt utländsk börsmedlem fullgörattanser vara en samma

anmälningsskyldighet till bankinspektionen andra utländska företag försom
få utföra mäklaruppdrag för svenska kunder.att

Bestämmelser med denna vårtinnebörd har intagits i förslag till fond-
kommissionslag, Se42 specialmotiveringen till denna lag.även

14.6 Emissioner värdepapperav

Genom avvecklingen valutaregleringen kommer med all säkerhetav om-
fattningen utländska emissioner i Sverige öka. allmänhetI tordeattav
sådana erbjudanden i framtiden komma ske fondkommis-även att genom
sionär med sikte börsnotering. dock inteMan kan utesluta andraävenatt

påutländska företag kan intresserade denplacera aktier svenskaattvara av
frågormarknaden. Detta aktualiserar tillämpningen på utländska bolagom

föreslårde särskilda regler för onoterade företagsvenska medav som
aktiespridning.större

Utbjudande aktier i utländska företag till vidare krets i Sverige börav en
vårenligt uppfattning i princip medföra påkrav prospekt ochsamma

löpande information därefter. De bestämmelser föreslagitvi har i kap.som
9 bör därför tillämpas utländska företag.även

mån sådantI den erbjudande förmedlas svensk fondkommissionär kanav
efterlevnaden dessa krav övervakas bankinspektionens tillsynav genom

fondkommissionärerna. Det kan dock tänkas erbjudandeöver riktasatt ett
till den svenska marknaden medverkan svensk fondkommissionär.utan av
Eftersom varken emittent, förmedlare eller eventuella andra medverkande i
detta fall hemmahörande i Sverige, möjligheter försaknas svenskaär myn-
digheter ingripa brott de informationsföre-föreslagnaatt mot mot ossav
skrifterna. uppstår frågaSamma problem i börsnoteradeutländska ickeom
företag med aktier handel uppnår spritt ägande ispontan ettsom genom
Sverige formellt erbjudande.utan ett

I USA publicerar tillsynsmyndigheten Securities and Exchange Commis-
SECsion regelbundet förteckning utländska företag vilkas aktieröveren

påhar utbjudits den amerikanska marknaden företaget har följtutan att
bestämmelserna fråni Securities 1933 och andraAct prospekt formerattom
för erbjudanden till allmänheten teckna värdepapper skall registrerasatt

Påinnan erbjudandet lämnas offentligt. denna k Foreign Restricted Lists
återfinns f.n. hundratal företag.utländska Förteckningen avseddärett som

varning till amerikanska mäklare investerare. Påoch motsvarande sätten
skulle den svenska tillsynsmyndigheten kunna informera den svenska mark-
naden vilka utländska företag avviker från svenska informations-om som
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regler. sådanEn lista kan dels innebära rekommendation till svenskaen
fondkommissionärer, andra mellanhänder och andra företag under bankin-
spektionens tillsyn inte medverka till affärer i aktien fråga,i delsatt en
allmän varning till övriga berörda i Sverige.

Den svenska tillsynsmyndigheten bör speciella skäl ha goda förut-av
sättningar upptäcka indikationer på otillbörligt beteende det aktuellaatt av

frånslaget utländska företags sida och möjlighetergoda ingripa, iatt vart
dåfall flertalet svenska investerare berörs. Man har nämligen anledning att

räkna med andrahandshandeln förr eller kommer beröraatt attsenare
svenska fondkommissionärer, dessa inte skulleäven ha medverkat i ettom
introduktionsskede.

Sedan tidigare gäller enligt valutaregleringen valutainlänningars vär-att
depapperstransaktioner med utlandet måste ske förmedling valu-genom av
tabank eller svensk fondkommissionär. Dessutom skall utländskaannan
värdepapper förvärvas valutainlänning förvaras depåi hos valuta-som av
bank eller hos riksbanken godkänd fondkommissionär.av

På detta kan svenska bankersätt och fondkommissionärer bankin-samt
spektionen i sin tillsyn fondkommissionärernaöver uppmärksamma för-
hållandena i aktuella avseenden.nu

Även på detta område kan förutse behov utökade kontakter ochman av
informationsutbyte mellan den svenska tillsynsmyndigheten och dess mot-
svarigheter i andra länder. Möjligheter till samarbete blandöppnas annat av
stadganden i EG:s direktivförslag från 1981 senast ändrat 1988 om pro-
spektkrav värdepapper erbjudsnär allmänheten.

Sådana kontakter torde bli erforderligaäven i den omvända situationen,
dvs då svenskt aktiebolag vänder sig till allmänheten iett landett annat utan

detta förenat med ansökan börsregistreringär i det landet.att om

14.7 Leveranser och likvider

En ytterligare förutsättning för väl fungerande internationell värdepap-en
pershandel effektiva ochär säkra för leveranser och likvidutväxling.system
I Sverige sker detta dels decentraliserat fondhandlarna,mellan dels vid
VPC. flertaletI andra länder sköts dessa funktioner i regel börserna.av

Frågor former och regler för internationella leveranser och likviderom av
värdepapper omfattas inte våra direktiv. Närliggande områden behand-av
las måni viss i samband med lagstiftningsarbetet för det kontobaseradenya
papperslösa planeras inom den svenska Värdepapperscentralensystem som
VPC. Det kan dock på sin plats här kort orienteringattvara ge en om
internationella regler och påproblem detta område.system,

Vid Amsterdambörsen hanteras tredjedel de utländska aktiesla-ca en av
inom det k ASAS-systemet Amsterdam Security Account Systemgen s

kontobaseratär och papperslöst.som
I juli 1986 etablerades leveranslänk mellan London och Midwesten

Securities Clearing Corporation MSCC i Chicago vilken London-genom
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amerikanska värdepap-genomföra leveranserkanmedlemmarbörsens av
SecuritiesInternationallänk medår skapadesoktoberI ensammaper.

amerikanskaISCC denna kanYork. Genomi NewCorporationClearing
aktier. Mot-för brittiskatill Londonbörsenskopplasbörsmäklare system

VästtysklandFrankrike,clearingföretag ifinns medsvarande arrangemang
och Japan.

också två privataarbetarvärdepappershandelninternationellaInom den
System SocietéClearanceBryssel Euro-cleariorganisationer. Euro-clear

125församarbetsorganår 1968 ochetableradesCoopérative är ett ca
banker, mäklarfirmordeltagarföretagandra400och 2medlemsföretag

Euro-clearländer.i 60-tal olikamarknaderetc arbetar ett svararsom
medlemmarvia sinaleveranserochregistrering likviderför samtav --

från olikahandlade värdepapperinternationellt000f.n. 27förvaring av ca
kunnatvärdepapper ersättasDärmed har fysiska leveranserländer. avav

värde-hanterasIrutiner. Euro-clearsystemetpapperslösakontobaserade,
Frånstandardiserade derivatinstrument.vissaslag inkl.allapapper av

SkandinaviskaHandelsbanken ochSvenskabland andradeltarsvensk sida
iEnskilda Banken systemet.

avtal haranvändare Euro-clearocksåDet kan attnoteras genomav
jurisdiktion.belgisksigunderkastat

handha obli-huvudsakligenförtillkomi LuxemburgCedelFöretaget att
Storbritannien,utanförbanker i Europaantalgationsaffärer mellan ett men

MellanEuro-clear.uppläggningochomfattninghar somsammanumera
överföringarförockså elektronisk bryggafinnsbåda företagdessa en

mellan systemen.
värdepappershante-datoriseringenland därdetDanmark avvarasynes

genomfördesvåren 1988Undervärlden.kommit längst iharringen en
börsnoteradeför samtligakontobaseratpapperslöst,omläggning till system

regi-hadeobligationersedan samtligafondsbörsKöpenhamnsaktier
organisationenhandhasSystemetsedan 1984.sättstrerats avsamma

för demönsterbildandedelvisVP har blivitochVaerdipapircentralen
länderna.nordiskaövriga

stå under dansklagmåste enligt dansktill VPanslutnaföretagDe ärsom
vad inhämtatEnligtföretag ansluts.utländskaförhindrartillsyn vilket att

utvecklingsarbete inompågår dock1988i oktoberbesök hos VPvid ett
del.aktivDanmarkorganisationer därinternationellaför olika tarramen

utveckling.följandeförutserInom VP man
i VP hanteramöjligheterår 1990, införsundertroligenförsta attI steg,ett

aktier, tillutländskadanskar ägdahandlade ellerDanmarkvissa i ex-av
utvidgas tilldettaandra kanInorska företag.emitteradeempel stegettav
utväxlingockså innefattaland förtvåvägsutbyte med berört att avett senare

likvider.
påredanfinnsprocedurerpapperslösabilateralaliknandetrettiotalEtt

olikainföras mellansuccessivtkommahåll världen och fler kanolika i att
landinom ärhuruvidadå betydelsemindreländer. Det systemetär resp.av

eller ej.värdepapperslöst
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Utländsk medverkan i VPC-systemet regleras följandedet svenska sätt
utländsk påaktieägare direktregistrerad i VPC behandlasärsom samma

svensk:sätt som
hittills börsbolag medRegeringen kan svenskt aktiebolag 20-talettge

låtaocheller utomlands tillstånd utländsk förvaltareägande notering att
nominee Sådaninregistreras utländsk förvaltarei aktieägares ställe. är

från tvåundantagen kravet gånger år till VPC kundersatt rapporteraper
innehav 500 VPC.aktier tillänom mer

l Bankinspektionen godkänner därefter vilka utländska förvaltare som
fårVPC inregistrera i aktieägares ställe för varje bolag. Bland dessa för-i

återfinnsvaltare banker mäklarfirmor i olika länder, det ovannämndaoch
Euro-clear, VPC:s franska motsvarighet SICOVAM fl.m

Skiljaktiga regler och rutiner i olika länder medför väsentliga problem
ocksåoch risker i den internationella värdepappershandeln. Det attanses

l regleringen gränsöverskridande transaktioner bristfällig. Ett omfat-ärav
pågårtande arbete inom bland andra den internationella börsfederationen

i IOSCOFIBV och tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation för att
nåförsöka fram till standardiserade regler och rutiner. I juni 1989 presente-

rade FIBV förslag med denna innebörd. Ett privat initiativett annat repre-
den k Group of Thirty framlade rad förslag isenteras som marsav s en

från1989. Bland de krav den sistnämnda särskilt intresseärgruppen som av
utlåningför svensk del kan möjligheter till in- och värdepap-nämnas att av

bör införas för underlätta korrekta leveranser.attper
frågor sammanhänger med internationella likvider för och leve-De som

föranlett några frånvärdepapper har inte särskilda övervägandenranser av
vår Områdetsida. uppmärksammas i det aktuella lagstiftningsärendet om
kontobaserat VPC prop. 198889:152,aktiesystem inom där likvid-även
hantering behandlas.m m
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15 Bankinspektionens resurser

15.1 Bankinspektionens nuvarande tillsynsuppgifter
och organisation

Bankinspektionen har central förvaltningsmyndighet enligt §1 för-som
ordningen 1988:93 med instruktion för bankinspektionen till uppgift att

tillsynutöva banker, bankfilialer,över representationskontor för banker,
kreditaktiebolag, finansbolag, hypoteksinstitut, fondkommissionsbolag,
fondbolag. Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags

Upplysningscentralen UC Aktiebolag.samt Vidare har bankinspektionen
till uppgift tillsynutöva enligt lagen 1985:571att värdepappersmark-om
naden, registreringsmyndighet för bankerna föra förteckningvara samt över
verksamma finansbolag. Till uppgifterna hör följaäven utvecklingenatt av
och främja allmän kännedom pris- och konkurrensförhållandenom samt
andra viktiga förhållanden inom bankväsendet och företagsamhetannan

vilkenöver inspektionen har tillsyn föra kartellregister. I sin pris-samt och
konkurrensbevakande uppgift skall bankinspektionen samråda med nä-
ringsfrihetsombudsmannen.

Verksamheten instruktionenär till delen författningsbun-störstagenom
den. Instruktionen bankinspektionen det övergripande förger ansvaret
tillsynen de aktörer verksammaär kapitalmarknaden.i av som

Bestämmelser tillsynsverksamheten finns också i den lagstiftning1 om som
i reglerar de olika tillsynsobjekten.

Bankinspektionen under verksledningenär uppdelad tvåi avdelningar,g
I allmän avdelning och undersökningsavdelning. Vidare finns byråen en en

för administrativa ärenden.
Till den allmänna avdelningens arbetsområde bl.a.hör etableringsfrågor,

policyfrågor, tillsynen värdepappersmarknadenöver bl.a. insiderövervak--
ningen och konsumentfrågor. Avdelningen handlägger också tillstånd,-
dispenser, juridiska frågor och konsumentärenden.

Undersökningsavdelningen handlägger frågor institutens kreditgiv-om
ning och utlandsrörelser deras i utlandet, institutenssamt engagemang
redovisning, inre kontroll och säkerhet institutens rapportering tillsamt
inspektionen och publicering statistik. Till arbetsuppgifterna hör ävenav
ärenden ADB och teknisk utrustning.om

Båda avdelningarna handlägger klagomålsärenden och verkställer under-
sökningar inom sina verksamhetsområden.resp.

Administrativa byrån handlägger, förutom inspektionens personaladmi-
nistrativa ärenden, för inspektionen frågor såsom verksregi-gemensamma
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bankregist-byrånhandläggerVidareintendentur.arkivfrågor ochstratur,
beredskapsplanläggning.ochren

generaldi-i vilkenstyrelse,dessledsverksamhetBankinspektionens av
iingår ledamötergeneraldirektörenordförande. Utöverrektören är sex

har totaltBankinspektionenregeringen.Ledamöternastyrelsen. cautses av
70 tjänster.

verksamhetbankinspektionensAvgifter för15.2

från deårliga avgifterfinansierasverksamhetBankinspektionens genom
bankinspektionen.står tillsynunderpå kapitalmarknadeninstitut avsom

verksamhetinstitutensreglerari de lagarfinnsBestämmelser härom som
verksam-bankinspektionensför1988:976 avgifterförordningenoch i om

institutvilkauppräkninguttömmandeförordningen§het. I 2 somavges en
skall beräknas.storlekavgifternasoch huravgiftsskyldigaär

för-centralSparbank,bankaktiebolag,årligen erläggasAvgift skall av
fond-fondkommissionsbolag,finansbolag,kreditaktiebolag,eningsbank,

stadshypo-SverigesKonungarikethypoteksbank,Sveriges allmännabolag,
Aktiebo-VPCVärdepapperscentralenochfondbörsStockholmstekskassa,

ochavgiftsskyldigasamtligaförfast beloppdels mederläggsAvgiftlag. ett
avgiftsskyldiga.deför vissaprocentschablondels enligt aven

år lämnamånad varjeutgången oktoberskall föreBankinspektionen av
Avgifternaskall erläggas.avgiftuppgift huravgiftsskyldig stor somom
månad.novemberutgångenförebankinspektionentillsedanbetalas av

övervägandenKreditmarknadskommitténs15.3

bankinspektionensrörande resurser

1988:29 förnyelseSOUbetänkandekreditmarknadskommitténs avI om
framtidapå denreglerade institutföreslås samtligakreditmarknaden att

ochbankinspektionentillsynstå offentligunderskallkreditmarknaden av
möjligt,enhetligsåskallolika institutenför delagstiftningen somvaraatt

gradbetydande kom-iförslagtillsynsfrågor. Blandbeträffandesärskilt som
kreditmarknadskommitténhararbetepå bankinspektionensinverkaattmer

förhandsbesked,kreditmarknadsbolag,förtillståndsprövning nyanämnt
närings-undantagsmöjlighet förföreskriftsrätt,vidgadtillsyn,underinstitut

fondkommis-aktiviteter,finansiellabranschorganisationernasverksamhet,
dispensprövningar.flertaletikhandboksionärernas ettsamt

rörandeförslagkommitténsharKreditmarknadskommittén ansett att om
bankin-omöjligt förblir detgenomförstillsynsverksamhetinspektionens

uppgifter kom-defullgöraökadekraftigtspektionen somutanatt resurser
kreditmark-enligtResursförstärkningen börpå inspektionen.vilaattmer

höjsfrån institutentillsynsbidragenfinansierasnadskommittén attgenom
resursförstärkning.betydandeförförutsättningarnivå skapartill ensomen
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Tillkommande15.4 tillsynsuppgifter för

bankinspektionen

Våra förslag olika områden innebär bankinspektionens redanatt nu
tillsynsområdevidsträckta utvidgas ytterligare. Förutom på vissaatt

områden föreslår helt tillsynsuppgifter för bankinspektionen kommernya
våra påförslag andra områden där bankinspektionen redan har tillsynsupp-
gifter innebära utökning förändringeller arbetsuppgifterna.att en av

Som utvecklar i kap.närmare 5 bankinspektionen i sinattanser
egenskap central förvaltningsmyndighet bör ha hand de nytillkom-av om
mande tillsynsuppgifter på värdepappersmarknaden kan bli resultatetsom

våra förslag.av
Vårt förslag möjlighet föröppnar institutioner bedriva börsverk-attnya

samhet under förutsättning koncession meddelats regeringen. Vidareatt av
innebär vårt förslag flera clearingorganisationer efter koncession skallatt
kunna påverksamma marknaden. I förslaget till lag börs- ochvara omi

föreslårclearingverksamhet börser och clearingorganisationer ståskallatt|l
4 under tillsyn bankinspektionen. Bankinspektionen skall övervaka attav

utövasverksamheten vid börser och clearingorganisationer i enlighet med
den föreslagna lagen och de föreskrifter meddelats med stöd lagen.som av
Själva tillsynsarbetet och de sanktioner bankinspektionen föreslås hasom
till sitt förfogande i huvudsaköverensstämmer med vad frågagäller isom nu

Stockholms fondbörs. Vi föreslår dock förändring innebär attom en som
bankinspektionen, den det behövligt, kan genomföra under-om anser en
sökning börs eller clearingorganisation. Vi föreslår också vissaav en en
nytillkommande tillsynsuppgifter för bankinspektionen, kontrolle-t.ex. att

fördelningen ägarandel börs eller clearingorganisation ochra av av en en
möjlighet meddela undantag från reglerna ägandebegränsningar,att attom
godkänna beslut ändring börs eller clearingverksamhets bolags-om av en en
ordning eller stadgar, meddela beslut börsstopp särskilda skälnäratt om
föreligger och undantag frånmeddela börsstopp för handel med optioneratt
eller terminer det underliggande fondpappret föremålnär för börsstopp.är
Vidare föreslår bankinspektionen efter bemyndigande får meddelaatt
föreskrifter avgifter börs Stockholms fondbörs elleränom som en annan
clearingorganisation uppbär.

angårVad fondkommissionslagen föreslår bankinspektionens till-att
tillståndsgivningsynsuppgifter och skall utvidgas till omfatta katego-att nya

rier dem verksamma på föreslårär värdepappersmarknaden. Visomav
sålunda förutom fondkommissionärer emission-marknadsgaranter,ävenatt
förmedlare, värdepappersförmedlare, placeringsrådgivare och portföljför-
valtare skall skyldiga söka tillstånd bankinspektionen. Enhosattvara
utvidgning och förändring ocksåbankinspektionens arbetsuppgifter skerav
i våraanledning förslag blankning.ändrade regler det gällernärav om

Efterlevnaden och medövervakningen den föreslagna lagen handelomav
finansiellafondpapper och andra instrument föreslår ombesörjasvi skall av

bankinspektionen. Enligt förslaget skall bankinspektionen bl.a. ha möjlig-
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föreskrifter ytterligareföreligger, meddelasärskilda skälhet attatt, omom
utfärdat standardiserad option ellersäkerhet skall ställas den som enav

föreslår också bankinspektio-Visålt standardiserad termin.ellerköpt atten
visstfinansiella instrument slag,förbjuda handel medskall kunna omavnen

värdepappersmarknadenförtroende förallmänhetenshandeln innebär att
standardise-ellerkapitalinsatser otillbörligenenskildas äventyrasoch om en

föreslagnauppställda krav i denuppfyller vissarad option eller termin inte
lagen.

föreslås fortsättningsvis ansvarig för miss-Bankinspektionen även attvara
föreslagna förändringarnafall insiderhandel blir utredda. Detänkta avav

tillämpningsområdeinsiderlagstiftningens innebär personkretsenatt som
fondpappervidgas och ytterligare och and-omfattas bestämmelserna attav

omfattas lagstiftningen.kommer Andrafinansiella instrument att avra
möjlighetenföranleds förslaget begränsningar i förtillsynsuppgifter omav

insynsställning korttidsaffärer.med göraattpersoner
föreslår bankinspektionen skall övervaka efterlevnadenVidare att av

informationsskyldighet för aktiebolag vilkas aktierföreslagna lagenden om
föreslagna tillsynsuppgifterna hör godkännaspridda. Till deallmäntär att

erbjudande riktas vidare krets ochemissionsprospekt innan tillett atten
omfattas fullgör sinade aktiebolag lagen skyldigheterkontrollera att som av

imarknaden viktigare beslut och händelser bolaget. Enligtinformeraatt om
frånbankinspektionen kunna meddela undantag be-förslaget skall även

före-och efter bemyndigande regeringen meddelastämmelserna i lagen av
offentliggörande information enligt lagen.skrifter avom

disciplinnämnd ståvårt förslag inrättande skall den underEnligt om av en
tillsyn.bankinspektionens

ocksåVåra medför bankinspektionen aktivt bör medverka tillförslag att
stånd åtgärdernatill och de självreglerandesjälvreglering kommeratt om

rådtillfredsställande rekommendationer i form allmäntinte bedöms utge av
lagstiftning.författningssamling eller hemställa hos regeringeni sin om

överväganden15.5

tillsynsuppgifter utvidgasbankinspektionensVåra innebärförslag att av-
områdenändras på redantillsynensamtidigt karaktärensevärt somavsom

dagliga tillsynen denDeninspektionens verksamhet.omfattas avnu av
fortsättningen ombesörjasvisserligen ihandelnetablerade kommer även att

sådanerhållit tillstånd bedrivaclearingorganisationerbörser och attsomav
våra inspektionen iförslagfall innebär störreverksamhet i vissa attmen

löpande kontrollen värde-medverka i dentidigare måsteutsträckning än av
föreskriftervid meddelandepappersmarknaden. gällerDet t.ex. omav

förbud handelterminshandeln,ellerstorleken säkerheter i options- mot
uppställda informa-deoch tillsynenmed vissa finansiella instrument attav

spriddavilkas aktier allmäntupprättshålls de aktiebolag ärtionskraven av
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påinte noterade börs.men en
Om tillsynen inte fungerar belåtenhettill det föga ställaattgagnar upp

regler för. hur verksamheten skall bedrivas på marknaden. En utbredd
förnonchalans uppställda regler, kan bli följden efterlevnad intesom om

tordeövervakas, i vissa fall sannolikt skada avsaknad påreglerän ettmer av
område. Kan de ökade kraven påställs bankinspektionens tillsyns-som
arbete påinte uppfyllas tillfredsställande finns det därför risk försättett att
värdepappersmarknadens attraktionskraft minskar bland kapitalplacerare.

bankinspektionenFör skall kunna fullgöra åligganden vårasina enligtatt
förslag krävs inspektionen såvälhar kvalitativa kvantitativaatt som resurser
i tillräcklig utsträckning. De i dag står till inspektionensresurser som
förfogande inte tillfyllest våraär förslag genomförs. Vi därför attom anser
bankinspektionen bör tillföras kraftigt utökade för kunna hand-attresurser
lägga de nytillkommande arbetsuppgifterna. Det torde lämpligast inomske

för det rådande avgiftssystemet.ramen nu
De kostnader uppkommer i samband med tillsynen enligt den före-som

slagna lagen börs- och clearingsverksamhet bör finansieras årligaviaom
frånavgifter börser och clearingorganisationer och Stockholms fondbörs.

Kostnaden för tillsyn enligt den föreslagna lagen handel med fond-om
och finansiella instrument bör finansieras aktiebolag och bankins-papper av

titut erhållit tillstånd driva rörelse enligt fondkommissionslagen ochattsom
börser och clearingorganisationer erhållit koncession och Stock-av som

holms fondbörs.
föreslårVi vidare kostnaden för tillsyn den fondkommissions-att av nya

lagen finansieras årligamed avgifter aktiebolag eller bankinstitutav som
erhållit tillstånd bankinspektionen driva rörelse enligt fondkommis-attav
sionslagen.

Kostnaderna för bankinspektionens tillsyn i samband med utredningar
otillåteneventuellt insiderhandel föreslår årligaskall finansieras viaom

avgifter aktiebolag eller bankinstitut erhållit tillstånd driva rörel-attav som
enligt fondkommissionslagen och börser och clearingorganisationerse som

erhållit koncession enligt lagen börs- och clearingverksamhet samtom
Stockholms fondbörs.

Bankinspektionens kostnader för tillsynen enligt den föreslagna lagen om
information aktiebolag vilkas aktier påallmänt spridda administrerasärav
det lämpligaste sättet avgifter erläggs de aktiebolaggenom som av som
omfattas lagen. Så kan ske låteraktiebolagen förhandsgranska emis-närav
sionsprospekt. sådanEn ordning skapar enligt vår garanti förmening atten
de berörda aktiebolagen bidrar till bekosta tillsynen samtidigtatt som
bankinspektionens roll i huvudsak efterhandsgranskande myndighetsom en
bibehålls. En resurskrävande förhandskontroll vilka bolag omfattasav som

lagens tillämpningsområde årligtvid med denavgiftstillfälle undviksettav
föreslagna ordningen.

En kraftig ökning bankinspektionens vårdock enligtärav resurser me-
ning inte tillfyllest för bankinspektionen skall ha möjlighetatt att ett
effektivt kunna fullgörasätt sin tillsynsuppgift vid våragenomförandeett av
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bankin-objekt ställs underSärskilt våra förslag innebärförslag. att nyasom
arbetsuppgifterna för redan aktuellaspektionens tillsyn samtidigt nusom

tagit ställ-statsmakternaanledning sedantillsynsobjekt utökas finns det att
organisation.bankinspektionensvåratill förslag medning översynen av

genomföras finnslämpligen börformerna för hurDe översynennärmare
fattasdärom torde kunnaställning till. Beslutdet inte anledning att ta avnu

blirarbetsuppgifternaomfattande destår hurregeringen det klartnär nya
för bankinspektionen.
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Specialmotivering16

16.1 Förslaget till lag börs- ochom
clearingverksamhet

Vårt förslag upphäva börsmonopolet för Stockholms fondbörs leder tillatt att
också föreslår införandet lag reglerar börsverksamhet iav en ny som

allmänhet. I lagen finns de bestämmelser skall gälla för Stockholmssom
fondbörs intagna. följd vårtI härav medför förslag också 1979:749lagenatt

Stockholms fondbörs upphävs. Förutom bestämmelser börsverksam-l om om
het i lagen bestämmelseräven clearingverksamhet.ges om

Lagen indelad i 22 avsnitt, nämligenär inledande bestämmelse, definitio-
tillstånd, Stockholms fondbörs organisation förvaltning,och börs- ochner,

clearingmedlem börsens verksamhet, föreskrifter inregi-närmarem.m. om,
strering fondpapper, godkännande emissionsprospekt i visst fall,av av
grundfond, clearingorganisationens verksamhet, börsstopp, börsstängning,
tystnadsplikt, förbud handel i vissa fall, tillsyn, avgift för tillsyn, bidragmot
till rättegångskostnader, avgifter vid börser och clearingorganisationer,
återkallelse tillstånd disciplinärenden, hur överklagar samtav m.m., man
ansvar.

Inledande bestämmelse

§ Denna lag innehåller1 bestämmelser börs- clearingverksam-ochom
het fondpapper och andra finansiella instrument.som avser

I paragrafen lagens tillämpningsområde. sådanLagen reglerar allanges
börs- och clearingverksamhet fondpapper andra finansiellaochsom avser
instrument. Vad dessamed begrepp definieras i 2som avses

Definitioner

I denna förstås2 § lag med
börsverksamhet: köp- och säljanbud uppgifter be-samtatt om

beträffandetalkurs fondpapper och andra finansiella instrument regel-
bundet automatisk databehandling påeller vid auktion ellergenom

sammanförs påoch grundval härav informationsättannat att ges om
marknadsläget åstadkommai syfte handel, under förutsättningalltatt

verksamheten inte endast knuten till viss och drivs i mindreäratt ort
omfattning fondpapper utgivna aktiebolag med anknyt-samt avser av
ning till orten,

börs: den driver börsverksamhet enligtsom
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clearingverksamhet: i options- eller terminsavtal elleratt annat
liknande avtalsförhållande inträda säljare köparen ochgentemotsom

köpare säljaren eller på liknande sättgentemot annat garanterasom
fullgörandet avtalet,av

clearingorganisation: den bedriver clearingverksamhet enligtsom

börsmedlem: den medlem Stockholms fondbörs ellerärsom av
ansluten till börs,en annan

clearingmedlem: den ansluten till clearingorganisation,ärsom en
fondpapper: aktie eller delägarrätt i juridiskannan en person,

obligation eller fordringsrätt juridiskutgivitsannan som av en person
föreller allmän omsättning andel i aktiefond,staten samtav

finansiellt instrument: fondpapper rättighet för-och ellerannan
pliktelse avsedd för påhandel värdepappersmarknaden,

innehavaren9. option: avtal, för den veder-ett parten motsom ena
premie medförlag till i avtalet bestämd kurs ellerrätt ränta,att,en en

köpoption säljoptionköpa eller sälja fondpapper eller andra finans-
råvaroriella instrument eller tillgångar,valutor eller eller andra eller en

fåi framtiden betalning, räknas grundval ändringarrätt att utsom av
tillgångari index beskriver prisutvecklingen för de indexetett som

påbaseras eller liknande värde och för den andraannat partensom
utfärdaren påmedför skyldighet anfordran fullgöra vad hanatten
åtagit sig enligt avtalet,

10. termin: avtal köp fondpapper andra finansiellaellerett om av
råvarorinstrument eller tillgångarvalutor eller eller andra vid viden

avtalstillfället bestämd framtida tidpunkt och till vid tillfällesammaen
bestämd kurs eller eller motsvarande ömsesidigtavtalränta ett som
berättigar till påbetalning räknas grundval ändringar iut ettsom av

tillgångarindex beskriver prisutvecklingen för de indexet baserassom
liknande värde.eller annat

I paragrafen definieras vissa begrepp har central betydelse inte bara isom
ocksådenna lag i de andra föreslagna lagarna och lagänd-utan ossav

ringarna. Innebörden begreppen utvecklas nedan i den ordningav som
framgår paragrafen.av

förstås §Börsverksamhet. Med fondbörsverksamhet enligt 1 lagen
1979:749 fondbörs säljanbud beträffandeStockholms köp- ochattom

offentligt på liknandefondpapper regelbundet vid eller sättupprop sam-
nuvarande definitionenmanförs för handel och notering kurs. Denav

kursnotering, dels på sammanförandeinnefattar dels krav kravett ett av
möjliggöra Andra finansiellaköp- och säljanbud för avslut sker.att att

instrument fondpapper omfattas inte begreppet fondbörsverksamhet.än av
föreslår, syftardefinition och behandlats i avsnitt 6.2.3, tillDen attsom

beskrivningen börsverksamhet till hur den faktiskt bedrivs i dag.anpassa av
Traditionellt har börsen varit handelsplats där förmedlarna träffats ochen

affärer. börsens viktigaste uppgift informationgjort sina I dag är attupp ge
marknadsläget för enskilda finansiella instrument. Själva handeln be-om

däremot inte alltid ske börsen, sker ofta direkt mellanhöver utan
påalltjämt handeln skerhandlarna via telefon. Det dock vanligastär att

förmedlarebörsen antingen fysiskt deltagande handlare och ellergenom av
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via datoriserat handelssystem. fysisktNär närvarande handlare pådeltarett
börsgolvet sker handeln utomlands företrädesvis auktionsför-ettgenom
farande. l och med SAX-systemets successiva införande kommer det offent-
liga vid Stockholms fondbörs upphöra. Vi har därföruppropet att ansett att
lokutionen offentligt bör kunna lagtexten.utmönstrasupprop ur

I stället har valt beskriva börsverksamhet på det sättet,att att samman-
förandet information anbuds- och betalkurser kan skeav auto-om genom
matisk databehandling, vid auktion påeller Med automatisksätt.annat
databehandling dels handel förekommer i datoriseratatt ett system,avses
varvid informationen handeln blir del dels in-attom en av processen,
formation handel sker utanför börsen via dator tillrapporterasom som
börsen. Med auktion handlarna och förmedlarna fysisktär närva-attavses

pårande börsgolv och där utför handel. Med påuttrycket sättett annat
dels information handel sker utanför börsenattavses rapporterasom som

påtill börsen via datorer,sätt än telefon, dels andra handels-annat t.ex. per
former datoriserade handelssystemän och auktion.

Sammanförandet den information koncentreras till börsen skallav som
leda till börsen information marknadsläget för åstadkommaatt attger om
handel. Med information marknadsläget information före-om avses om
kommande anbud och avslut marknad. Sammanförandet skall skeen

avsesregelbundet. Därmed liksom gäller i dag någon möjlighetöppnaratt
till sådan information från hållolika koncentreras. Regelbundenhetenatt
innefattar krav på periodicitet. måsteDärmed ocksåverksamhetenett ha
viss omfattning. I praktiken torde det bli fråga verksamhet i relativt storom
skala. Det behöver inte nödvändigtvis föreligga anbudantal ellerett stort
avslut beträffande varje finansiellt instrument. Det avgörandeärsom av
betydelse verksamheten i sin helhetär vanligen omfattaratt antalett stort
anbud och avslut. principI kan börsverksamhet föreligga verksam-även om
heten endast finansiellt instrument.ettavser

En de uppgifter marknadsgarant har informera mark-är attav som en
naden till vilka priser han beredd köpa och sälja de finansiellaär attom
instrument marknadsgarantåtagandet I Sverige förekommer så-som avser.
dan prisinformation på penningmarknaden. Informationen sprids via Reu-

Denna form prisinformation härrör från enskilda aktö-tersystemet. av som
inte betraktaär börsverksamhet. Den information spridsattrer som som

innefattar inte frånanbud olika håll koncentreras. Bedömningen ändrasatt
inte det i Reutersystemet finns samlingssidor, där kan skaffaatt sigav man

helhetsbild marknadsläget. Informationen innehåller inte helleren av upp-
gifter betalkurser, vilket förutsättningär för börsverksamhet skallattom en

föreligga vårenligt definition. Utanför börsverksamhetsbegreppetanses
faller också vidarespridning kursinformation från börs.av en

I sista ledet definitionen föreslår vi skrivning markerar attav en som
börsliknande verksamhet drivs i mindre omfattning på lokal nivå inte ärsom

betrakta börsverksamhet i lagens Någonmening.att exakt förgränssom
verksamhetnär är börsverksamhet gåreller inte draatten attanse som

i lagen. Att verksamheten fårendast mindre omfattning innebärupp vara av
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antalet anbud fåroch avslut skall litet. Var skall drasgränsenatt vara
överlämnas åt bankinspektionen Om fondpapper inregi-avgöra. äratt ett

vid börs fåbör det inte samtidigt förekomma lokal börsliknandestrerat en
verksamhet med fondpapper. Den börsliknande verksamheten ochsamma
det bolag fondpapper måsteverksamheten ha ortsgemenskap.vars avser
Ortsgemenskap rådabör den börsliknande verksamhetenävenanses om
drivs på centralorten för regionen medan aktiebolaget driver sin verksamhet
på någon mindre inom region. avgränsning kanplats En som ansessamma
rimlig den börsliknande och aktiebolagets verksamhetverksamhetenär att
drivs i kommun.samma

Börs får vårtden driver börsverksamhet. Börsverksamhet enligtär som
förslag erhållit tillstånd §endast bedrivas den enligt 3 ochav avsom
Stockholms fondbörs. De grundläggande krav bör gälla för börsverk-som
samhet har behandlats i avsnitt 6.2.4.

Clearingverksamhet finns inte definierad i lagstiftning. Clearingsvensk
har behandlats i avsnitt innebär enligt vanligt språkbruk utjäm-6.3.2 och
ning, eller kvittning fordringar påömsesidiga antingen mellan staterav
grund handelsavtal eller mellan banker. Inom options- och terminshan-av
deln innefattar clearing ytterligare Den bedriver clearing-moment. som
verksamhet inom påtaroptions- eller terminshandeln sig föransvaret att
samtliga kontrakt garantiåtagandeuppfylls. Detta kan uppfyllas attgenom
clearingorganisationen inträder bådetill köparen och säljaren imotpartsom
varje options- eller terminsavtal. Däri ligger clearingorganisationensatt
position i handeln skall riskmässigt neutral. Det dock tänkbartär attvara
clearingorganisationen bibehållande garantiåtagande gårmed sitt inte inav

i på liknandeavtalen. I paragrafen har angivits detta skall skepart attsom
Innebörden härav handelnclearingorganisationens position isätt. är att

§skall garantifunktionenneutral hur konstruerad. 49Aväroavsettvara
följer för clearingorganisation vidtaga åtgärderstyrelsen skyldigäratt atten

återställa uppstår. framgårför balansen obalans Som § den47 haratt om av
bedriver clearingverksamhet andra uppgifter.ävensom

föreslårDen definition vi i princip med den options-överensstämmer som
tillämpningsområdetutredningen föreslog. Vi har dock utvidgat till att avse

optioneravtalskonstruktioner liknar och terminer.även som
Clearingorganisation den driver clearingverksamhet. Clearing-är som

får erhållit tillstånd §verksamhet endast drivas enligt 3 ochden avav som
Stockholms fondbörs. krav bör gälla för clearing-De grundläggande som
verksamhet har behandlats i avsnitt 6.3.4.

Med börsmedlem fondbörs ellerden medlem Stockholmsäravses som av
ansluten till börsmedlem väl inarbetat ochbörs. Begreppet ären annan
har därför funnit behållas för beteckna varjedet bör och användasatt att
anslutningsform På erhålls påtill börs. det enhetlig beteckningsätteten en
dem påutföra handel börs börsens organisato-äger rätt att oavsettsom en i
riska uppbyggnad.

På enahanda definierat clearingmedlem denskäl har ärsom som
ansluten till clearingorganisation.en
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värdepappersmarknaden, fond-definieras enligt lagenFondpapper om
aktie,fondbörsStockholmsoch lagenkommissionslagen annatsomom

liknande skul-förlagsbevis ochobligation,delaktighet i bolag,bevis om
aktiefond.iomsättning andelför allmändebrev samtavsett

gällt tidiga-på modelli principvi valt byggerdefinitionDen somsamma
förekommandeallameningsfullt räknadetVi har inte attansett uppre.

instrumentfondpapper. Nyafinansiella instrument är att anse somsom
därför snabbt blisådan skulleuppräkningständigt ochintroduceras en

sådanatillfondpapperknyta begreppetvaltföråldrad. l stället har att
kapitalan-förellerbolag,instrument statenettut annanavavsom ges av

antali bestämtkännetecken instrumentenskaffning. Andra är ettutatt ges
fordringsrätter ochtotalbelopp ärdelägarrätter bestämteller ettavser

från emit-instrumenten härröromsättning. Eftersomför allmänavsedda en
inregistrering vidföremål förblifondpappertraditionell mening kanitent

få dessa inregi-ansökerfondpapperemittentbörs. En attomsomaven
verksamheteninformationsskyldighetåläggasbörs kanstrerade vid omen

i daginregistreringskontrakt denpådärmed skrivaoch kan typett somav
fondbörs.finns vid Stockholmsf

i ingår i begreppettvå rättigheterfinns detdefinitionenEnligt typer somav
fortsättningen diskuterasfordringsrätt. Idelsfondpapper: dels delägarrätt,

horisont.utifrån aktiebolagensrättigheterdessa
innefattar eko-aktier,ägandetmanifesterasDelägarrätt, genom avsom

4i innefattarrättigheterEkonomiska rättförvaltande rättigheter.ochnomiska
behållna till-bolagetstill utdelningvinst ochtill andel i bolagets rätt ur

preferens-både och stamaktier harpreferens-likvidation. Finnsgångar vid
ocksåharAktieägareföre stamaktieägarna.till utdelningaktieägarna rätt

fondemission kan endastVidvid nyemission.till teckningtill förturrätti
Förvaltande rättigheterfråga tilldelning.förkomma itidigare aktieägare

i på bolagsstämma.innefattar rätt röstaatt
utbetalaspå utlånade RäntantillFordringsrätt räntarätt pengar.gerg

få går föreBorgenärens räntaoberoende resultatet. rättnormalt attav
i också tillvid likvidationhar rättutdelning. Borgenärentillaktieägarens rätt

ilåna vanligt sättaktieägarna. Ett bolag kanbetalning före t.ex.pengar
frånkreditgivningmarknadslån. Vanligs.k.bank eller utge ettattgenom

, åtdärföroch lämnasför diskussionensaknar intresse4 bank eller annan
förlagslån.obligationslån Obliga-ochMarknadslån uppdelas ikansidan.

förlagslånen i sinföretill betalningtionslån vid likvidation rätt tursomger
aktier.betalning företillrättger

konverteringsrätt,förlagslån knytasobligations- eller kanTill op-enen
Konverteringsrättvinstandel.konvertibelvinstandel ellertionsrätt, enen

heltmöjlighet för borgenärendet till skuldebrevet knytsinnebär attatt en
lånet.emitteratdet bolagaktier iutbyta sin fordraneller delvis mot som

får visstutbytasantal obligationerske så visstUtbyte kan mot ettatt ett
viss kurs ochtillutbytet skall beräknasaktierna vidaktier ellerantal att en

Om options-värde.nominellasedan avräknas sittobligationerna motatt en
optionen rättborgenärentill skuldebrevet attknytsrätt engenomges
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få köpa aktier till i optionen fastställt pris. Detta påverkarettsenare inte
borgenärens fordran bolaget. Det inte tillåtetär tillskapa friståendeatt
optionsrätter. Optionsbevisen dock giltigaär efteräven det obligationenatt
lösts in. Det bolaget möjlighet lånetlösa det inverkar påattger utan att
innehavarens rätt utnyttja optionenatt förvärva aktier isenare attgenom
bolaget. Om lån knutetär till vinstandel så innebärett det påräntanen att
lånet relaterad till bolagetsär vinst eller till utdelningen på bolagets aktier.
Ett konvertibelt vinstandelsbevis bytarätt fordringen aktier.attger mot

Konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteck-
ning vinstandelsbevis och konvertibla vinstandelsbevissamt kan sägas ut-

mellanformgöra mellan delägarrätt och fordringsrätt. Vid tiden vägervar
dock den rättighet den andra.typen än Beroende påtyngre hur denena av
utnyttjas den alltsåär antingen betrakta delägarrättatt ellersom som
fordringsrätt. Det finns därför inte skäl i definitionen särskilt dessaatt ange
mellanformer.

Gemensamt för alla dessa rättigheter är de kan frånatt ettemanera
aktiebolag. De kan också från andra bolag. Fordringsrätter kanemanera
också och bostadsfinansieringsinstituten.utges t.ex. staten Det finnsav
alltså emittent anskaffar kapital sådana finansiellaen som att utgenom ge
instrument. En nämnare det för varjeär tid finnsannan attgemensam ett av
emittenten bestämt antal aktier eller bestämt totalt nominellt beloppett för
vilket skuldebrev utfärdats på marknaden. Det bara emittentenute är som
kan påverka mängden instrument. Det dockär möjligt för störreav en
enskild aktieägare utfärda optioner på sittatt t.ex. aktieinnehav. Dettaeget
påverkar dock inte bolagets finansiella ställning eller aktieägarnas ställning

bolaget. Sådana optioner vårgentemot enligtär definition inte att anse som
fondpapper väl finansiella instrument.men som

Mot definitionen fondpapper kan den kritiken riktas det inte alltidav att
så rättighetenär finns manifesteradatt i fysiskt dokument vilketett ut-

trycket fondpapper intryck Vi har dock inte funnit begreppetger av. att
fondpapper Ävenbör bytas den anledningen.ut papperslösa delägarrät-av

eller fordringsrätter ellerter mellanformer därav alltsåär att anse som
fondpapper.

Gränsen mellan fondpapper och andra rättigheter med vilka handel före-
kommer på värdepappersmarknaden bör den föreslagna definitio-genom

fondpapper bli Sådanaklar. rättigheter tillskapas alltsånen av andra änav
dem traditionellt är emittenter på värdepappersmarkna-attsom anse som
den. Det sig härrör standardiserade optioner och standardiseradeom
terminer den i dag förekommer vid OM.typ sådanaAndra finans-av som
iella instrument s.k.är repor, swappar osv.

Finansiella instrument såledesutgör samlingsbeteckning för in-allaen
det förekommer handelstrument med på värdepappersmarknaden.som

Fondpapper mindre klartutgör avgränsad finansiella instru-en grupp av
Detta framgår den föreslagnament. definitionen. Enligt definitio-av av oss

de finansiella instrumentatt bortsett från fondpapper,nen anges som avses,
består rättigheter och förpliktelser. Detta kan illustreras standardi-av av en
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sådan option haravseende aktier. förvärvatserad köpoption Den ensom en
aktierna. För utfärdarenskyldig köpa de underliggandeärrätt attmen

på sälja de underliggandeinnebär förpliktelse anfordranoptionen atten
aktierna.

sådan delägarrätträttighet rättigheten inteMed att avserannan avses
fondpapper. Rättigheten skallfordringsrätt i definitioneneller anges avsom

någon Därmed intealltså sig emittent.rikta än attsagtmot om enannan en
såpå för standardiserade optioner skullemarknadenemittent t.ex.agerar

emittenten i andra finansiellafondpapper. Agerardessa attvara anse som
så inte det i denna egenskap.instrument hangör

fånga in allasyftar tillDefinitionen option och termin att typer avav
täcka allasådana dvs. definitionernafinansiella instrument, att typeravser

tillgångenunderliggandeoberoende vilken denoptioner och terminer avav
alltså ellertillgången kan fondpapperunderliggandeDen utgörasär. av
råvaror tillgångareller andra ellerandra finansiella instrument, valutor,

tillgången fullgörsden underliggandeolika index. Oavsett vilken ärtyper av
någon form kontantav-terminsavtalen vanligtvisoptions- eller avgenom

med optioner avseendeInternationellt förekommer börshandelräkning.
tillgången sådan optionunderliggande förterminer. Den ett ter-avseren

tillgång obliga-underliggande i sinminskontrakt utgörstur t.ex. enavvars
den under-definitionerna option och termintion. Genom i attatt angeav

andra finans-tillgången fondpapper kanliggande förutom ävenm.m. avse
kombinationsinstrumentbeskrivnaiella instrument omfattas typer avavnu

lagen.
definitionen de s.k.omfattasYtterligare derivat äraven grupp som

Vanligtvis det under-syntetiska terminerna.syntetiska optionerna och är
finansiellt instrumentspecifikt fondpapper ellerliggande värdet annatett

skall levereras vid lösen. Idå detta finansiella instrumentoch det är som
möjlighet välja vad vill levereradockvissa fall vill att man ur enman ge

förekommerfinansiella instrument. Dettafondpapper eller andragrupp av
med lika intefinansiella instrumentframför det finnsallt när menen grupp

likgiltigt vilket finans-därför i detidentiska egenskaper och det är närmaste
Förfarandet med flera leverans-levereras.iellt instrument somur gruppen

påundantag de flestainstrument regelbara finansiella änär t.ex.snarare
flera finansiella instru-ränteterminsmarknaderna i världen. Närrunt om

underliggandeuppstår definiera vad detproblemleveransbaraär attment
måste definieras förterminen Detta värdevärdet för optionen eller är. att

vid olika fi-kontantavräkning värdejustering leveransmöjliggöra eller av
på två första alternati-ske Detnansiella instrument. Definitionen kan sätt.

ingår ide finansiella instrumentinnebär att ettvet utser somman av
andra alternati-underliggande värdet. Detleveransgruppen till detatt vara

inte exaktunderliggande värdekonstruerarinnebär ettvet att somman
finansiella instrumentennågot de existerandemedöverensstämmer menav

för de leverans-medelvärde egenskapernaegenskaper utgört.ex. ettvars av
finansiellt in-på detta konstrueratbara finansiella instrumenten. Ett sätt

baseradeterminersyntetiskt och optioner och ettsägsstrument vara
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sådant finansiellt instrument kallas syntetiska optioner och syntetiska termi-
ner.

Det specifika med option den förvärvaren innehavarenär atten ger en
rätt, skyldighet påfordra fullföljs.avtalet Utnyttjar inteatt attmen en
innehavaren sin inom löptiden upphörrätt avtalet gälla. Begär däremotatt
innehavaren avtalet skall fullföljas har den utfärdatatt optionen ingetsom

dåval. Han blir förpliktad enligt innehåll.avtalets
En option kan antingen köpoption eller säljoption. Inne-vara en en

börden härav kan beskrivas på följande sätt.
Den utfärdar säljer köpoption förbinder sig på anfordransom atten

sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den innehar köper köpoption inteäger skyldigrätt ärsom en attmen

köpa den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den utfärdar säljer säljoption förbinder sig på anfordransom atten

köpa den underliggande tillgången till lösenpriset.
Den innehar köper säljoption inteäger rätt skyldigärsom en attmen

sälja den underliggande tillgången till lösenpriset.
Premien det beloppär innehavare måste betala till utfärdaren.en
Ett avtal köp tillgång på innebärtermin vidom attav parternaen

avtalstillfället prisetgör och vid vilken framtida tidpunkt avtaletupp om om
skall fullföljas. Sådana terminskontrakt kan innehålla bestämmelser attom
båda kan begära leverans den underliggande tillgången.parter Det kanav
också så det endast förbehålletär den bestämmaattvara parten attena om
leverans skall ske eller ej. Definitionen omfattar båda dessa avtalstyper.

Tillstånd

3 § Börs- eller clearingverksamhet får endast drivas Stockholmsav
fondbörs eller erhållit tillstånd därtill regeringen.av annan som av

Tillstånd enligt första stycket får meddelas svenskt aktiebolag och
svensk ekonomisk förening.

För börs eller clearingorganisation erhållit tillstånd enligten en som
första stycket gäller vad föreskrivetär aktiebolag eller ekono-som om
miska föreningar i allmänhet, inte följer denna lag.annatom av

l paragrafens första stycke klargörs börs- eller clearingverksamhet fåratt
bedrivas Stockholms fondbörs och erhållit tillståndav av annan som av
regeringen se avsnitt 6.4.4. Stockholms fondbörs således i lag rätt attges
driva börsverksamhet förutom med fondpapper med andra finansiellaäven
instrument, optioner eller terminer. Som framgår vårt förslagt.ex. till lagav

handel med fondpapper och andra finansiella instrument skall all handelom
med bl.a. standardiserade optioner organiserad med clearingorgani-vara en
sation. I förevarande paragraf klart fårfondbörsengörs clearing-att starta
verksamhet i regi. För det fall fondbörsen väljer inte själv ordnaattegen
clearing står det fondbörsen fritt träffa samarbetsavtal med clea-att ett en
ringorganisation erhållit tillstånd för clearingverksamhet.som

För andra Stockholms fondbörs såledeskrävs särskilt tillstånd fåän ett att
driva börs- eller clearingverksamhet. Sådant tillstånd får endast meddelas
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6.5.1.svenskt aktiebolag förening se avsnitteller svensk ekonomisk
I paragrafens tredje stycke erinras aktiebolagslagen eller lagenatt omom

ekonomiska föreningar gäller för börser och clearingorganisationer som
erhållit tillstånd §enligt lagen. Motsvarande bestämmelse finns i 9 lagen

§1988:606 finansbolag, 4§ 1974:931 fond-aktiefondslagen och 8om
1979:748.kommissionslagen

Tillstånd för aktiebolag eller ekonomisk förening driva4 § ett atten
börs- eller clearingverksamhet får meddelas endast om

bolagsordningen eller denna ellerstadgarna strider lagmot
författning,annan

företaget olämpligt driva sådan verksamhet,är att
verksamheten kan bli till för det allmännaantas nytta samt
företaget uppfyller de villkor i övrigt i denna lag.4. som anges
tillstånd påkrävs vad i första stycket det godaFör utöver sägs attsom

grunder kan bolaget eller föreningen i sin verksamhet kommerantas att
upprätthålla grundläggande förutsättningar för börs- och clearing-att

verksamhet, nämligen:
neutraliteti såväldet börs- eller clearingmedlemmar behandlas likaatt

i handeln i andra hänseenden,som
fritt tillträde och uppställda får blii det uppfyller kravatt var en som

börsmedlem eller clearingmedlem,
god genomlysning det börs- clearingmedlemmari elleratt ges en

snabb, samtidig och korrekt information handeln och allmän-attom
heten bereds tillfälle del information marknadsläget samtatt ta omav

låga avgtfteri hålls avgiftendet kostnaderna och inteatt nere ger mer
påskälig avkastning kapital.än egeten

fåtillstånd meddelas förparagrafen föreskrivs vissa villkor för skalll att
eller clearingverk-eller ekonomiska föreningar driva börs-aktiebolag att

samhet.
§förebild 6 § fondkommissionslagen och 5 lagenstycket l har sin iFörsta

stadgarnabolagsordningenfinansbolag. Det angelägetär att resp.om
tillståndsärendet. Vårt innehåller tvingande be-förslag vissagranskas i

exempelvisbeaktas vid granskningen. Det gällerstämmelser skallsom
insatsernas storlek,föremålet för verksamheten, aktiekapitalets ägar-resp.

röstetalsbegränsning och firmabeteckning.och
förinnehåller för närvarande gällerstycket 2 kravFörsta somsamma

lämplighetsprövningfondkommissionsbolag och finansbolag. Dent.ex. som
förhållanden underskall vitt fält. De organisatoriskagöras spänner över ett

måste Den personligavilka verksamheten skall bedrivas uppmärksammas.
bör Somlämpligheten hos verkställande ledningen ochden prövas.ägarna

tillstånd verksamheten kan blivillkor för krävs enligt andra stycket antasatt
på börbedriven med de etiskasätt överensstämmerett normer somsom

lämplighetsprövning skallbörs- och clearingverksamhet.gälla för Den som
få avgörande betydelse förförsta alltsåenligt stycket 2 kommergöras att

andra kan blibedömningen förutsättningarna i stycket antas upp-av om
6.4.1.fyllda. Lämplighetsprövningen har behandlats i avsnitt

alltsåinnehåller kunnaFörsta stycket 3 Det skallkravett nytta.
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påvisas det finns positivt behov den tilltänktaatt verksamheten.ett Somav
framgårnärmare avsnitt 6.2.6 bör behovsprövningen ske utifrån detav

förhållandet Stockholms fondbörs finns. Frågan blir alltsåatt det finnsom
behov börs- eller clearingverksamhet vid sidan den verksamhetav av som

Ärdrivs fondbörsen. sådet fondbörsen inte alls eller endast i be-attav
gränsad omfattning kunnat samla handeln till sig, bör behov den till-av
tänkta verksamheten kunna föreligga. Behovsprövningen har ocksåanses
behandlats i avsnitt 6.4.2.

Första stycket 4 innebär måsteregeringen vid prövning tillståndsä-att av
renden förvissa sig övriga förutsättningar i lagen uppfyllda.att ärom

I andra stycket de allmängiltiga förutsättningar under vilka börs-anges
eller clearingverksamhet måste bedrivas för allmänhetens förtroende föratt
verksamheten skall kunna upprätthållas. Dessa har behandlats i avsnitt
6.2.4.

En börs eller clearingorganisation skall i sin verksamhet iakttaen neutra-
litet visavi dem anslutna tillär börsen eller clearingorganisationensom
neutralitetsfrågor har behandlats i avsnitt 6.2.4.2. Sådan fåranslutning

dengöras enligt fondkommissionslagen erhållit tillstånd till fond-av som
kommissions- eller marknadsgarantrörelse. Neutraliteten i handeln kan i
och för sig innefatta hela kedjan affärshändelser inträffar frånav som
slutkund till slutkund där fondkommissionären och börsen mellanled.utgör
Den relation i paragrafen omfattar dock enbart fondkommissio-som avses

ochnären marknadsgaranten å sidan och börsen clearingorganisa-ena resp.
tionen å den andra. Innebörden härav börsenär clearingorganisa-att resp.
tionen skall vid de kontakter förekommer med de anslutna aktörernasom
följa uppställda regler för handel och information handeln påoch detom

behandlasättet dessa aktörer lika. De anslutna aktörerna skall kunna
disponera likartadöver teknisk utrustning för handel eller clearing och
information och ingen dem skall eller missgynnas vad gällerav gynnas
möjligheterna få tillträde till handeln elleratt clearingen eller delta av
informationen från börsen eller clearingorganiationen. Den fondkommis-
sionär eller marknadsgarant inte följer uppställda regler eller handels-som
bruk och sedvänja skall behandlas på sätt det Deär.oavsettsamma vem
anslutna aktörerna skall alltså också behandlas lika i sanktionsärenden, i
fråga skyldighet ställa säkerhet Börsen och clearingorganisa-attom m.m.
tionen alltsåskall påverkan eller vinstintressen.ägar-utan t.ex.agera av

Fritt tillträde, dvs. lika möjlighet för dem uppfyller vissa krav attsom
ansluta sig till börs eller clearingorganisation, och lika möjlighet fören en
dem blivit anslutna bedriva handel vid och få information frånattsom
börsen. Det bör framhållas handeln på börsen utförs på börsgolvatt ettom
det fysiska kan begränsat, varför det inteutrymmet säkertär allaattvara

i och för sig skulle kunna behöriga kan anslutas till börsen. Detsom vara
kan också finnas tekniska hinder medför fråganbegränsningsom en om
fritt tillträde har i övrigt behandlats i avsnitt 6.2.4.3. framgårSom 13 §av
ställs i lag två krav för anslutning dels kan endast de aktiebolagupp som
enligt fondkommissionslagen erhållit tillstånd driva fondkommissions-att
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eller marknadsgarantrörelse komma i fråga, skall i övrigtdels bolaget vara
lämpligt för anslutning. Prövningen sker styrelsen för börsen eller clea-av
ringorganisationen. Utöver det på fondkommissions-formella kravet eller
marknadsgaranttillstånd skall alltså diskretionär prövningstyrelsen göra en

sökandens pålämplighet. Det viktigt prövning grundar sigdennaär attav
Ärbedömning.objektiv det så anslutningsmöjligheterna begränsa-äratten

de på grund fysiska eller tekniska hinder bör begräns-regler rörav som
ningssituationen neutralt utformade.vara

God genomlysning innefattar börs- clearingmedlemmar samtidigtochatt
delkan den information handeln sprids börsen ochta av om som av

clearingorganisationen informationen korrekt och omedelbar.ärsamt att
Ävenlnformationsfrågan har behandlats i avsnitt 6.2.4.4. allmänheten skall

beredas tillfälle del information marknadsläget via media elleratt ta av om
på lämpligt God ocksågenomlysning kräver börsen ochsätt.annat att
clearingorganisationen skall verka för regler inrapportering affä-att om av

efterlevs och påtalas. §brott reglerna l 32 finns regelatt motrer en om
rapportering avslut intagen.l av

avgifterlåga i börs-Den sista förutsättningen markera viktenattavser av
Frågan låga avgifter har behandlats i avsnittoch clearingverksamheten. om

måste hållas så avgifternas storlek in-6.2.4.6. Kostnaderna inteattnere
clearingorganisatio-verkar viljan anlita de tjänster börsen elleratt som

tillhandahåller. inträffa försämradSkulle detta leder det till genom-ennen
nackdel för marknaden ilysning handeln, vilket tillär stort.av

får5 Ansökan tillstånd§ innan bolaget eller föreningen hargörasom
i sådanregistrerats. Har ansökan gjorts måna-aktiebolag inomettav sex

från stiftelseurkundens undertecknande,‘ der räknas den i kap. §2 9
första stycket aktiebolagslagen 1975:1385 föreskrivna fråntiden till-
ståndsbeslutet. sådanHar ansökan i stället gjorts ekonomiskenav
förening månader fråninom det beslut bilda föreningenatt attsex om
fattats, 1987:667räknas den i 2 kap. 3§ första stycket lagen om
ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.l

innebär möjlighetBestämmelsen för regeringen meddelaöppnasatt att
tillstånd innan bolaget eller föreningen har registrerats.

får aktiekapi-Tillstånd enligt 3 § för endastaktiebolag6 § ett ges om
fråga börsverksam-uppgår till minst tio miljonertalet kronor ärom om

frågatjugofem clearing-het och till minst miljoner kronor är omom
verksamhet.

fårTillstånd 3§ för ekonomisk förening endastenligt ges omen
uppgårgjorda förlagsinsatser till minstmedlemsinsatser ochsumman av

fråga och till minsttio miljoner kronor börsverksamhetärom om
tjugofem miljoner fråga clearingverksamhet.kronor ärom om

bolag eller föreningDrivs börs- och clearingverksamhet inom samma
uppgå trettiofemaktiekapitalet gjorda till minst mil-skall eller insatser

joner kronor.

och föreingar bedriver börs- eller clearing-Aktiebolag ekonomiska som
nivån för det minstaverksamhet skall ha hög För börserstatus. attanser
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aktiekapitalet insatserna i fall bör ligga nivå vivartresp. samma som
föreslår skall gälla för bl.a. fondkommissionsbolag, nämligen 10 milj. kr.
Kapitalbehovet har behandlats i avsnitt 6.5.3.

För clearingorganisationer upprätthåller garantifunktion påsom en
marknaden bör uppgåmotsvarande kapital till minst 25 milj. kr. Drivs börs-
och clearingverksamhet i bolag eller förening bör likformighets-samma av
skäl angivna uppgåkapital till 35 milj.minst kr.

I börs7 § eller clearingorganisation, drivs aktiebolag,en en som som
får aktieägare inneha aktier motsvarande tjugohögst procenten av
aktiekapitalet eller förröstetalet samtliga aktier i bolaget. Dessutomav
skall fördelningen framståägandet i övrigt lämplig.ävenav som

I börs eller clearingorganisation drivs ekonomisken en som som
förening får medlem så mångainneha högst andelar moten som svarar
tjugo det totala andelstalet eller röstetalet för samtligaprocent av an-
delar i föreningen. Dessutom skall fördelningen ägandet i övrigtävenav
framstå lämplig.som

Om särskilda skäl föreligger får tillståndregeringen eller, sedan givits,
efter regeringens bemyndigande bankinspektionen medge aktie-att en

innehar andelägare eller röstetal i förstastörre större än sägsetten som
stycket eller medlem innehar fler andelar eller fler rösteratt änen som

i andrasägs stycket.

I paragrafen bestämmelser såvälbegränsning ägandet röste-ges om av som
talet, prövning ägarkonstellationens lämplighet och möjlighet till dispensav
från begränsningsreglerna. Motivet till bestämmelsen, behandlats isom
avsnitt 6.5.2, förhindra börs eller clearingorganisationär att att en en
kommer domineras fåtal intressesfär.eller eller Taketägareatt ettav en en
för såväl ägande röstetal har vid 20 Det dock enligtärsatts procent.som
paragrafen inte tillräckligt konstatera uppnåtts.dessa Detgränseratt om
krävs ocksådessutom samlad bedömning ägarkonstellationenen mer av om
framstår lämplig i övrigt. Tillhör flera initiativtagarna in-som av samma
tressesfär tillståndbör bedömningen i normalfallet inte meddelas.attvara
Som framgår får fråntredje stycket regeringen dock avvika tjugo-av
procentskravet särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan föreliggaom om
avvikelsen från tjugoprocentskravet obetydlig eller den önskarär om som

högre andel själv påinte aktiv marknaden och inte heller harären en
ekonomisk sådan påintressegemenskap med aktiv marknaden.ärsom

samband frågan tillstånd föremålI med för bedömningär prövasatt om
förutsättningarna tillståndenligt paragrafen regeringen. Sedan givits blirav
det bankinspektionen fåri sin tillsynsroll reglerna inteövervaka attsom
åsidosätts. framgårAv tredje stycket regeringen eller, efter regeringensatt
bemyndigande, fårbankinspektionen efter det tillstånd givits med-även att

frånundantag tjugoprocentskravet särskilda föreligger. Vidskälge om
sådanprövning dispens måste också lämplighetenbedömningav en en av av

den internationellttotala ägarkonstellationen Det förekommergöras. att
börsen helägt dotterbolag till holdingbolag eller clearingorgani-är ett attett
sationen helägt dotterbolag till börs. sådan konstruktion börEnär ett en
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kunna godtas och undantag enligt tredje stycket bör därmed kunna medges
ägarförhållandena i holdingbolaget eller börsen sådana iärom som anges

första eller andra stycket.

8 § Regeringen godkänner börsens och clearingorganisationens bolags-
ordning eller stadgar i samband med tillstånd meddelas enligt 3att

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
skall godkänna beslut ändring i bolagsordningen eller stadgarna.om
Ändringen får registreras innan godkännande lämnats.

Paragrafen har sin förebild i banklagstiftningen, fondkommissionslagen och
lagen finansbolag. Enligt första stycket ankommer pådet regeringenom att
i samband med tillståndsprövningen godkänna bolagsordningen stad-resp.

Enligt andra stycket kan regeringen bemyndiga bankinspektionengarna. att
ändringar i dessapröva handlingar. Beslut fårändring inte registrerasom

förrän godkännande skett. Detta innebär beslut måste fattasstämmansatt
med uttryckligt förbehåll för regeringens eller inspektionens godkännande.

9§ Styrelsen för börs eller clearingorganisation skall ha minsten en
fem ledamöter. Styrelsen skall förvalta företagets angelägenheter i en-
lighet med vad föreskrivs i denna lag.som

Styrelsen väljs bolags- eller föreningsstämman påeller sättannatav
i aktiebolagslagen 1975:1385sägs 1987:667eller lagen eko-som om

nomiska föreningar. fårRegeringen dock tvåhögst ledamöter iutse
offentligastyrelsen styrelseledamöter med uppgift särskilt verkaatt

för samhällets intressen beaktas i verksamheten.att

Paragrafen har sin förebild i §7 kap. första1 och andra styckena bankaktie-
bolagslagen. Den har behandlats i avsnitt 6.6.1. Liksom reglerna ägar-om
och röstetalsbegränsningar jfr §7 motiveras förevarande bestämmelse
också önskemålet skapa goda förutsättningar för börser ochattav att
clearingorganisationer i sin verksamhet på och själv-neutraltettagerar
ständigt sätt.

I första stycket antaletsägs styrelseledamöter skall minst fem.att vara
Något maximalantal inte. Detta får i stället bestämmas i bolagsord-anges
ningen eller stadgarna och kan därmed efter börsens eller clearing-anpassas
organisationens särskilda förhållanden.

Enligt andra stycket skall styrelsen väljas bolags- eller förenings-av
styrelseledamöterstämman. ocksåkan i ordning deenligtutses annan

regler gäller i aktiebolagslagen eller lagen ekonomiska föreningar.som om
fårVidare regeringen tvåhögst styrelseledamöter. Dessa s.k. offentligautse

ledamöter skall ha till uppgift särskilt verka för intressensamhälletsatt att
beaktas i verksamheten.

För offentliga styrelseledamöter frågagäller regler isamma om upp-
dragets längd, sekretess, och lojalitet för de valdastämmanansvar som av
ledamöterna. Detta följer aktiebolagslagen ekonomis-lagenattav omresp.
ka föreningar gäller subsidiärt i de frågor reglerade i deninte särskiltärsom
föreslagna lagen.
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ordförande. Valledamöternastyrelsen skall10 § Inom avvaraen av
§ aktiebo-i 8 kap. 8ordförande förrättasstyrelsens sätt sägssom

1987:667 ekonomiska1975:1385 §eller 6 kap. 8 lagenlagslagen om
clearingorganisationenanställd börsen ellerföreningar. Den är avsom

får inte ordförande.vara
dröjsmål regeringen förunderställasValet ordförande skall utanav

den valdegodkänna kangodkännande. Regeringen skall valet, om
såväl clearingorganisationensför börsens ellerförväntas verka att som

intei verksamheten. Om valet godkänns,samhällets intressen beaktas
ordfö-styrelsen tilli stället ledamotskall regeringen utse en annan av

rande.
tills vidare. Vidgodkännande enligt andra stycket gällerRegeringens

godkänts regeringen krävs inteomval ordförande har nyav en som av
får återkalla godkännande, ord-underställning. Regeringen sitt om

iuppfyller de villkor för godkännandeföranden inte längre som anges
får åter-ordföranden uppdragetandra stycket. Om regeringen utsett

kallas helst.när som
förstaåterkallats skall nyval förrättas enligtOm godkännande harett

orsak.uppdrag upphörtstycket. Detsamma gäller ett annanom av
regeringen, skall denordförande harIntill dess valet prövatsatt avav

ordförande.stycket utsedde ledamotenenligt första vara

§ vilken harförebild i kap. bankaktiebolagslagen,Paragrafen har sin 7 11
§§och 96.6.2. Bestämmelsen motiveras liksom 8behandlats i avsnitt

börsen och clea-utifrån vår goda förutsättningar förskapasträvan attatt
på Allvaret iverksamhet neutraltringorganisationen i sin sätt.ettagerar

särskilt styrel-i andra stycket, markerasdenna vilketsträvan, attavanges
ordförandegodkännas regeringen. Valetval ordförande skall av avavsens

Under den tidregeringens prövning.skall omedelbart underställas som
ordförande.skall den valde fungeraärendet handläggs regeringen somav

såvälverka förden valde kan förväntasGodkännande skall lämnas attom
beaktas iclearingorganisationens samhällets intressenbörsens somresp.

iskall regeringenGodkänns inte den valde regeringenverksamheten. av
innebärstyrelseledamot till ordförande. Dettastället attutse en annan

sådan offentlig styrelseledamotsituation kanregeringen i även utse enen
ordförande.som

styrelserepresentanteri affärs-med offentligasamband medI att systemet
departementschefen prop. 1970:141infördes uttaladebankernas styrelser

fattas först efter dettillsättande offentlig ledamot bör13 beslutatt avs. om
framföra sinaifrågavarande under hand beretts tillfällebank attatt syn-

sådant förfarande skulle enligt departe-fråga personvalet. Ettpunkter i om
det förtroende-mening bidra till skapa förutsättningar förmentschefens att

offentliga styrelseledamotensamarbete mellan denfulla och konstruktiva
syftade Någon regleringövrigt förslaget till.och bankstyrelsen i avsom

nödvändig kunde ske formlöst.samrådsförfarandet ansågs inte dettautan
styrelseord-så regeringen skulle godkänna valetNär reglerna att avom

departementschefen prop. 1984affärsbankerna infördes uttaladeförande i
på skulle kommaordförande motsvarande85:35 9 valet sätt attatt avs.

så valet normalt inteföregås banken och regeringenkontakter mellan attav
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skulle komma underkännas regeringen. Om detta ändå skulleattsenare av
inträffa borde regeringens strävan till ordförande någon deatt utsevara som
övriga styrelseledamöterna kunde ha förtroende för. Vidare förmodade
departementschefen enighet valet praktiskt alltidatt skulle kunnatagetom
uppnås, eftersom alla betjäntaär banken har ordförandeparter attav en

har allas förtroende. Departementschefen förespråkade såledessom ett
samrådsförfarande och uttalade detta inte borde lagregleras skeatt utan
formlöst.

Inte heller föreslår något formaliserat samrådsförfarande det gällernär
val ordförande i styrelserna för börser eller clearingorganisationerav men
förutsätter sådant samråd kommer till stånd.att ett

tredjeAv stycket framgår regeringens godkännande skall gälla tillsatt
vidare och något godkännande inte behövs vidatt omval tidigarenytt av en
godkänd ordförande. Om regeringen ordförande gäller uppdraget tillsutser
det återkallas, dock längst under den tid ordföranden ledamot iär styrelsen.

Åter-En regeringen utsedd ordförande kan inte entledigas styrelsen.av av
kallelse godkännande får ske ordföranden inte längre kan förväntasav om
verka för såväl börsens eller clearingorganisationensatt samhälletssom

Återkallasintressen beaktas i verksamheten. godkännandet eller upphör
uppdraget orsak skall, enligt fjärde stycket, nyval ske. Sådantav annan
nyval skall underställas regeringen för godkännande.

ll Aktiebolag§ och ekonomisk förening erhållit tillstånd drivaattsom
verksamhet enligt denna lag skall i sin firma använda ordet börs eller
clearing eller avledning därav eller utländsk form ordet börs. Medav
undantag Stockholms fondbörs får inte i sin firma eller i övrigtav annan
vid beteckning verksamhet på värdepappersmarknaden använda nå-av

angivna uttryck.got av

I paragrafen stadgas för börsenensamrätt och clearingorganisationen iatt
sin firma använda orden börs eller clearing eller avledning därav eller
utländsk form sådant 0rd. Förbudet i andra meningen gäller inte Stock-av
holms fondbörs. Förbudet för andra använda något angivna uttryckatt ärav
begränsat till verksamhet på värdepappersmarknaden. Det alltså tillåtetär

vid beteckning verksamhet,att inom nöjes- ocht.ex. restaurang-av annan
branschen, överträdelsebegagna dessa beteckningar. bestämmelsen ärav
straffbelagd.

Stockholms fondbörs organisation förvaltningoch

§§I 12-18 föreslås regler för Stockholms fondbörs organisation och för-
valtning. Bestämmelserna har med vissa ändringar överförts från lagen om
Stockholms fondbörs och §§.där 4-10 I förordningen Stock-motsvarar om
holms fondbörs finns detaljerade bestämmelser för fondbörsen. Mot-mer
svarigheten till vissa dessa bestämmelser återfinns vårti förslag i 36-av

§§44 och föreslås bli tillämpliga på börsverksamhet huvudöver Vitaget.
förutsätter börsstyrelsen, liksom för närvarande,att för reglersvarar som
har karaktär ordningsföreskrifter.av
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verk-finnas styrelse, leder12 För Stockholms fondbörs skall§ somen
Den dagliga led-samheten och förvaltar fondbörsens angelägenheter.

börschef.ningen och förvaltningen fondbörsen handhas enav av

§nuvarande lagenParagrafens med 4första mening överensstämmer om
§ stycket förstaStockholms 6 förstafondbörs. Andra meningen motsvarar

skäl.meningen lag och flyttats redaktionellahar avsamma

Börschefen skallbestå nio ledamöter.13 § Börsstyrelsen skall varaav
däribland ordföranden och viceledamot styrelsen. Fyra ledamöter,av

ledamotordföranden, regeringen. Genom valutses utses avenav
industriförbundhandelskammarförbundet och SverigesSvenska gemen-

två fondbörsen ledamotledamöter medlemmarna samtsamt, enav av
intressen.organisation tillvaratar de enskilda aktiesparamassomav en

sistnämndaskall väljaRegeringen den eller de organisationerutser som
dåsådan tidpunkt val skall skeledamot. Finnes organisation vid den

regeringen.ledamotenutses av
börs-suppleant förSomsuppleanter.skall finnasFör ledamöterna tre

suppleantI övrigtställföreträdare.chefen fungerar hans utses aven
de intressegruppersuppleantoch valregeringen tre somavgenom en

förstapå iledamot sägsstycket. Har sätti första utsetts somanges
i ställetsuppleantvid valetdeltar ledamotensista meningenstycket av

suppleantSomintressen.aktiespararnasorganisation tillvaratarför som
ochregeringeninträder denutsedd regeringenför ledamot utsettsomav

inträderövriga intressegrupperutseddsuppleant för ledamot avsom
dessaden utsett.gemensamtsom

regeringen ledamotSker val enligt första eller andra stycket utser
sådanteller suppleant skulle ha val.utsettssom genom

ledamöter för dem för kalen-Börsstyrelsens och suppleanter utses tre
återstående Vadderår. Avgår någon tid.i förtid, efterträdare förutses

gäller börschefen eller hans ställföreträdare.sagtsnu
arvoden ledamöter och suppleanter.Regeringen bestämmer för

§I paragrafen, uppbyggnad Stockholmstill sin 5 lagenmotsvarar omsom
Frågan behandlats ifondbörs, harbörsstyrelsens sammansättning.anges

avsnitt 6.6.3. ledamöter och suppleanter, det. sättAwikelserna antaletavser
på Antaletde och börschefen skall ledamot styrelsen.utses attsom avvara

ledamöter föreslås övriga leda-nio. Börschefen styrelsen. Avutsesvara av
ordföran-fyra däribland ordföranden och viceregeringenmöter utses av

den, två fondbörsen anslutna med-ledamot emittenterna, de tillen av av
lemmarna ledamot aktiespararna.samt en av

Antalet föreslås ställföreträdaresuppleanter Börschefens skalltre.vara
suppleant för börschefen. En suppleant regeringen ochutsesvara enav

val de intressegrupperna. förstnämnde in-Den suppleantentregenom av
någonträder för sistnämndedem regeringen och den inträderutsettav som

för någon dem de intressegrupperna.utsetts treav som av
Det ankommer börsmedlemmarna, Svenska handelskammarförbun-

det, Sveriges industriförbund riksförbundoch Sveriges aktiesparares eller
lämplig organisation aktiespararna själva be-representerar attannan som

hur valet ledamöter och suppleant skall till. Vilken eller vilkastämma av
frånorganisationer bör aktiespararna kan varierarepresenterasom anses
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tid till Det bör därför lag någon särskildinte i pekas organisation.utannan.
det pål stället bör ankomma regeringen vilken vilkaeller organisa-att ange

förrättationer skall valet ledamot och delta i valet suppleant.som av av
Finns det lämplig böringen organisation regeringen ledamotutse en som
tillvaratar den aktiesparande allmänhetens intressen. Utses aktiespararnas
ledamot på sistnämnt bör delta viddenne valet suppleant i ställetsätt förav

organisation tillvaratar aktiespararnas intressen.en som
Styckena tre-fem med gällande I fjärdeöverensstämmer stycket harrätt.

dock gjorts tillägg klargör årmandatperioden endast omfattarett att tresom
andra styrelseledamöter och suppleanter börschefen eller hans ställföre-än
trädare.

Börsstyrelsen tillsätter och entledigar börschefen14 § ochsamt utser
entledigar ställföreträdare för honom.

tillsättandeBeslut och entledigande börschef ställföreträ-samtom av
dare för honom skall ha biträtts minst ledamöterav sex

Börsstyrelsen kan uppdra ordföranden15 § och börschefen att ge-
för sig i föreningeller med eller flera styrelsensmensamt, var en av

ledamöter ärende eller ärenden, sådan viktavgöra ärgrupp somav av
prövningen bör ankomma fatta frågastyrelsen, beslut iatt samt som

tål uppskov.

Börsstyrelsen beslutför med ordförande och fyra16 § minst andraär
ledamöter.

fattasBeslut med enkel röstövervikt, följer 14 ellerannatom av
35 Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.som

17 § Bestämmelserna jäv i och §§11 12 förvaltningslagen 1986:223om
frågaskall tillämpas i ledamöterna börsstyrelsen.om av

fondbörsens18 För granskning räkenskaper börsstyrelsens§ samtav
tvåoch börschefens förvaltning skall finnas revisorer. Bankinspektionen

den revisorn, skall auktoriserad, och medlemmarnautser som varaene
fondbörsen den kalenderår.andre. Revisorernas uppdrag gäller ettav

varjeFör revisor skall suppleant. Vad i förstasägsutses en som. stycket revisor skall gälla suppleant för honom.ävenom

Paragraferna med ändringar följerde ändradöverensstämmer, som av para-
grafindelning och ändrat ledamöter med §§antal i börsstyrelsen, 6-10 lagen

Stockholms fondbörs. § föreslårI första stycket den14 sakliga änd-om
ringen börsstyrelsen måste i förutse stället kan utse ställföreträ-att en
dare. Skälet härtill ställföreträdaren börschefens suppleant i börs-är äratt
styrelsen. För beslut tillsättande eller entledigande ställföreträdareom av
föreslår krav på kvalificerad majoritet.ett

Börs- och clearingmedlem börs- och clearingombudsamt

Till börs-19 § eller clearingmedlem får inte följer andraannatom av
stycket endast den 1990:000enligt fondkommissionslagenantas som

tillståndhar driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelseatt
och i övrigt lämplig börs- eller clearingmedlem.är som
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Efter regeringens eller enligt regeringens bemyndigande bankinspek-
tionens godkännande får till börs- eller clearingmedlem utländsktantas
företag enligt lagen deti land där styrelsen har sitt säte äger rätt attsom
i det landet ansluta sig till börs eller clearingorganisation och ien en som
övrigt lämpligt börs- ellerär clearingmedlem.som

Ansökan medlemskap prövas styrelsen för börsen eller clea-om av
ringorganisationen.

Paragrafens första stycke har sin förebild §i 11 lagen Stockholmsom
fondbörs. Den har behandlats i avsnitt 6.8. För bli medlem fond-att av
börsen eller ansluta sig till börs eller clearingorganisation krävs enligtannan
bestämmelsen erhållit tillstånd driva fondkommissions- elleratt attman
marknadsgarantrörelse. Därutöver bör sökanden i övrigt lämpligäven vara

börs- eller clearingmedlem. Prövningen medlemskap sker styrel-som av av
för fondbörsen eller börs eller clearingorganisation. Med ut-sen annan

trycket styrelsen för börsen i tredje bådestycket alltså styrelsen föravses
Stockholms fondbörs och styrelsen för någon börs.annan

Som framhållits §under 2 det vikt den lämplighetsprövningär attav som
styrelsen skall blir opartisk objektiv.och Detta viktgöra för kravenär attav
på neutralitet och fritt tillträde kunna upprätthållas.skall

Paragrafens andra stycke behandlar utländska företags till anslutningrätt
till börs eller clearingorganisation. Fråga alltså sådanaär ut-en en om
ländska företag etablerat isig Sverige från utlandet.utansom som agerar
Även här bör styrelsen formell och diskretionärgöras prövning.av en en

deAv formella kraven gäller för det första regeringens eller bankin-att
spektionens godkännande föreligger. sådantEtt godkännande bör ges om
sökandens hemland har godtagbara regler för auktorisation och tillsyn.
Vidare bör godkännande endast frågakomma i beträffande länder där
regelsystem och tillsyn bedöms tillfredsställande och under förutsätt-vara
ning det finns effektivt samarbete mellan bankinspektionen ochatt ett
tillsynsmyndigheten i sökandens hemland. sådantEtt godkännande bör
kunna lämnas generellt för land. Vad styrelsen för börsen eller clearing-ett
organisationen därefter behöver kontrollera sökanden har denär att er-
forderliga auktorisationen och i övrigt kan lämplig. Därvid detkananses

vikt styrelsen kontrollerar med börsen i sökandens hemland hurattvara av
sökanden skött sig där och i övrigt fortlöpande informationsut-ävenatt ett
byte sker mellan börsen i Sverige och i sökandens hemland.

aktiebolag §20 § Ett eller bankinstitut enligt 3 fondkommis-ett som
1990:000 erhållit tillståndsionslagen driva fondkommissions- elleratt

fårmarknadsgarantrörelse ansluta sig till utländsk officiell börs elleren
utländsk officiell clearingorganisation efter godkännandeen rege-av

ringen eller efter bemyndiganderegeringens bankinspektionen.av

Paragrafen behandlar fondkommissionärers och marknadsgaranters rätt att
ansluta sig till utländska börser utländskaeller clearingorganisationer. Be-
stämmelsen har motiverats Fråga alltsåi avsnitt 14.4.1.2. banker ochär om
aktiebolag från påsvensk botten handlar utländska börser eller ut-som
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nyttjar utländsk clearingorganisations Själva anslutningsför-tjänster.en
farandet kommer ske land där eller clearing-enligt reglerna i det börsenatt
organisationen finns. Syftet med hindra svenskabestämmelsen är att att
företag handlar på börser eller clearingorganisationer i länderanlitar som
inte har godtagbar tillsyn värdepappersmarknaden.och övervakningen av

Regeringens eller bankinspektionens godkännande bör kunna lämnas
under premisser angivits under 19 Ett godkännande börsamma som
sålunda kunna lämnas för land. paragrafen följergenerellt visst Avett attll andra företag fondkommissionärer marknadsgaranter inte bör fåellerän

anslutna till utländska börser utländska clearingorganisationer.ellervara
framgår §Som 31 fondkommissionslagen föreslår kom-ettav som

plement till förevarande bestämmelse möjlighet för bankinspektionen atten
förbjuda bank eller aktiebolag erhållit tillstånd 3 §enligt fond-etten som
kommissionslagen affärer fondpapperi eller andra finansiella in-göraatt

för eller frågaräkning. Förbud kan komma i detstrument egen annans om
land där affären intesker har tillfredsställande tillsyn och godtagbartetten
regelsystem för värdepappersmarknaden. föreslårVi införandet mot-av en
svarande bestämmelse bankrörelselageni för banker erhållit tillståndsom

§enligt 3 fondkommissionslagen.

Återkallas21 börs- clearingmedlems tillstånd§ eller driva fond-att
kommissions- eller marknadsgarantrörelse upphör medlemskapet.

Återkallas börs- eller clearingmedlems till anslutning irätt som avses
§20 andra stycket medlemskapet.upphör

l2§Paragrafen har sin förebild i lagen Stockholms fondbörs. Be-om
stämmelsen innebär medlemskapet vid Stockholms fondbörs elleratt an-
slutningen till börs eller clearingorganisation automatiskt upphören annan

återkallarbankinspektionen medlemmens tillstånd driva fondkom-attom
missions- eller marknadsgarantrörelse.

Paragrafens andra stycke har tillkommit fåför symmetri i de be-att
stämmelser gäller för svenska och utländska företag.som

22 Som ombud för börsmedlem börsombud§ eller clearingmedlem
clearingombud får godkännas endast den fast anställd hosärsom
medlemmen eller hos värdepappersförmedlarbolag och i övrigt ärett
lämplig för uppdraget.

Börsens eller clearingorganisationens styrelse bestämmer antalet
börsombud eller clearingombud för varje medlem.

Ansökan godkännande skall börs- eller clearingmed-görasom av
lemmen och styrelsen för börsen ellerprövas clearingorganisationen.av

Paragrafens förebild §finns i Stockholms14 lagen fondbörs. Som fram-om
gått 19§ kan endast juridisk bli börs- eller clearingmedlem.av person

måsteMedlemmen därför börsen eller clearingorganisationengentemot
företrädas särskilt ombud. I paragrafen till börja medett att attav anges
endast den fast anställd hos medlemmen iär och övrigt lämplig förärsom
uppdraget får uppträda sådant ombud.som

Handel via s.k. brokers har blivit alltmer inslag på värde-ett accepterat
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pappersmarknaden och lagstiftningen bör till dennaattanser anpassas
utveckling. vårtEnligt förslag till fondkommissionslag kommer broker-ny

fåverksamhet bedrivas först efter tillstånd bankinspektionen ochatt av
ståverksamheten skall Sådanunder inspektionens tillsyn. verksamhet har

benämnt värdepappersförmedlarrörelse. Vi föreslår med beaktande vadav
vilket förhållandenyhet i till vad dagär i gäller enligtsagts,som en som

lagen Stockholms fondbörs, anställda vid värdepappersförmed-att ettom
fålarbolag skall börs- eller clearingombud. bör dockDet fram-agera som

hållas sådant ombud endast får affärer för medlemmens räkning.göraatt ett
Till ansökan enligt tredje därförstycket bör medlemmen bifogaen en
fullmakt för den värdepappersförmedlarbolagethos anställde personen.
Upphör ombudets åter-anställning hos värdepappersförmedlarbolaget eller
kallas fullmakten får vederbörande längre börs- eller clearingom-vara
bud. Detta framgår 23av

23 § Upphör börs- clearingmedlems medlemskap förfallerelleren sam-
tidigt godkännande för medlemmens ombud. Upphör ombudsett an-
ställning hos den medlem har ansökt godkännande,hans för-som om

Ärfaller detta godkännande. ombudet anställt hos värdepappersför-ett
medlarbolag och anställningen där återkallar börs-upphör eller eller
clearingmedlemmen hans fullmakt företräda medlemmen börs-att som
eller clearingombud förfaller hans godkännande ombud.som

En börs- eller clearingmedlem skall omedelbart tillanmäla börsen
eller clearingorganisationen börs- eller clearingombuds anställ-när ett
ning har förhållandeupphört eller förut anmält harnär ett annars
ändrats. Samma anmälningsskyldighet gäller för värdepappersför-ett

någonmedlarbolag anställdhar uppträder börs- ellersom som som
clearingombud.

Paragrafens första stycke har sin förebild i §15 lagen Stockholmsom
fondbörs §och i 9 tredje stycket förordningen Stockholms fondbörs. Avom
första stycket följer konsekvens medlemskapet upphör bliratt att atten av
godkännandet för förfaller. ocksåombud Detta inträffar ombudetsett om
anställning hos medlemmen Godkännandetupphör. för ombud ärett som
anställt hos värdepappersförmedlarbolag förfaller anställningen därett om
upphör eller fullmakten återkallas.om

måsteEnligt andra stycket medlemmen omedelbart anmäla när ett om-
buds anställning upphör eller förut förhållandeanmält harnär ett annars
ändrats. Sak för värdepappersförmedlarbolaggäller harettsamma som
någon anställd uppträder börs- eller clearingombud. Motivet tillsom som
bestämmelsen säkerställa börsen eller clearingorganisationen frånär att att

fårmedlemmen eller värdepappersförmedlarbolaget den information om
ombudet erforderlig för bedöma ombudet fåbör fortsättaär att attomsom

ombud för medlemmen. Upphör förfalleranställningen god-agera som
Ävenkännandet och vederbörande kan inte längre företräda medlemmen.

förhållandenandra kan intresse för börsen eller clearingorganisatio-vara av
Såkänna till. kan fallet ombudet får andra arbetsuppgifterattnen omvara

hos medlemmen eller hos värdepappersförmedlarbolaget detgör ärattsom
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återtas ansökergodkännandet för och medlemmenlämpligare ombudetatt
någon förhållande börsen ellergodkännande för Ett annatannan. somom

måste medlemmenclearingorganisationen snabbt kännedom ärom om
återkallar värdepappersförmedlarbolagfullmakten för anställd hos etten

clearingombud.företräder medlemmen börs- ellersomsom
§ § förordningen StockholmsI och 9 första och andra styckena8 om

några ärenden börs-fondbörs finns ytterligare bestämmelser rör omsom
sådana§ sökanden skall imedlemmar och börsombud. I 8 föreskrivs att

de för ärendetsärenden lämna upplysningar börsstyrelsen begär pröv-som
§ första godkännandening och i 9 och andra styckena föreskrivs att ett av

kalenderår ansökan god-börsombud gäller för i sänderett samt att om
årligen före utgången november. Vikännande börsombud skall görasav av

något behålla bestämmelser ihar inte det föreligga behov dessaansett attav
börsombuds upplysningsskyldighetförordningen. Börsmedlems och gent-

istyrelsen för börsen eller clearingorganisationen finns intagen 25emot
årNågot begränsa godkännande ombud till kan inteskäl ettatt ett ettav

clearingorganisation finner behovföreligga. Den börs eller av enanses som
förbehållsådan sådant i med godkännanderegel kan in samband attta ett

Från tillräckligt medlemmenlämnas. lagstiftarens synpunkt detär äratt
förut förhållande har be-skyldig ändringar i anmältatt rapportera som

frågan lämplighet vidtydelse för ombudets företräda medlemmenattom
börsen eller clearingorganisationen.

får meddelaStyrelsen för börs eller clearingorganisation24 § enen
beslut sökanden eller berörs beslutet har berettsattutan annan som av

har tillförts ärendettillfälle sig det änöveratt yttra som genom annan
honom själv, beslutetom avser:

på medlemskap,avslag ansökan om
medlemskap ansökan,upphörande utanav

tillfällig medlem,avstängning avl på godkännande ombud,avslag ansökan om som
återkallelse godkännande ombud,somav

ombud.tillfällig avstängning av. får åtgärddock meddela beslut enligt första stycketStyrelsen utan att
åtgärden beslutethar vidtagits, uppenbart obehövlig ellerärom om

kan uppskjutas.

§ fondbörs. I ärendenParagrafen har sin förebild i 17 lagen Stockholmsom
berörs beslutet beredasmedlemskap och ombud skall denrörsom som av

l själv.ärendet honomtillfälle sig det tillförts änöveratt yttra annansom av
fåalltså del utredningsmaterialet iDen berörs beslutet skallsom av av

ärendet.
medlemmeni vissa situationerMed annan berörs beslutet‘ som av avses

också medlemGäller ombud bör deneller ombudet. beslutett t.ex. ett som
alltså berättigadbeslutet och tillombudet företräder berördanses vara av

underrättelse enligt huvudregeln.
framgår skall ärenden sanktionerSom avsnitt 11.2.1närmare motomav

§ får dock idisciplinnämnden. Enligt 74medlem och ombud handläggas av
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brådskande fall styrelsen för börs eller clearingorganisation fattaen en
beslut i ärenden upphöranderör medlemskap eller tillfälligsom av av-
stängning medlem återkallandeeller godkännande ombud ellerav av av
tillfällig avstängning ombud. Innan styrelsen för börs eller clearing-av en en
organisation fattar sådana brådskande beslut eller beslut avslagrörsom
ansökan medlemskap eller godkännande ombud alltsåskallom om av
kommunikation ske enligt huvudregeln. Enligt andra fårstycket dock un-
dantag från kommunikationsprincipen för det åtgärdenfallgöras bedöms

tåluppenbart obehövlig eller beslutet inte uppskov.vara
Enligt den nuvarande 17 § första stycket 5 skall kommunikationsprinci-

ocksågälla i ärenden skriftlig erinran börsmedlemrör ellerpen motsom
börsombud. Eftersom beslut skriftlig erinran våraenligt förslag inte kanom
fattas styrelsen för börs eller clearingorganisation ankommerav utanen en
på disciplinnämnden har bestämmelsen utgått.

Det förstyrelsen fondbörsenär eller för börs eller clearingorgani-annan
sation efter ansökan medlemmen beslutar godkännandesom av om av
ombud och bestämmer antalet ombud för varje medlem.

25 Börs- eller§ clearingmedlem eller börs- eller clearingombud skall
lämna förstyrelsen börsen eller clearingorganisationen de upplysningar

styrelsen behövliga för den skall kunna fullgöra sinaattsom anser
uppgifter enligt denna lag eller författning.annan

Paragrafens förebild finns i 23 § lagen Stockholms fondbörs 8§ochom
förordningen Stockholms fondbörs. Bestämmelsen har utvidgats tillom att
omfatta andra börseräven Stockholms fondbörsän och till clearingorgani-
sationer.

Börsens verksamhet

26 § Handel och information marknadsläget fårvid börsom en avse
andra fondpapper sådana inregistreradeän är vid börsen.som

Handel och information marknadsläget vid börsom en som avser
andra finansiella instrument fondpapper får förekomma förstän efter
beslut styrelsen för börsen.av

Paragrafens första stycke har sin förebild i 18§ lagen Stockholmsom
fondbörs. Som framgått definitionerna fondpapper finansielltär ettav
instrument emittent och därmed kan bli föremål förutgessom av en som
inregistrering vid börs. första1 stycket slås fast beslut inregi-atten om
strering i princip förutsättning för handelär och informationatten om
marknadsläget skall förekomma vid Stockholms fondbörs eller annan
börs. såvälDetta gäller svenska utländska fondpapper. Innan handelsom
och information marknadsläget kommer ståndtill med utländsktettav
fondpapper bör börsen till informationsgivningen från det företagattse som
givit fondpapperet i princip densamma gäller för svenska företagärut som

fondpapper inregistrerade. Börsen börär därför kräva dessaävenattvars
företag skriver under kontrakt med till inregistreringskontraktetett ett

innehåll.motsvarande I detta sammanhang bör anmärkas enligtäven att
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övergångsbestämmelserna handel och information marknadsläget fårom
förekomma vid fondbörsen beträffande fondpapper inte blivitäven som
inregistrerade. Det gäller aktier på OTC- och O-listorna.är upptagnasom

I andra stycket stadgas handel informationoch marknadsläget vadatt om
andra finansiella fårinstrument ske vid börs efter det styrelsenattavser en

för börsen fattat beslut detta. De instrument här förstai handom som avses
standardiserade optioner framgåttär och terminer. Som 8.3.3avsnitt börav

utvecklingen instrument så den står iinte strid med denstyras attav nya
§värdepappersmarknadslagengrundsyn 2 för,uttryck nämligen attsom ger

handel med fondpapper skall ske med allmänhetens förtroende såoch att
enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen Den bestämmelsenäventyras.
återfinns vårti förslag 3 §i förslaget till fondpapperlag handel med ochom
andra finansiella instrument och gäller generellt för hela värdepappers-
marknaden. Det åligger alla yrkesmässigt påverksamma aktörer värdepap-
persmarknaden verka för det inte introduceras finansiella in-att att nya

på marknaden inte detta grundläggande krav. Istrument motsvararsom
samband med finansiellt påinstrument introduceras börs kanatt ett nytt en

räkna med handeln i detta instrument fåkommer spridningatt att storman
och enskilda konsumenter kommer sig i handeln. Det äratt att engagera
därför särskilt viktigt det blir styrelsen för börsen fattar beslutatt som om

instrumentet skall förekomma vid börsen. Styrelsen bör emellertidatt
såinnan samrådasker med bankinspektionen. framgåttSom avsnitt 8.3.3av

förordar samrådetvi inte föreskrivs i lag, det bör kunna skeatt utan
formlöst.

Beslut inregistrering fondpapper meddelas styrelsen för27 § om av av
börsen efter skriftlig ansökan utgivaren, inte följer 39annatav om av

månaderBeslutet skall meddelas efter detochsnarast senast attsex
ansökningen till börsen eller, ansökningeninkom kompletteras,om

månader detefter kompletteringen inkom till börsen.senast attsex
Meddelas inte beslut inom angiven tid skall det anses som om an-
sökningen lämnats bifall.utan

§Paragrafens första mening första stycket lagen Stock-19motsvarar om
10§holms fondbörs och förordningen Stockholms fondbörs. Enligtom

huvudregeln skall beslut inregistrering fondpapper fattas styrelsenom avav
för börsen efter skriftlig ansökan utgivaren.av

frånUndantag huvudregeln, dvs. inregistrering ansökan, kan ske iutan
två fall. För det första får så ske i bolag först inregistreratsaktierna ettom

sådant fåroch det därefter sker ökning fallaktiekapitalet. I etten av
för börsen besluta aktierstyrelsen inregistrering de motom som svararav

ökningen ansökan. får särskilda skäl föreliggerFör det andra aktierutan om
inregistreras vid får ske underbörs i fall. Dettaansökan andraävenutanen
förutsättning tillfälleutgivaren eller ställe berettsden i hansträttattav som

sig.att yttra
Paragrafens eller för-andra mening saknar motsvarighet i gällande lag

ordning. Bestämmelsen har tillkommit harmonisera reglernaför att om
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inregistrering med vad gäller inom EG. Enligt bestämmelsen måstesom
styrelsen fråga inregistreringavgöra månaderinom frånsenasten om sex
det komplett ansökan inkom till börsen. Meddelas inget beslutatt inomen
den tiden skall det ansökan lämnats bifall. Sökandenutananses som om

dåkan väcka klandertalan vid Stockholms tingsrätt eller lämna in en ny
ansökan till börsen.

28 Vid fråga§ prövning inregistrering fondpapper skall hän-av om av
till utgivarens eller, har i hans ställe, dennestas trättsyn om annan

ekonomiska ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som
och andra omständigheter betydelse för ändamålsenligavses av en

börshandel. För inregistrering skall vidare krävas skriftlig utfästelseen
utgivaren eller den har i hans ställe fortlöpande hållaträttav attsom

börsen informerad verksamheten och offentliggöra upplysningarattom
verksamheten.om

Ansökan inregistrering får avslås sökanden har berettsutan attom
tillfälle sig det har tillförtsöver ärendetatt yttra änsom genom annan
honom själv, åtgärden uppenbart obehövligär eller beslutetom
kan uppskjutas.

Paragrafen, i §överensstämmer med 19 andra och tredje styckenastortsom
lagen Stockholms fondbörs, de allmänna riktlinjer skall gällaom anger som
för inregistrering fondpapper vid Stockholms fondbörs eller börs.av annan
Vid fråganprövning inregistrering skall hänsyn till företagetstasav om
ekonomiska ställning, marknadsförhållandena för det fondpapper som av-

och omständigheterna i övrigt. Företaget skall alltså uppfylla ställdases
påkrav soliditet, likviditet och lönsamhet. Fondpapperet skall spritt påvara

händer, såantal med fog kan räkna medett stort det kan bliatt attman
fråga regelbunden handel med fondpapperet. De detaljeradeom en mer
kraven i 36-44 §§. Motsvarande detaljerade föreskrifter återfinns ianges
dag i förordningen Stockholms fondbörs.om

Enligt första stycket andra meningen skall utgivaren också utfästa sig att
informera börsen och offentliggöra upplysningar verksamheten.att om
Skyldigheten informera börsen gäller i dag enligt inregistreringskon-att
traktet. Vi föreslår det i lag den skyldigheten skall finnas med iatt attanges
den skriftliga utfästelsen. Utgivarens informationsskyldighet finns i dag vid
Stockholms fondbörs manifesterad i inregistreringskontraktet såvittoch
gäller OTC- och O-listebolag i modellavtalet förbindelsen. Vi attresp. anser
detta nämligen detaljbestämmelser utgivares informations-system, att om
skyldighet självreglering och i lag eller förordning, bör behållas.styrs av
Detta innebär det etableras börs för fondpapper vid sidanatt om en av
Stockholms fondbörs så denskall utfästelse lämna informationattom som
följer paragrafen innehålla detaljerade bestämmelser vad utlöserav om som

krav på information och och hur informationen skallett när lämnas. Led-
ning kan därvid hämtas det inregistreringskontrakt finns vid fond-ur som
börsen. För det fall utgivarens informationsskyldighet inte når tillatt upp
ställda föreslåskrav §i 29 möjlighet för regeringen bankinspektio-elleren

ensidigt fastställa informationsskyldighetens innehåll.attnen
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till börsstyrelsendessutom skall lämna upplysningaremittenternaAtt
framgår 34av

vidinregistrering fondpapperstycket följer ansökanandraAv att om av
fått utredningsmaterialet.avslåsfår förrän sökanden delbörs inte ta aven

dock inte ske dettaKommunikationen med sökanden behöver ärom uppen-
uppskjutas.bart obehövligt eller beslutet kan

får eller efter regeringensOm särskilda skäl föreligger regeringen29 §
föreskrifter skyldighetbemyndigande bankinspektionen meddela om

fondpapper den i hans ställe lämnaför utgivare eller trätt attsomav
information verksamheten.om

Bestämmelsenförebild i den nuvarande lagstiftningen.Paragrafen saknar
undantagsfall meddelaeller bankinspektionen iregeringen rätt attenger

innehåll. sådant undantags-informationsskyldighetens Ettföreskrifter om
innehåll inte ställerinträffa framtida inregistreringskontraktsfall kan om

på informationsskyldighet eller detutgivarenstillräckligt kravstora om
vad gällerde krav ställs vid viss börs lägrevisar sig är än t.ex.att somensom

EG.inom

får endast börsombud.Handel vid börs ske30 § genomen

§ Stockholms fondbörs. MedParagrafen med 20 lagenöverensstämmer om
såväl fondbörs börs.börs Stockholmsuttrycket en annansomavses

finansiellt in-för fondpapper ellerMarknadsläget31 § ett annatett
före-framgår köpanbud, säljanbud och betalkurserdestrument somav

mark-på till börsen. Informationellerkommer rapporteras omsom
omedelbart.och omsättningsuppgifter offentliggörsnadsläget

§ fondbörs. MedStockholmsParagrafen har sin förebild i 21 lagen om
framgårpådefinitionen börsverksamhethänsyn till den förändring somav

marknads-§ kurs bytts begreppet2 har begreppet notering ut motavav
också marknadsläget förhar gjorts klartläget. I paragrafen t.ex. ettatt

säljanbudpå ochvisst inte behöver grundas köp-fondpapper slag samtav
också på information avslutvid börsen kan grundasavslut utan somom

skett utanför börsen.

omfattning styrelsenbörsmedlem skall i den ordning och32 En§ som
alla avslutför bestämmer omedelbart till börsen anmälabörsen som

någonellerutanför börsen har gjort förmedlemmen vid eller egen
andra finansiella instrumenträkning i fondpapper och ärsomannans

påföremål för handel börsen.
sådana anmälningar skall offent-Styrelsen för börsen bestämmer hur

missvisandefår skulleliggöras. Därvid utelämnas anmälningar som vara
marknadsläget.betydelse för bedömningeller väsentligutan aven

också gjorts fond-gäller avslutoch andra styckenaFörsta ettsom av
börsmedlem ellerkommissions- marknadsgarantbolag inteeller ärsom
tillstånderhållit drivabankinstitutaktiebolag eller attannat somav

1990:000.enligt fondkommissionslagenrörelse
framgå avsluteti första stycket skallanmälan rörAv omsom anges
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sådan försäljning sådanteller förvärv §i 2 lagen 1990:0005som anges
handel med fondpapper och andra finansiella instrument.om

Paragrafens första och andra stycken §överensstämmer med 25 första-
tredje styckena förordningen Stockholms fondbörs.om

Börsmedlem skall således till börsen anmäla de avslut i fondpapper och
andra finansiella instrument medlemmen gjort för ellersom egen annans
räkning under förutsättning dessa föremål för handelär vid börsen.att
Detta skall ske i den ordning och omfattning styrelsen för börsensom
beslutar. För inskärpa vikten snabbhet i rapporteringen haratt i förstaav
stycket tillagts rapporteringen skall ske omedelbart. Det ankommeratt
styrelsen för börsen långhur tid i praktiken fårhögst förflytaatt ange som
mellan avslut och rapportering.

I tredje stycket har tillagts anmälningsskyldigheten förutom fond-att
kommissionärer inte medlemmarär omfattar marknadsgaranter,ävensom
fondpappersförvaltare och andra driver tillståndspliktig rörelse enligtsom
fondkommissionslagen. Härigenom bör delen handelnstörre komma attav

till börsen, vilket skapar förutsättningarrapporteras för förbättraden ge-
nomlysning.

Fjärde stycket och har tillkommitär med anledning blank-nytt attav
ningsförbudet i fondkommissionslagen föreslås bli upphävt. Bestämmelsen i
fjärde stycket för med sig fårmarknaden kännedom den uteståendeatt om
volymen blankade fondpapper, vilket kan betydelse för be-av vara av
dömningen marknadsläget.av

33 Styrelsen§ för börs skall följa kursbildningen vid börsen ochen se
till handeln sker förhållandenunderatt överensstämmer med den-som

lag och författning med god affärssed.samtna annan

Paragrafen överensstämmer i princip med §22 lagen Stockholms fond-om
börs. Innehållet har dock ändrats så bestämmelsen bådeomfattar Stock-att
holms fondbörs och börs.annan

34 Den§ har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid bör-som
eller har i utgivarens ställeträtt skall lämna styrelsen försen, annan som

börsen de upplysningar styrelsen behövliga för den skallattsom anser
kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och författning.annan

Paragrafen överensstämmer i princip §med 23 lagen Stockholms fond-om
börs. Innehållet i paragrafen har förändrats så den omfattar både Stock-att
holms fondbörs och andra börser.

35 Styrelsen§ för börs får besluta avregistrering fondpapper,en om av
marknadsförhållandena eller liknande omständighet föran-om annan

leder det och det olämpligt frånär allmän synpunkt. Börsstyrelsen
kan sådantiäven fall förelägga utgivaren fondpapper eller denettav

i hansträtt ställe vidta viss åtgärd. fårDärvid börsstyrelsen iattsom
beslutet åtgärden skall vidtas vid påföljd avregistreringattange attav

kan komma ske. Beslut avregistrering eller föreläggandeattannars om
skall omedelbart offentliggöras.

Beslut avregistrering fondpapper ansökan utgivarenutanom av av
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eller den har i hans ställeträtt och föreläggande skall haav som om
biträtts minst två tredjedelar styrelsens ledamöter.av av

Avregistrering enligt andra stycket eller föreläggande får beslutas
utgivaren eller den har i hans ställe har beretts tillfälleutan att trättsom
sig det haröver tillförts ärendet honomatt yttra änsom genom annan

själv, åtgärden uppenbartär obehövlig eller beslutet kanom
uppskjutas.

Om avregistrering och föreläggande i disciplinärende meddelas före-
skrifter i 75

Paragrafen har sin förebild i 24§ lagen Stockholms fondbörs. I sakom
innebär de förändringar gjorts i paragrafen bestämmelsen till-ärattsom
lämplig förutom Stockholms fondbörs på börs.även Av avsnittannan
1l.2.l framgår sanktionsärenden inte skall handläggas styrelsen föratt av
börsen. Det skall i stället disciplinnämnden.göras Paragrafen reglerarav
således endast de situationer avregistreringnär sker i administrativ ordning.
Skiljelinjen mellan sanktionsärenden och administrativa ärenden behandlas
i avsnitt 11.2.l.1. I följd härav har styrelsens möjlighet i avregi-att ett
streringsärende välja i stället för avregistrering meddela utgivaren elleratt
den i hansträtt ställe varning Varning kan endastutmönstrats.som en
förekomma i sanktionsärende och varning kan därför inte meddelasett av
styrelsen bara disciplinnämnden.utan av

l andra stycket beslut avregistrering måste ha biträttsattanges om av
minst två tredjedelar styrelsens ledamöter. Det skall alltså finnasav en

avgörande.kvalificierad majoritet för sådantett
Enligt tredje stycket måste huvudregel kommunikationsprincipensom

iakttas. Avsteg kan dock kommunikationgöras uppenbart obehövligärom
eller beslutet kan uppskjutas.

Närmare föreskrifter inregistrering fondpapperom av

I paragraferna 36-44 detaljerade föreskrifter behörigär attges om vem som
göra ansökan inregistrering fondpapper och vilka krav skallen om av som
ställas för ansökan bifallas.skall kunna Bestämmelserna tillatt är över-en
vägande del hämtade från förordningen Stockholms fondbörs. Grund-om
tanken den emittenten ochär styrelsen för börserna skallatt lagen kunnaav
utläsa vilka huvudregler gäller för inregistrering skall få ske. Dettaattsom

särskilt viktigt med hänsynär till privaträttsliga organisationerävenatt rent
kommer underkastade lagen. Styrelsen för börs dock möjlig-att vara en ges
het i flera avseenden undantag frånatt göra uppställda huvudregler. Undan-

får genomgående endast ske särskilda skäl föreligger. Sådanatag skälom
bör föreligga det finns tillräckliga garantier för det uppkommeranses attom

tillfredsställande handel fondpappereti och det bådeligger i emitten-en om
och investerarnas intresse undantagtens sker. När det gäller detatt ett

innehålletnärmare i emittenternas information till börsen och allmänheten
har detta överlämnats till självreglering. Med påavseende balansen mellan
lagreglering och självreglering innefattar föreslagna bestämmelser ingen
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principiell skillnad i förhållande vad i dag. Inregistreringsför-till gällersom
farandet har behandlats i avsnitt 7.4.

utgivare fondpapper skall i samband med36§ Annan än statenav
ansökan särskild redogörelse sinainregistrering offentliggöra förom en
förhållanden introduktionsprospekt. Om särskilda skäl föreligger och
förhållandena sådana fårinte i andra stycket styrelsen förär sägssom
börsen medge undantag från skyldighet. Introduktionsprospektetdenna

innehålla emissionsprospektskall de uppgifter skall i ettsom anges
§§ 1975:1385,enligt 4 kap. 20-22 och 24 aktiebolagslagen inteom

följer för bestämmerandra stycket eller styrelsen börsen annat.annat av
Sker fond-emission fondpapper eller aktieägare säljaämnaren av en

under former innebär emissionsprospekt skall upprättasattpapper som
1982:713enligt 1975:1385,aktiebolagslagen försäkringsrörelselagen

1987:618eller bankaktiebolagslagen i samband med ansökanen om
innehållainregistrering dessutomskall introduktionsprospektet en pre-

eftersentation underlaget för kursens bestämmande uppgiftsamtav om
vilka principer fördelningen fondpapperen sker.av

fåringåendeEtt introduktionsprospekt däri revisionsberättelsesamt
inte offentliggöras förrän de blivit godkända styrelsen för den börsav
där inregistrering söks.

Sker emission eller utförsäljning fondpapper enligt andra stycketav
får styrelsen för börsen godkänna introduktionsprospektet endast om
underlaget för sådantkursens bestämmande investerarna kan göraär att

tillfredsställande debedömning erbjudandet och principeren av om som
gäller för fördelningen fondpapperen med god sedöverensstämmerav
på värdepappersmarknaden.

Om godkännande före-emissionsprospekt i visst fall meddelasav
skrifter i 45

§Paragrafens förebild finns i 13 förordningen Stockholms fondbörs. Iom
första stycket utgivare fondpapper skall i samband medattanges an-av
sökan inregistrering särskild redogörelsefondpapper offentliggöraom av en

förhållanden.sina för introduktionspro-Den redogörelsen kallas ettom
Medspekt. I dag introduktionsprospekt endast aktier.gäller regeln om

förebild i vad gäller inom EG har bestämmelsen utvidgats till attsom avse
alla fondpapper. omfattar utgivareBestämmelsen allatyper staten.utomav

såledesInregistrering obligationer utgivna behöver intet.ex. statenav av
föregås introduktionsprospekt. Undantaget gäller naturligen inteettav

dåstatligt ägda aktiebolag. Utgivaren aktiebolaget och inteär staten.
Introduktionsprospekt för fin-behöver bara lämnas styrelsen börsenom

skäl från introduktionspro-till det. Undantag skyldigheten lämnaattner
spekt bör fondaktierkunna ansökan inregistreringgöras t.ex.om om avser

tilldelas dessa sistnämndadem redan aktier i bolaget ochägersom som
aktier redan undantagsfallinregistrerade vid börsen. Ett kanär annat vara

sig till tecknings-ansökan inregistrering aktier hänförnär om avser som
optioner, bolagets aktier redan inregistrerade vid börsen.ärom

innehållaIntroduktionsprospektet skall de uppgifter skall finnas i ettsom
§§emissionsprospekt enligt 4 kap. 20-22 och 24 aktiebolagslagen. I korthet

innehålla åren,skall prospektet bl.a. balansräkningar för de tre senaste
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koncernresultat, upplysningar betydelse för bedömning bolagetsav en av
verksamhetsresultat, uppgift bolagets styrelseledamöter, revisorer ochom
ledande befattningshavare redogörelse för och rösträttsförhållan-samt ägar-
den i fråga bolagets aktier. Uppgifterna skall granskas bolagetsom av
revisorer och deras berättelse över granskningen skall intas i prospektet.
Styrelsen för börsen dockäger rätt medge partiell befrielse från skyldig-att
heten lämna uppgifter och kan ocksåatt kräva ytterligare uppgifter.

Utöver dessa uppgifter skall, enligt paragrafens andra stycke, emis-om
sion sker i samband med ansökan inregistrering, introduktionspro-en om
spektet innehålla uppgift underlaget för emissionskursens bestämmandeom
och efter vilka principer fördelningen fondpapper skall ske. Dessaav upp-
gifter skall också finnas med aktieägarenär större utförsäljninggören en av
aktier eller andra fondpapper i samband med ansökan börsregistrering.om
En förutsättning härför utförsäljningenär sker sådanaunderatt former att
bolaget skyldigtär enligt 4 kap. 18 5 kap. 16§att eller 7 kap. 3§
aktiebolagslagen, eller 4 kap. §20 eller §5 kap. 2 försäkringsrörelselagen,
eller 4 kap. §19 eller 5 kap. §18 bankaktiebolagslagen emis-upprätta ett
sionsprospekt. Frågan börsintroduktion har behandlats i avsnitten 7.4.2om
och 13.6.5.

Enligt tredje stycket får introduktionsprospektet med däri ingående revi-
sionsberättelse inte offentliggöras förrän styrelsen för börsen godkänt pro-
spektet och revisionsberättelsen. Regeln är anpassning till vad gälleren som
inom EG. beslutAtt inregistrering inte får fattas förrän introduktions-om
prospektet godkänts framgår 43 Gången blir alltså den, introduk-av att
tionsprospektet först skall godkännas och offentliggöras och fårdärefter
beslut inregistrering ske. Mellan dessa händelser skall förflyta viss tidom en
för investerarna skall hinna delatt prospektets innehåll och förvärvata av
de fondpapper erbjudandet innan handeln med fondpapperetsom avser

på börsen. fårDet ankommastartar styrelsen för börsen bestämmaatt
hur lång den tiden bör vara.

I fjärde stycket dessutom hjälpregel för den prövningges en av pro-
spektets innehåll skall Omgöras. ansökan inregistrering sker isom om
samband med emission eller utförsäljning aktier eller andra fond-en en av

så får styrelsen godkänna prospektet endast underlaget förpapper om
emissions- eller såljkursens bestämmande så utförligtär det in-att ger

välgrundad uppfattningvesterarna erbjudandet principernaochen om om
för fördelningen överensstämmer med god sed på värdepappersmarknaden.

37 § Ansökan inregistrering aktier styrelsen för det bolaggörsom av av
aktier inregistreringenvars avser.

frågaI aktier i svenska aktiebolag skall till ansökan fogas:om
bolagsordningen,
bevis aktiekapitalet till fullo har betalats in,att
uppgifter aktiernas ungefärliga marknadsvärde och spridningom

bland allmänheten redogörelse för ägarförhållandena frågaisamt en om
bolagets aktier,

uppgifter antalet fria aktier, sådanabolaget utfärdat aktier,om om
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räken-revisionsberättelser för deårsredovisningar och tre senaste
dennahar givits under tidskapsåren, emissionsprospekt ut samtsom

årsredovisningen.dentiden efterdelårsrapporter senastesom avser
fråga i bolag intei aktierstycket 4 gäller inte ärAndra somom

1975:1385.§3 kap. 8 aktiebolagslageniavstämningsbolag som avses
aktienummer och aktiernasuppgiftersådant bolag skall lämnaEtt om

årtal för förfallandeellerpå aktiebrev, närmastfördelning nummer
särskild uppgiftutfärdat fria aktier,bolaget haroch,kupong omom

på dessa.numren
sådanafår inregistrering skesärskilda skäl, ävenOm det finns om

förkan företes endast färreandra stycket 5i änhandlingar tresom avses
räkenskapsår.

§ förordningen Stockholmsförebild i 11har sinI paragrafen, omsom
inregistrering och vilkabehörig ansökafondbörs, är att omsomanges vem

förhållande vad i daginnehålla. I till gällerskalluppgifter ansökan somsom
Ändringenår. föranleddtillpå års historik reducerats ärfemhar kravet tre

våri linje medEG samtidigt det ligger heltinomde regler gäller somsomav
inregistrering fond-kraven försänka de formellasträvan attatt avgenom

på de officiellamed fler fondpapperpå få in handelnbörsenpapper
ochgenomlysningen i handeln. I första stycket 4därmed ökaochbörserna

redaktionella ändringar för markeravissastycket har skettandra attatt
undan-andra bolag betraktahuvudregel ochavstämningsbolag ärär att som

drivitske sökanden intefår inregistreringsista stycket ävenEnligttag. om
skäl.år, finns särskildaverksamhet i dettre om

detfrångående treårskravet bör föreliggaSärskilda skäl för omav anses
ochinregistrering skersåväl investerarnas intressei bolagetsligger attsom

såinformation verksamheten,tillräckligt fylligbolaget kan attprestera om
god uppfattning bolagets ekono-tillräckligtkan bilda siginvesterarna omen

framtidsutsikter.ställning ochmiska

före-vadutländska bolag gälleraktier iinregistrering38 § För somav
§ dock37 gällerBestämmelserna ibolag.i svenskaför aktierskrivs

tillämpliga delar.endast i

fond-§ Stockholmsförordningenmed 12Paragrafen överensstämmer om
börs.

företagfår aktier ibörsdirektivEG:s förstabestämmelse iEnligt en
aktierna antingenEG endastbörs inominregistreras vidutanför EG omen

land därbörs i dethemlandet eller vidiinregistrerade vid börsär en
någrainte funnit skälhandlas. Vi har sättaaktiernamajoriteten att uppav

Sverige.aktier iutländska företagsinregistreringhinder förmotsvarande av
informationsskyldighetprincip harbolaget iHuvudsaken är att somsamma

och detför svenska bolaggällerinregistreringskontraktetenligt att ut-
inregistrering.föruppfyller kraveni övrigtländska bolaget även

därefterbörs och ökasinregistrerats vidbolagaktierna iHar39 § ett en
inregi-beslutaansökanfår för börsenstyrelsenaktiekapitalet, utan om

ökningen.strering de aktier motsom svararav
vid börsfår aktier inregistrerasskäl,finns särskilda utanOm det en
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ansökan i andra falläven än i första Sådanastycket. beslut fårsom anges
meddelas innan den har givit aktierna eller den har iut trättsom som

hans ställe har beretts tillfälle sig.att yttra

I paragrafen, har sin förebild i 14 §§och 15 förordningen Stock-som om
holms fondbörs, de fall då inregistrering aktier kan skeanges utanav
ansökan.

Sådana40 § emissionsbevis grundas på innehav inregistreradesom av
aktier inregistrerade, styrelsen för börsen inte bestämmeranses som om

Detsamma sådanagäller interimsbevis §annat. enligt 3 kap. 5 aktiebo-
lagslagen 1975:1385 utfärdas i samband med konvertering enligt 5som
kap. lag.samma

Paragrafen §överensstämmer med 16 förordningen Stockholms fond-om
börs.

41 § Ansökan inregistrering andelar i aktiefond styrel-görsom av en av
för det fondbolag förvaltar aktiefonden.sen som

Till ansökan skall fogas:
tillstånd bankinspektionen aktiefondsverksamheten,utövaattav
fondbestämmelserna,
uppgifter fondandelarnas ungefärliga marknadsvärde ochom

spridning bland allmänheten,
4. kvartalsredogörelser, årsrapporter och revisionsberättelser för de

två räkenskapsåren.senaste
frågaI aktiefond, för vilken inte förs register fondandelarna,överom

skall vadutöver i andra stycketsägs 1-4 till ansökan fogasävensom
uppgifter fondandelarnas fördelning på fondandelsbevis vid tidenom
för ansökningen och årtaleller för förfallandenärmastom nummer
kupong för fondandelsbevis med utdelningskuponger.

Om det finns särskilda fårskäl, inregistrering ske sådanaäven om
handlingar i andra stycket 4 kan företes för endast räken-som avses ett
skapsår.

Paragrafen överensstämmer med §17 förordningen Stockholms fond-om
börs med den ändringen i andra stycket punkterna 4 och 6 har slopats. Iatt
punkt 6 stadgades till ansökan skulle fogas utfästelseatt fondbolageten av

börsstyrelsen fastställt formuläratt offentliggöra upplysningarav om
verksamheten medverka till börsstyrelsen kunde fullgörasamt att sinaatt
uppgifter enligt lagen Stockholms fondbörs och författning. Be-om annan

framstårstämmelsen bakgrund innehållet §i 28 29 34 §mot ochav som
obehövlig. Det kan här anmärkas enligt EG:s första börsdirektiv fåratt en
medlemsstat besluta inregistrering andelar i aktiefonder inte behöveratt av
ske i överensstämmelse med reglerna i direktivet. Någon anpassning deav
svenska reglerna till EG:s direktiv därför inteär erforderlig i detta samman-
hang. Reellt innebär det i förevarande på två årsparagraf kravet histo-att
riska uppgifter inte förlängs till år. Den förutvarande bestämmelsen itre
andra stycket punkt 4 har flyttats till tredje stycket såutformats attsom
registrering fondandelar framstår huvudregel och registreringav som som

undantag.ett
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obligationer den harAnsökan inregistrering42 § görs av somom av
Sådani ställe.givit obligationerna eller den har utgivarensträttut som

börsmedlem.ansökan kan även göras av en
fogas:Till ansökan skall

lånet,med anledningemissionsprospekt har givits ut avsom
ansökan gäller,uppgift totalbeloppet de obligationer somom av

på marknaden.uppgift obligationernas spridningom
bolagobligationer har givitsOm ansökan ut ettsom av varsen avser

inregistrerade till ansökan fogas bolags-aktier inte vid börsen, skallär
särskilda omständig-styrelsen för börsen inte finnerordningen och, om

förårsredovisningar och revisionsberättelser deheter föranleda annat,
två räkenskapsåren, sådana emission aktierprospekt ochsenaste om av

delårs-givit under denna tidobligationer bolaget har samtutsom
årsredovisningen.tiden efter den senasterapporter som avser

föri denna paragraf gäller i tillämpliga delarBestämmelserna även
§§i första stycket eller i 37-41 dessaandra fondpapper än omsom anges

avsedda för allmän omsättning.är

§ första-tredjeParagrafens första-tredje stycken med 18överensstämmer
andraförordningen Stockholms fondbörs med den ändringen istyckena om

förbörsstyrelse bytts för börsenstycket begreppet styrelsenatt ut mot
någondet fråga börs Stockholmsmarkera kan änatt att vara om annan

någrafondbörs. EG:s första börsdirektiv finns inte minimikrav vad gällerI
tvåför företag obligationer. Huvudregelnhistoriska data ett ut omsom ger

års uppgifter har därför behållits.historiska
andraför uppräkning fordringsrätter har i stycketI stället antaletten av

andra fond-endast angivits paragrafen gäller i tillämpliga delar ävenatt
obligationslån sådana §§. Vadoch fondpapper i 37-41än angespapper som

alltså förlagsbevis, konvertibla skuldebrev, skuldebrev för-ärsom avses
till teckningsoptioner och vinstandels-enade med optionsrätt nyteckning,

bevis.

§i 44får med undantag vadInregistrering vid börs sägs43 § somen av
ske av:

marknadsvärde under-aktier i bolag samtliga aktier har ettvars
inteaktiernamiljoner eller, marknadsvärdetstigande 10 kronor avom

räkenskapsåretbalansomslutning för detkan uppskattas, senastevars
understiger 10 miljoner kronor,

inbetald,blivit helttillhörande emission inte haraktier som
miljonerunder 4aktiefond, aktiefondens värdeandelar i ärom

kronor,
beloppetdet nominellaobligationer eller andra fordringsrätter om

understigerlån lånet inregistreringendet eller den del som avseravav
10 miljoner kronor,

ansvarigaandra fordringsrätter, deobligationer eller ärom som
frågaförpliktelser ifullgjort sinaför det lån fondpapperen inte haravser

fondpapperen,om
med optionsrätt tillskuldebrev, skuldebrev förenadekonvertibla

skuldebrevsamband mednyteckning, optionsrätt till nyteckning utan
aktiebolag,teckningsoption vinstandelsbevis har givitseller utsom av1:i aktier inte registrerade vid börsen,ärvarsli:
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fondpapper vilkas utgivare eller den i hans ställe harträttsom
betalningar,inställt sina försatts i konkurs eller i likvidation,trätt

fondpapper för vilka introduktionsprospekt utfärdats god-men
känts förstyrelsen börsen,av

aktier spridda till allmänheten i mindre omfattningär änsom som
25 det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktiermotsvarar procent av
slag.sammaav

Om de fondpapper i första stycket 3 och lyder på4som avses
utländskt myntslag, skall omräknas tillvalutan svenska kronor enligt
växelkursen vid den då frågantid inregistrering avgörs.om

l paragrafen. ställts efter förebild §i 19 förordningen Stock-som upp om
holms fondbörs, de fall innebär hinder inregistreringatt motanges som
föreligger. Paragrafen har genomgått del ändringar och tillägg för atten
åstadkomma harmonisering med vad gäller inom EG.en som

l första stycket inregistrering får1 aktier ske endastattanges av om
aktiernas marknadsvärde uppgår till minst 10 milj. kr. eller, marknads-om
värdet inte kan uppskattas, bolagets balansomslutning för det rä-senaste
kenskapsåret uppgått §till belopp. 44 framgår ändåAv aktiernaattsamma
får inregistreras påsärskilda skäl föreligger. Kravet marknadsvärdeettom
på milj.minst 10 kr. Enligt nuvarande regler gäller bolagetsär nytt. att
aktiekapital måste uppgå till minst 2 milj. kr. och det kapitalet tillegna

milj. Skälet föreslås utgåminst 4 kr. till dessa krav och med denersättasatt
angivna EGregeln inom den regeln gäller aktiernasär marknads-att att

måstevärde uppgå ca kr.till minst l miljon ECU 7,5 milj. eller, om
marknadsvärdet så måstekan uppskattas, bolagets balansomslutning för
det räkenskapsåret uppgå till minst miljon ECU. Undantag får1senaste

fråndock medges regeln.
Första stycket 2-7 med nuvarande regler med denöverensstämmer skill-

naden ordalydelsen i och ändrats så4 5 den medöverensstämmeratt attp.
vår definition begreppet fondpapper. förhållandeI till gällandenya av

föreslårbestämmelser vi ändring i 6 innebär tecknings-ävenatten p. som
optioner skall inregistreras under förutsättning bolagets aktier äratt
inregistrerade. övergångsbestämmelserna framgårAv 4 i vidare inre-att
gistrering de instrument fåri 6 utgivarbolagetsgörasav som anges p. om

påaktier noterade OTC- O-listan. frågaeller Denna har behandlats iär
avsnitt 7.4.2.3.

I första stycket 8 inregistrering inte får ske introduktionspro-attanges om
spektet inte blivit godkänt styrelsen för börsen. Bestämmelsen harmoni-av

med vad gäller inom EG.serar som
I första stycket 9 ställs krav på viss spridning aktierna. Minst 25 °oav av

det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier slag skallav samma vara
spridda till Frånallmänheten. denna får §regel enligt 44 undantag göras.
Regeln med vadöverensstämmer gäller inom EG. Regeln konkretise-som

vad i den allmänna bestämmelsensägs i 28 Där attrar som anges en
omständighet betydelse för inregistrering marknadsförhållandena förärav

fondpapperdet och andra omständigheter betydelse försom avses av en
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ändamålsenlig handel. Enligt nuvarande praxis krävs för A:1-listans del en
spridning till minst 0001 aktieägare med minst börspost. Motsvarandeen
siffra för A:2-listan 400 aktieägare. Generelltär gäller också högst °o90att

aktierna får innehas eller Såvittägare ägare. gällerav av en grupp av
sistnämnda krav innebär förslaget högst 75 °o aktierna får innehasatt av av

ellerägare Somägare. dock §nämnts i 44 möjlighetöppnasen grupp av en
ändå inregistrera aktierna. Om inregistrering visstatt slags aktierettav

skett och det därefter söks inregistrering ytterligare aktier slag,av av samma
skall spridningskravet relateras till det totala antalet aktier och inte enbart
till de ytterligare aktier ansökningensom avser.

Andra stycket medöverensstämmer nuvarande bestämmelser.

Om44 § särskilda skäl föreligger får inregistrering fondpapper skeav
vid börs oaktat de framgårkrav §43 första stycket 1 eller 9en som av
inte uppfyllts.

Paragrafen och innehållerär bestämmelser det möjligt förgörny som
styrelsen för börsen inregistrera aktier uppfyller kraven påatt som
marknadsvärde eller spridning enligt §43 första stycket eller1 Undanta-

harmoniserar med vad gäller inom EG. fåFör avvika från degen attsom
krav 43§i första stycket 1 eller 9 bör kravetsom anges attvara en
tillfredsställande handel med aktier ändå kan komma stånd.till

Godkännande emissionsprospekt i visst fallav

Ämnar45 § aktieägare sälja fondpapper inregistrerade vidären som en
börs under former innebär emissionsprospekt skall upprättasattsom
enligt aktiebolagslagen 1975:1385, försäkringsrörelselagen 1982:713
eller bankaktiebolagslagen 1987:618 skall styrelsen för den börs där
fondpapperen inregistrerade godkännaär prospektet.

Godkännande i första fårstycket lämnas endast emis-som avses om
sionsprospektet innehåller underlag för kursens bestämmande ochett
detta sådant investerarnaär kan tillfredsställande bedömninggöraatt en

erbjudandet och det i prospektet de principer skallav om anges som
gälla för fördelningen fondpapperen och dessa principer överens-av

med god påstämmer sed värdepappersmarknaden.

Paragrafen Bestämmelsen innehållerär föreskrifter godkännandeny. om av
emissionsprospekt då fråga aktieägares utförsäljningär redanom en av
inregistrerade aktier eller andra fondpapper. Godkännande lämnas sty-av
relsen för den börs där fondpapperen finns inregistrerade. Styrelsens pröv-
ning prospektet skall ske efter premisser gäller för god-av samma som
kännande introduktionsprospekt enligt 36 Regeln har behandlats iav
avsnitten 7.4.2 13.6.5.och

Grundfond

46 Stockholms fondbörs§ Av kapital skall miljon kronor tillavsättasen
grundfond.en

fårFonden användas endast för täcka förlust har uppkommit iatt som
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andra medel.verksamhet kan täckasfondbörsens och avsom
vidtaskall börsstyrelsenNedgår under miljonfonden kronor,en

åter uppgår till föreskrivet be-åtgärder syftar till denatt snarastsom
lopp.

fond-från § Stockholmsändring överförts 28 lagenParagrafen har utan om
börs.

verksamhetClearingorganisationens

skall:clearingorganisationEn47 §
föremål för clea-transaktionerde ärfortlöpande registrera som

ringverksamhet,
beräknaterminerochmed optionerhandeln stor-fortlöpande i2.

enligt eller5skyldiga ställakundernasäkerheter ärde attleken somav
finansiellaoch andrafondpapper1990:000 handel med§ lagen8 om

kon-skyldigheterkunderna derasoch underrätta samtinstrument om
utsträckning,i föreskrivenställssäkerhetertrollera att

balansen ochöppnautestående kontrakthur antalet om-ange
beräknas,sättningen

ochbalansenuppgifteroffentliggöra öppnafortlöpande omom
omsättningen,

förhållan-underbedrivsverksamhetenövervakafortlöpande att
handel1990:000lag, lagenmed dennaden överensstämmer omsom

god affärs-medochinstrument,finansiellaandraochfondpappermed
sed.

clearingorga-vadfem punkterbestämmelser iinnehållerParagrafen enom
föremåltransaktionerregistrering alla ärskall 1nisation rörgöra. somav
har inteutformatskallkontosystemetHurclearingverksamhet.för vara

på sådantmåste upplagtdock detföljerlagen ettAvangivits i lagen. att vara
och kontrollerberäkningkan fullgöraclearingorganisationensätt avatt

kundnivå.påsäkerheter
fortlöpande in-clearingorganisationenåliggerdet2 attI attanges

säkerhet iställaskallbeloppdetoch beräknaformera part somsom enom
slås fast i 5 ellerså storlekSäkerhetenssker.kontrolleraochhandeln attatt

instrument.finansiellaoch andrafondpapperhandel med§8 lagen om
och hur antaletclearingorganisation skall punkterna 3 4En enligt ange

beräknas och fort-utestående kontrakt öppna balansen och omsättningen
och omsättningen.löpande offentliggöra uppgifter balansenöppnaom

har betydelse förUppgifter balansen och omsättningenöppna attom om
Beräkningenkunna riktig bedömning marknadsläget. öppnagöra aven av

åligger därförbalansen och omsättningen kan dock olika Detgöras sätt.
gårberäkningenenligt paragrafen clearingorganisationen redovisa huratt

till.
i övrigt. Den skallvad clearingorganisation skallI 5 görap. anges en

förhållandenclearingverksamheten bedrivs underövervaka över-att som
också föreslagnamed den föreslagna med denlagen,ensstämmer av ossnu
instrumentmed fondpapper och andra finansiellalagen handel samtom

fastslås således det clearingorganisationenmed god affärssed. Här äratt
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skall sköta den dagliga tillsynen och kontrollen clearingverksam-som av
heten och till den sker på tillfredsställandeatt sätt.ettse

48 Clearingverksamhet§ vid fårclearingorganisation ske endasten
clearingombud.genom

Paragrafen vad §i 30 börsombud. Clearingverksam-sägsmotsvarar som om
het vid clearingorganisation får inte ske särskildaänannaten genom av
styrelsen för clearingorganisationen auktoriserade ombud. Clearingombud
måste fast anställt hos clearingmedlem eller hos värdepappers-ettvara en
förmedlarbolag. Till clearingmedlem kan endast aktiebolag eller ban-antas
kinstitut har tillstånd driva fondkommissions- eller marknadsgarant-attsom
rörelse enligt fondkommissionslagen jfr §§.19 och 22

3 Styrelsen49 § för clearingorganisation skall till clearingorgani-atten se
sationens ställning i handeln köpare och säljare eller liknandesom
avtalspart balanserad. Uppstår obalansär skall styrelsen omedelbart

åtgärdervidta för återställa jämvikten.att

Enligt åliggerparagrafen det styrelsen för clearingorganisation tillseatten
organisationens ställning i handeln alltid balanserad. Innebördenatt är

härav clearingorganisationens risk skallär neutraliseradatt attvara genom
clearingorganisationen innehavd option måstealltid balanseras moten av

1 likadan utfärdad option och köpt termin skall balanserasen en av en
i likadan sålts.termin Uppstår såobalans innebär det clearingorgani-attsom

sationen själv har nettoposition. Detta skall normalt inte förekomma,en
det det måste organisationen åtgärdergör omedelbart vidta för attmen om

återställa balansen.

50 En clearingorganisation§ skall till kundernas skydd ha ett eget
kapital lägst fem det sammanlagda behovetmotsvarar procentsom av av
säkerhet för samtliga kunder under dag beräknat genomsnittligt fören
den sexmånadersperioden.förflutnasenast

Är det kapitalet lägre vad i första skallstycketän sägsegna som
clearingorganisationens styrelse och inom år vidtasnarast senast ett
åtgärder så det återkapitalet det ibeloppatt motsvararegna som anges
första stycket.

Driver Stockholms fondbörs clearingverksamhet enligt denna lag,
skall fondbörsen medel i fonder disponeraelleravsätta överegna garan-
tier till belopp vad Uppgåri första stycket. intesägsmotsvararsom som

fonder erhållnaeller garantier till angivet belopp skáll börsstyrel-egna
och år åtgärder såinom vidta fonder ellersnarast senast ett attsen egna

erhållna garantier åter det belopp i första stycket.motsvarar som anges

I paragrafen det krav på kapitaltäckning skall gälla föranges som en
clearingorganisation. Frågan har behandlats i avsnitt 6.5.3.2. Kapitaltäck-i
ningskravet syftar fråntill skydda kunderna förluster i situation däratt en
det visar sig lågtuppställda säkerhetskrav varit för ställda. Skyldighetenatt
för kund ställa säkerhet finns reglerad vårt handeli förslag till lagatten om

V med fondpapper och andra finansiella instrument. Med kapitaleget avses
vad i kap. § §11 7 aktiebolagslagen eller 9 kap. 7 lagensom anges om
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ekonomiska föreningar.
I första stycket hur beräkningen kapitaltäckningskravet skallanges av

till. Det kapitalet skall ställas i relation till det genomsnittliga dagligaegna
sammanlagda behovet säkerhet för samtliga kunder. Enligt vårt förslagav
till lag handel med fondpapper och andra finansiella instrument finnsom en
möjlighet för clearingorganisationen medge bank befrielse från skyl-att en
digheten ställa säkerhet. Vid beräkningen kapitalkravet påatt clearing-av
organisationen skall dock samtliga kunders behov säkerhet läggas ihop.av
Även nollriskbankers säkerhetsbehov såledesskall inräknas. Det detär
genomsnittliga dagliga säkerhetsbehovet avgörande dettaär ochsom ge-
nomsnitt skall räknas denöver bakomliggandenärmast sexmånaderspe-ut
rioden. Kapitalkravet kan därmed räknas dag för dag och bankinspektio-ut

kan därför helstnär kontrollgöra kapitaltäckning finns.nen som atten av
Av andra stycket följer clearingorganisation inte uppfylleratt en som

kravet och inom år skall höja sitt såsnarast kapital detsenast ett attegna
uppgårminst till föreskriven nivå. Eftersom kravet relateras till relativten

lång tidsperiod torde det inte bli aktuellt behöva sådanavidta åtgärderatt
förrän säkerhetsbehovet stabiliserats på nivåhögre vad tidigareänen som
gällt. Styrelsen såbör brist uppdagas påbörja erforderliga åtgärdersnart för

anskaffa kapital och måstedettaatt nytt fullföljt årinomsenast ettvara
därefter.

I tredje stycket det kapitaltäckningskrav bör förgälla Stock-anges som
holms fondbörs fondbörsen driver clearingverksamhet. I stället förom eget
kapital skall fondbörsen disponera fonderöver eller garantieröveregna

det belopp i första Uppstårmotsvarar stycket. bristsom ärsom anges
börsstyrelsen skyldig vidta erforderliga åtgärder för bota bristenatt ochatt

inom år måste kravet på kapitaltäckningsenast ett uppfyllt.vara

Börsstopp

51 Om§ särskilda skäl föreligger får styrelsen för börs besluta atten
handel och information marknadsläget vid börsen skall avbrytas iom
fråga fondpapper eller finansiellt instrument visst slagannatom av
börsstopp. Sådant beslut får gälla längre oundgängligenän som
behövs.

Underlåter styrelsen för börs avbryta handeln och informatio-atten
marknadsläget särskilda skäl därtill föreligger får bank-trots attnen om

inspektionen meddela beslut i första stycket. Har handelnsom avses
och informationen marknadsläget avbrutits sådant beslutom genom
ankommer pådet styrelsen för börsen samrådefter med bankinspek-att
tionen besluta återupptagande handeln och informationom av om
marknadsläget.

Styrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut börsstopp ellerett om
återupptagande handel och information marknadsläget. Omom av om

sådant beslut skall styrelsen samtidigt underrätta bankinspektionen och
dem har tillstånd driva rörelse enligt fondkommissionslagen.attsom

Första stycket §25 lagen Stockholms fondbörs. Våramotsvarar över-om
väganden vad igäller börsstopp har behandlats i avsnitt 6.11. Bestämmelsen



Specialmotivering 1989172330 SOU
l
l

ändrats så, påhar den tillämplig förutom Stockholms fondbörsär ävenatt
beslutas frågabörs och börsstopp kan i andra finans-ävenattannan om

iella fondpapper. följd ändradeinstrument Som den definitionenän en av
börsverksamhet vidarehar begreppet notering med informa-ersattsav

tion marknadsläget.om
Motivet till bestämmelsen kursbildningen sker underär att trygga att

riktiga förutsättningar jfr 197576:175 21. Särskilda skäl att stoppaprop. s.
påhandeln med aktie kan investerarna inte lika villkor ielleratten vara

tillgångtillräcklig omfattning har till upplysningar bolaget. derivat-Iom
marknaden kan det föreligga skäl handeln i indexinstrumentatt stoppa om

föremåldet index för handel inte kan fastställas fortlöpande. Detärsom
kan bero på kursinformationen avseende flera aktier ingår iatt ettsom
aktieindex saknas felaktig.eller är

Om beslut meddelas det vikt handelbörsstopp all medär attom av
ifrågavarande fondpapper finansiella instrumenteller andra Iavstannar.
26 § fondkommissionslagen föreslås därför förbud för fondkommissions-ett

erhållit tillstånd fondkommissions-bolag och andra bolag andra enligtsom
försäljninglagen avtala eller medverka vid avtal köp eller börs-att om av

instrument. § föreslåsEnligt 49 fondkommissionslagen denna be-stoppat
stämmelse tillståndspliktiggälla för bankinstitut driver rörelseäven som
enligt nämnda lag.

viktigt underlåterDet olika börser inte konkurrensskälår att attav
handeln skäl därtill föreligger. I andra stycket har därförstoppa trots att

införts bestämmelse bankinspektionen möjlighet i undan-atten som ger en
tagsfall besluta börsstopp. fattat sådantSedan inspektionen beslutom an-
kommer det på efter samråd med inspektionenstyrelsen för börsen att

återupptagandebesluta handel informationoch marknadsläget.om av om
Tredje stycket § andra stycket i lagen Stockholms fond-25motsvarar om

alltsåbörs. Det ankommer styrelsen för börsen omedelbart offent-att
liggöra återupptagandebeslut börsstopp och handel ochett om om av
information ocksåmarknadsläget. Denna skyldighet gäller det ärom om
bankinspektionen fattat fond-beslut börsstopp. Bankinspektionen,som om
kommissionärer tillstånd verksamhetoch andra har driva enligtattsom
fondkommissionslagen särskild i de fallskall ha underättelse berörs ien som
paragrafen.

Om52 handeln och informationen marknadsläget vid börs§ om en
avbrutits beslut börsens styrelse bankinspektioneneller igenom av av
fråga fondpapper finansiellteller instrument visst slag ochannatom av

tillgångendetta instrument den underliggande för optioner ellerutgör
terminer föremål för börsverksamhet vid ellerärsom samma annan
börs, skall informationenhandeln med och marknadsläget föräven om
dessa optioner eller terminer omedelbart avbrytas.

Har handel och information marknadsläget med optioner ochom
på förhållandeterminer avbrutits vid börs, grund isomen av anges

första får åter-stycket, handeln och informationen marknadslägetom
först börshandeln det underliggande fondpapperet ellerinärupptas

finansiella återupptagits.instrumentet
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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.

fråga beslutI enligt första-tredje styckena skall styrelsen förom
§börsen tillämpa 51 tredje stycket.

Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lagstiftning. Bestämmelsen har
behandlats i avsnitt 6.11. föreslås åstadkommaBestämmelsen för att ett
samordnat förfarande i både marknaden för det underliggande instrumentet
och derivatmarknaden. Om inte bådasamordning sker i dessa mark-en

fårnader beslut börsstopp i det underliggande instrumentet inteett om
avsedd effekt.

paragrafen följerAv handeln och informationen med viss optionatt en
måsteeller termin handeln och informationen i det under-stoppas om

liggande finansiella instrumentet börsstoppats. Börsstopp skall skeäven om
börsverksamheten påmed optioner och terminer förekommer en annan
börs den där börsverksamheten med det underliggande finansiella in-än

sker.strumentet
I andra stycket huvudregel börsverksamhet med ifrågava-attanges som

fårrande optioner eller terminer inte påbörjas förrän börsverksamheten
med det underliggande finansiella instrumentet återupptagits.

I tredje stycket har möjlighet särskilda föreliggerskälöppnats atten om
frånundantag bestämmelsen i andra Initiativet tillstycket.göra att ett

sådant undantag bör styrelsen för börsen. paragrafen framgårAvgörs tas av
sådant beslut skall fattas bankinspektionen.att ett av

frånSärskilda skäl medge undantag huvudregeln bör endast komma iatt
fråga det kan börsstoppet inte kommer helt kortvarigtantas att attom vara

slutdageneller för optionerna eller terminerna infaller under börsstop-om
Syftet med frånmedge dispens huvudregeln skall endastpet. att attvara

bereda tillfälle avveckla eller neutralisera sina positioner förparterna att att
påde det skall förhindra onödiga uppstår.kunna förluster Därvidsättet att

kan det tillräckligt dispensen viss options- eller termins-attvara avser en
serie och dispensen tidsbegränsas. I paragrafen har därför föreskrivitsatt att
bankinspektionen får förena dispens med villkor och begränsa den tillen

tid.viss
beslutVad gäller handeln och informationen marknadslägetattom om

återupptasavbryts och skall enligt paragrafens fjärde stycke tillämpas sam-
förfarande §vad gäller offentliggörande och underrättelse i 51sägsma som

tredje stycket.

Börsstängning

53 Under utomordentliga förhållanden får§ regeringen besluta allatt
Ärhandel informationoch marknadsläget börs skall avbrytas.vidom en

fara dröjsmål får sådanti börs efterbeslut meddelas styrelsen för enav
medgivande fårbankinspektionen. beslut högstStyrelsensav avse en
vecka.

frågaI beslut enligt första styrelsen för börsenstycket skallom
tillämpa § tredje51 stycket.



Specialmotivering332 1989172SOU

Paragrafen §21 lagen Stockholms fondbörs. Bestämmelsenmotsvarar om
har såuformats den gäller börs Stockholms fondbörsäven ochänatt annan
den ocksåhar till definitionen börsverksamhetanpassats attav genom
begreppet notering med information marknadsläget. Vidareersatts om
föreslår brådskande beslut börsstängning får fattas förstyrelsenatt om av
börsen först efter medgivande bankinspektionen. Frågan börsstäng-av om
ning har behandlats i avsnitt 6.12.

Börsstängning kan bara komma i fråga under utomordentliga förhållan-
den. Detta kan bli aktuellt vid krig, krigsfara eller andra onormala för-
hållanden. En händelse den inträffade under oktober på1987som som

dåaktiemarknaden kurserna under dag föll med 8än ärprocenten mer
naturligtvis betrakta förhållande.onormalt princip börI emeller-att ettsom

hållastid börsen fråga mycket häftigaöppen när kursrörelser.även är om
Om marknaden inte fortlöpande får finna sitt läge, kan resultateträtta när
börsen igen bli den hela tiden hållitsöppnar börvärre än öppen. Detom
dock inte uteslutet med paragrafenstöd förordnaattanses som av om
börsstängning vid alldeles kursutveckling.extremen

En börs kan komma dåstängd andra orsaker,ävenatt t.ex.vara av
elavbrott inträffar eller andra uppstår. Någontekniska hinder särskild be-
stämmelse detta har inte erforderlig. Likaväl börsen kanansettom som
besluta sina öppettider kan den besluta verksamhetenatt stoppaom av
nämnda skäl det någotbehövs lagstöd.utan att

Offentliggörande och underrättelse beslut skall enligt paragrafensav
andra stycke ske §i 51 tredje stycket.sätt sägssom

Tystnadsplikt

54 Den§ eller har varit styrelseledamot, styrelsesuppleantär ellersomz, befattningshavare vid börs eller clearingorganisation får obe-en en
j hörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget eller i tjänsten har

fått affärsförhållanden eller personliga förhållanden.veta om annans

Paragrafen 36 § lagen Stockholms fondbörs. Den innehållermotsvarar om
bestämmelse tystnadsplikt för den eller har varit styrel-ären om som

seledamot, styrelsesuppleant eller befattningshavare vid Stockholms fond-
börs eller börs eller clearingorganisation vad han underannan om upp-
draget eller tjänsten fåtti affärs- eller personliga för-veta om annans
hållanden. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.13.

Den bryter bestämmelsen kan dömas för brott tystnadspliktmot motsom
enligt 20 §kap. 3 brottsbalken.

Förbud handel i vissa fallmot

S5 § Befattningshavare vid börs eller clearingorganisation får inteen en
för räkning jämförligt fångköp, byte eller därmed förvärvaegen genom
fondpapper eller förvärva eller sälja andra finansiella instrument annat

för långsiktig förmögenhetsförvaltning.än
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innehållerParagrafen förbud för befattningshavare vid Stockholms fond-ett
börs eller börs eller clearingorganisation för räkning placeraattannan egen

fondpapperi eller finansiella instrument för långsiktigandra änannat
förmögenhetsförvaltning. Förbudet korttidsaffärer generellt och så-ärmot
ledes inte enbartrelaterat till de fondpapper finansiellaeller instrument som
förekommer på den arbetsplatsen. Bestämmelsen i principmotsvararegna

§ fondkommissionslagen42 och har behandlats i avsnitt 6.14.

56 Den i 55 § skall till börsen clearingorganisationen§ ellersom avses
ofördröjligen anmäla innehav fondpapper andra finansiella in-ochav

och ändring i innehavet. Börsen och clearingorganisationenstrument
föra förteckning hållaskall anmälningarna och den tillgänglig föröver

bankinspektionen.
Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper och

andra finansiella instrument ägssom av:
den anmälningsskyldige,
make eller sambo dentill anmälningsskyldige,
omyndigt barn står vårdnad,under den anmälningsskyldigessom
juridisk verksamhet anmälningsskyldige hardenöverperson vars

väsentligt inflytande och i vilken den någonanmälningsskyldige ellerett
i 32 eller eller flera dem tillsammans harsom avses av en

uppgåendeägarandel, till tio eller aktiekapitaletprocent mer av om
den juridiska aktiebolag eller andelarna denär ettpersonen av om
juridiska slag, ellerär annatpersonen av

ekonomisk andel, innefattande uppbära tio ellerrätt att procent mer
avkastningen, ellerav

uppgåenderöstandel, till tio eller röstetalet förprocent samt-mer av
juridiskaliga aktier den aktiebolag eller röstetaletär ettom personen av

hos det högsta beslutande den juridiska ärorganet om personen av
slag.annat

Om flera anmälningsskyldiga för innehavär ettpersoner samma av
finansiellt instrument eller för ändring i innehavet, behöver anmälan
endast dem.göras avav en

Anmälningsskyldigheten har i paragrafen uppläggning före-samma som
slår i 51 § fondkommissionslagen § påoch 12 lagen insynshandel värde-om
pappersmarknaden. specialmotiveringenI till sistnämnda bestämmelse
kommenteras anmälningsskyldigheten.

börschefenclearingorganisation ellerför börs ellerStyrelsen57 § enen
hosdirektörenverkställandefondbörs ellerStockholmshos en annan

erinra denskriftligenskyndsamtclearingorganisation skallbörs eller en
anmälningsskyldighet enligtförsta stycket hansi 56§ omavsessom

lag.denna

stycket lagen§ fjärdeenligt 15vad i dag gällerParagrafen motsvarar som
§ fondkommissionslagen.värdepappersmarknaden och 41om

Tillsyn

bankin-står tillsynclearingorganisationer underoch58 Börser§ av
spektionen.



334 Specialmotivéring SOU 1989:72

59 Bankinspektionen§ skall övervaka verksamheten vid börser ochatt
clearingorganisationer i enlighet med dennautövas lag och lagen
1990:000 handel med fondpapper och andra finansiella instrumentom

med de föreskrifter har meddelats med stöd dessa lagar.samt som av
Inspektionen skall vidare verka för verksamheten vid börser ochatt
clearingorganisationer påsker tillfredsställande och medsättett upp-
märksamhet följa verksamheten i den mån det behövs för kännedom om
förhållanden betydelse för sundär utveckling verksam-som av en av
heten.

60 Styrelsen för§ börs eller clearingorganisation hållaskallen en pro-
tokoll och övriga handlingar tillgängliga för bankinspektionen. Styrel-

skall i övrigt lämna inspektionenäven de upplysningar sinsen om
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter inspek-som
tionen begär. Styrelsen också skyldigär lämna inspektionen deatt
upplysningar den begär förhållanden i 7som om som avses

När bankinspektionen det behövligt eller regeringen be-näranser
slutar det skall undersökning börs eller clearingorganisa-om av en en
tion äga rum.

Har61 § styrelsen för börs eller clearingorganisation fattat besluten en
strider denna 1990:000lag eller lagen handel med fond-motsom om

och andra finansiella instrument eller föreskrift harmotpapper som
meddelats med stöd någondera dessa fårlagar, bankinspektionenav av
förbjuda beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får in-att
spektionen förelägga styrelsen rättelse, det kangöra ske. In-att om
spektionen kan förelägga styrelsen för börsäven eller clearingor-en en
ganisation fullgöra skyldighet enligt denna lag eller lagen handelatt om
med fondpapper och andra finansiella instrument föreskrifteller som
meddelats med stöd någondera dessa lagar.av av

Meddelar bankinspektionen förbud eller föreläggande enligt första
fårstycket inspektionen vite.utsätta

62 § Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen kalla till sam-
manträde med styrelsen för börs eller clearingorganisation. Viden en
sådana styrelsesammanträden får företrädare för inspektionen närvara
och deltaga i överläggningarna.

Paragraferna 3 § 29-32 §§och lagen Stockholms fondbörs.motsvarar om
Bestämmelserna föreslås bli tillämpliga påförutom Stockholms fondbörs

andra börseräven och clearingorganisationer. Hänvisningen till vårt
förslag till lag handel med fondpapper och andra finansiella instrumentom

Bestämmelsenär i 59 § första stycket sista meningen också harochärny. ny
tillkommit för underlätta bankinspektionens möjligheter till kontrollatt av

Ävende ochägar- röstetalsbegränsningar i 7 bestämmelsen isom anges
§59 andra stycket saknar motsvarighet i den nuvarande lagen Stock-om

holms fondbörs. Där bankinspektionensägs det behövligtnär elleratt anser
regeringen beslutar det, skall undersökning börs eller clearing-om av en en
organisation Enäga motsvarande möjlighet finns i den §nuvarande 28rum.
andra stycket fondkommissionslagen.
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63 Bankinspektionen skall§ förordna med övrigarevisor reviso-atten
delta i revisionen börs Stockholms fondbörs elleränrer av en annan en

clearingorganisation. Inspektionen kan helst återkalla sådantnär som
förordnande och i stället revisor.utse ny

Börsen eller clearingorganisationen skall till revisor förordnatssom
enligt första stycket ersättning med belopp bankinspektionenutge som
bestämmer.

Bestämmelser revisorer vid Stockholms fondbörs finns i 18 Iom para-
grafen föreslås bankinspektionen skall revisor i andra börseratt änutse en

fondbörsStockholms och i Något påclearingorganisationer. krav revi-att
skall auktoriserad ställs inte Avgörandet för auktori-sorn vara upp. om en

serad revisor skall böreller ankomma på inspektionen. Motsvarig-utses
heter till bestämmelsen finns i 3 §7 kap. första och tredje styckena bankrö-

§relselagen, 32 första tredjeoch styckena fondkommissionslagen §och 13
lagen l980:2 finansbolag.om

I andra stycket liksom vad gäller för banker, fondkommissions-anges
bolag och finansbolag börsen och clearingorganisationen skall betalaatt
revisorn det belopp bankinspektionen bestämmer.som

Avgift för tillsyn

64 För täcka kostnaden för bankinspektionens§ tillsynsverksamhetatt
enligt denna lag skall börser årligenoch clearingorganisationer betala
bidrag enligt de föreskrifter regeringen meddelar.närmare som

Paragrafen 34 § Stockholmslagen fondbörs. Bestämmelsenmotsvarar om
såhar utformats den omfattar förutom Stockholms fondbörs andraävenatt

börser och clearingorganisationer.

rättegångskostnaderBidrag till

Regeringen efter regeringens bemyndigande bankinspektio-65 eller§
får meddela föreskrifter börser clearingorganisationerochattnen om

verksamhet rättegångs-skall medel i sin för lämna bidrag tillavsätta att
mål förkostnader i ersättning skada enskild liditom som person

värdepappersmarknaden.

iBestämmelsen har behandlats avsnitt 11.1.3.

Avgifter börser och clearingorganisationervid

fårFör täcka kostnaden för Stockholms fondbörs verksamhet66 § att
avgifter börsmedlemmarna och dem vilkas fondpapper haruttas av

använder sig fond-inregistrerats vid fondbörsen andrasamt som av
tjänster föreskrifterbörsens i enlighet med de börsstyrel-närmare som

meddelar.sen

fondbörsens finansieringnuvarande ordning gäller kostnaden förEnligt att
och emittenter enligt defår i form avgifter börsmedlemmartas ut avav

föreslår paragrafen nyordningregeringen meddelar. Vi iföreskrifter ensom
vårtområde. Enligt förslag bör det tillkomma börsstyrelsendetta att
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. bestämma vilka avgifter får börsmedlemmar och emittenteruttasom som av
andra fondbörsens anspråk.tjänster i Sistnämnda led syftarsamt tarsom

Ävenpå dem till vilka fondbörsen säljer marknadsinformation. andrat.ex.
tjänster kan dock bli aktuella i Såframtiden. kan bli fallet fondbörsenom
beslutar driva clearingverksamhet. Frågan fondbörsens finansieringatt om
har behandlats i avsnitt 6.7.4.

Regeringen eller efter67 § regeringens bemyndigande bankinspektio-
får meddela föreskrifter de avgifter börs ännen somom en annan

Stockholms fårfondbörs eller clearingorganisation uppbära för deen
tjänster tillhandahållerden enligt denna lag.som

såmöjlighetParagrafen regeringen eller bankinspektionen att om ansesger
fårclearingorganisationerforderligt de avgifter börs eller tasom enange en

fondbörs. harkunderna. Bestämmelsen gäller inte Stockholms Denut av
6.7.3.behandlats i avsnitt

Återkallelse tillståndav m.m.

får återkalla68 Regeringen tillståndet§ för börs eller clearingor-en en
ganisation om

den i sin verksamhet i väsentligt hänseende brutit denna lagmot
eller 1990:000lagen handel med fondpapper och andra finansiellaom
instrument eller föreskrift meddelats någonderamed stödmot som av

dessa lagar ellerav
det föreligger förhållanden motverkar sund ut-annars som en

veckling börs- eller clearingverksamheten ellerav
de för tillstånd stadgade förutsättningarna inte längre för han-är

den.
beslut återkallelseI vid vilken tidpunktskall regeringenom ange

verksamheten skall upphöra.senast
Föreligger förhållanden fåri första stycket, regeringen isägssom

stället för återkalla tillståndet meddela börsen eller clearingorganisa-att
tionen skriftlig erinran, det börsen clearingorgani-kan ellerantas attom
sationen låter sig därav. Skriftlig får förenas före-erinran medrättas
skrift rättelse.om

Paragrafen återkallelsereglerar tillståndet för börs eller clearingor-av en en
ganisation. Bestämmelsen inte tillämplig på fondbörs,Stockholms vilketär
framgår det i återkallelse tillstånd.paragrafen talasattav om av

tillståndetFör skall återkallas krävs börsen eller clearingorganisa-att att
någottionen i väsentligt hänseende brutit bestämmelser i denna lagmot

eller lagen handel med fondpapper och andra finansiella instrumentom
föreskrifteller meddelats med stöd nämnda lagar eller detsom av annars

föreligger förhållanden motverkar sund utveckling verksamhetensom en av
tillståndeller de för stadgade förutsättningarna inte förlängre han-ärom

den. Avsikten inte enstaka överträdelse till tillståndetär skall ledaatt atten
dras in. Det först framgårdet börsenär eller clearingorganisationennär att

låta sig tillrättaföras återkallelse tillgripas. Underlåtervägrar böratt som en
börs besluta börsstopp förutsättningarna härför föräratt trots attom
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handen eller underlåter clearingorganisation kontrollera säkerhetatten att
ställs eller underlåter börs eller clearingorganisation föra sanktions-en att
ärenden till disciplinnämnden eller bryter de de grundläggande förut-mot
sättningarna för börs- eller clearingverksamhet nämligen neutralitet, fritt-
tillträde Återkallaskan det bli aktuellt återkalla tillståndet.m.m. att-
tillståndet måste dock börsen eller clearingorganisationen viss tid på sig

avveckla verksamheten.att I beslutet återkallelse måste därförom anges
när verksamheten skall upphöra. Detta framgårsenast andra stycket.av
Avvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete med bankinspektionen.

Enligt tredje stycket får regeringen i stället för återkalla tillståndetatt
meddela börsen eller clearingorganisationen skriftlig erinran. Detta fåren
ske endast skäl för återkallelse i och för sig föreliggerom regeringenmen
bedömer börsen eller clearingorganisationenatt kommer låta sigatt rättas

skriftlig erinran. Finner regeringen vid sinav en prövning de över-att
trädelser börsen eller clearingorganisationen gjort sig skyldig tillsom inte är

så allvarlig återkallelse kan kommaart i fråga,att kanav inte heller skriftlig
erinran meddelas. I sådant fall kan det iett stället finnas skäl tillämpaatt
69

När bankinspektionen i sin tillsynsfunktion påeller bedömersättannat
återkallelseskäl för tillståndatt föreligger ankommer det på inspektio-av

förhållandetanmäla tillatt regeringen. Något formaliseratnen förfarande
för sådan anmälan föreskrivs inte.en

69 § Föreligger missförhållandeannat §än i 68 fårsägs regeringensom
eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen i särskilt beslut
göra anmärkning det.om

Paragrafen reglerar den sanktionsmöjlighet skäl för återkallelsesom ges om
inte föreligger. sådantI fall får regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, bankinspektionen göra anmärkning förhållandet. Normaltom
bör det bankinspektionen meddelar denna sanktion. Somvara nämntssom
under 68 § kan dock regeringen i fall initierats åter-ett ettsom som
kallelseärende finna tillräcklig grund återkallelseföratt inte föreligger och
därför i stället göra anmärkning förhållandena.om

Om det förekommer upprepade beslut anmärkning börs ellermotom en
clearingorganisation där de bakomliggande händelserna sedda för sig inte
framstår särskilt allvarliga, kan ändådet tecken på allmänsom ettvara en
olämplighet hos ledningen för börsen eller clearingorganisationen. Inträffar

sådan mindre allvarlig händelse efter det fleraen anmärkningar före-att
kommit bör bankinspektionen initiera ärendet hos regeringen åter-ettsom
kallelseärende. Vid den prövning då bör tidigaregörs anmärknings-som
ärenden invägas vid bedömningen. Tillståndet då återkallaskan på den
grunden, det föreligger förhållandenatt motverkar sund utvecklingsom en

verksamheten.av

70 § Bankinspektionen får vid vite förelägga den uppsåtligen ellersom
oaktsamhet driver börs- eller clearingverksamhet tillståndav utan att

upphöra med verksamheten.
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strid börs-i meddenfondbörs skallStockholms§Enligt 37 lagen somom
fängelse i högsttill böter ellerdömasfondbörsverksamhetmonopolet driver
någon effektivinte innebärstraffbestämmelsesådanår. Vi attett enanser

clearingverksamhet.ellerolaga börs-förekomstenförhindrametod att av
bör kunna hasanktionekonomiskkraftfullDäremot enatt enanser

får föreläggabankinspektionenparagrafeneffekt. Iavhållande attanges
clearing-otillåten ellerbörs-driveroaktsamhetuppsåtligen ellerden avsom

sakensligger iDetmed verksamheten.upphöraviteverksamhet vid att
högt.från början bör sättasredanvitesbeloppetnatur att

Disciplinärenden

på värdepappersmarknadensdisciplinärendenprövning§ För71 av
nämndens verksam-Bestämmelserdisciplinnämnd.område finns omen
värdepappersmark-disciplinnämnd för1990:000ihet finns lagen om

naden.
disciplin-clearingorganisation skall hosbörs ellerStyrelsen för enen
clearing-elleralla vid börsenprövningnämndensansökanämnden avom

disciplinärenden.förekommandeorganisationen

nämnd försärskilddet finnsstycke upplysesparagrafens förstaI att enom
nämndensochvärdepappersmarknadenpådisciplinärenden attprövning av

i avsnitt 11.2.behandlatsharsärskild lagregleras iverksamhet somen
clea-fondbörs ochStockholmsinkl.föreslås börsernastycketandraI att

disciplinärendenhänskjuta allaskyldighetharingorganisationerna skall att
antydandetUnderlåtes detta utgör attnämndens prövning.till omen

börs- och clea-neutralinteclearingorganisationen äreller gentemotbörsen
frågaalltså leda tillunderlåtenhetsådan kanEn attringmedlemmarna. om

clearingorganisation uppkommer.ellertillståndet för börsåterkallelse enav
bankinspektionenfondbörs kanStockholmsunderlåtenhetsådanSker av

förhållandet.kritikrikta mot
admini-disciplinärenden ochmellanbehandlasavsnitt 1l.2.1.1 gränsenI
mellandradagliga arbetetNågra i det gränsenproblemärenden.strativa att

förutses.ärenden kan intedessa typer av

bryta dennaclearingmedlemOm börs- eller72 att mot§ genomenen
andra finans-fondpapper ochhandel med1990:000lag eller lagen om
med stödmeddelatsföreskrift harelleriella instrument mot avsom

sådansig olämpligvisarnågondera lagar eller sättdessa annat somav
skall upphöra.medlemskapetfår disciplinnämnden beslutamedlem, att

framståri första stycketförhållanden ettFöreligger mensom avses
åtgärd ochingripandealltförmedlemskapetupphörande som enav

tillräckligintefjärde stycketskriftlig enligterinranbedöms ensomen
periodtidsbegränsad avstängadisciplinnämnden underåtgärd, får en
Sådanclearingorganisationen. avstäng-från börsen ellermedlemmen

månad.tidfår längrening inte än enavse
disciplinnämndens beslutpå grundupphörtmedlemskapHar en-av

andraenligttillfälligtmedlemmen avstängtsharförsta stycket ellerligt
förhållande till börsenåtgärd iändock vidtafår medlemmenstycket,

ingångna avtal eller förfullgöraförclearingorganisationen atteller att
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skydda uppdragsgivare förlust.mot
Föreligger förhållande i första fårstycket, disciplinnämn-som avses

den i stället för fatta beslut enligt första eller andraatt stycket meddela
medlemmen skriftlig erinran, det kan denne låter sigantas rättasattom
därav.

Föreligger missförhållande mindre allvarlig beskaffenhet i frågaav
medlemmen eller dennes verksamhet, får disciplinnämndenom göra

anmärkning det.om

Paragrafen reglerar disciplinnämndens sanktionsmöjligheter börs- ochmot
clearingmedlemmar. De påföljder står till buds upphörandeärsom av
medlemskap, tillfällig avstängning, skriftlig erinran och anmärkning. Beslut

medlemskapet skall upphöra fåratt meddelas medlemmen brutit motom
den föreslagna lagen. Så kan fallet låtermedlemmen sig före-nu vara om
trädas vid börsen eller clearingorganisationen särskilt godkäntänav annan
börs- eller clearingombud eller medlemmen underlåter avslutatt rapportera
till börsen på hansätt skyldigär eller igöra övrigt brister i sinattsom
upplysningsskyldighet börsen eller clearingorganisationen. Beslutmot om
upphörande medlemskap kan också meddelas medlemmen bryterav om

lagen handel med fondpappermot och andra finansiella instrument. Såom
kan fallet medlemmen avslut förgör del eller medverkar vidvara om egen
avtal köp eller försäljning standardiserade optioner och underlåterom av

till avslutet blir föremål föratt clearingatt hos clearingorganisationse en
eller utför eller medverkar vid blankning använda bankinspektio-utan att

formulär. Ytterligare fall medlemskapetnär kan bringasettnens att upp-
höra medlemmenär bryter föreskrift meddelats med stödmotom som av
den föreslagna lagen eller den också föreslagna lagen handelnu av oss om
med fondpapper och andra finansiella instrument. Underlåter medlemmen

följa bankinspektionen meddelad föreskriftatt tilläggssäkerhet enligtav om
§5 tredje stycket lagen handel med fondpapper och andra finansiellaom

instrument kan det medföra medlemskapet upphör. Den sista grundenatt
för meddela beslut medlemskapetatt skallett upphöraatt med-är attom
lemmen på visat sig olämpligsätt sådan medlem. Såannat kansom vara
fallet medlemmen vid flera tidigare tillfällen meddelats anmärkningom en

disciplinnämnden och medlemmen detta fortsätter begå felav trots att av
mindre allvarlig beskaffenhet. Sker detta det tydlig signalutgör atten om
medlemmens ledning olämpligär och därför medlemskapet böratt upp-
höra.

Ärende upphörande medlemskap hos disciplinnämnden initierasom av
börs inkl. Stockholms fondbörs eller clearingorganisation.av en av en

Beslut medlemskapets upphörande kan bara medlemskapet hosom avse
den Årbörs eller clearingorganisation anhängiggjort disciplinärendet.som
börsens eller clearingorganisationens i disciplinärendet medlem vidmotpart
flera börser eller clearingorganisationer, så kan disciplinnämndens beslut
endast medlemskapet hos den börs eller clearingorganisationavse som
framställt yrkande härom vid disciplinnämnden. Beslutar disciplinnämnden

medlemskapet skall upphöra vid börsatt torde det leda till bankin-atten
spektionen griper in och det föreliggerprövar tillräckliga skäl enligtom att
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verksamhetstillståndet. § framgår21Avåterkallafondkommissionslagen
clearingorganisationerbörser ochupphör vid allamedlemskapetatt om

verksamhetstillståndet återkallas.
för beslutaställetdisciplinnämnden, ifårEnligt andra stycket att om

med-avstängningtillfälligbeslutamedlemskapet,upphörande avomav
medlemskapetupphörandesådan får tillgripassanktionlemmen. En avom

fram-skriftlig erinran intesamtidigtframstår alltför ingripande ensomsom
endast skeavstängning kanTillfälligåtgärd.står tillräckligt kraftfullsom en

vederbörlig ordningiclearingorganisationfrån börs ellerden an-som
avstängningTillfälligdisciplinnämnden.hängiggjort disciplinärendet vid

mindreupprepadeskyldig tillfråga gjort sigmedlemmenkan komma i när
erinran ellerskriftligmeddelatshan tidigareförseelser eller an-enom

märkning.
ellerupphörtmedlemskapetfårtredje stycket medlemmenEnligt trots att
ochingångna avtalavslutaavstängningtillfälligmedlemmen drabbats av

Regeln harförluster.uppdragsgivareåtgärder skyddavidta för mot enatt
där detfondkommissionslagen, sägs30 § tredje stycket attmotsvarighet i

dedock vidtaså får bolagetfondkommissionstillstånd återkallatsettom
skyddaingångna avtal eller föråtgärder fullgörabehövs för attattsom
inteupphört innebärmedlemskapetuppdragsgivare förlust. Att attmot

ingåmöjlighetsinmarknadsgaranten förloratfondkommissionären eller att
skyddaförhandlingarvidtaavtal ellereller avsluta gamla attattnya

åtgärderdessafår vidtainteförlust. Vad han äruppdragsgivare göra attmot
han blivitclearingorganisationden börs ellervid eller av-gentemot som

ändå såkan detbeslut kommer,från. disciplinnämndens attstängd När vara
ocksåkanhunnit avslutas. Detintenågon affär vid börsendet finns som

uppdragsgivarepå hjälpa sinaså tid sig förmedlemmen behöver attattvara
terminsav-ellersina options-fondkommissionär clearanågonviaatt annan

clearingorganisationen.säkerhetfortlöpande ställatal eller gentemotatt
tordeproblemminska dealltså möjlighetTredje stycket Öppnar att somen

tillfälligupphörande ellermedlemskapetsuppkomma i de fall beslut om
tillgrips.avstängning

ellerbörs-disciplinnämnden beslutaEnligt fjärde stycket får att ge en
med-skäl förfår skeendasterinran. Dettaclearingmedlem skriftlig omen

kandetföreligger,och för siglemskapets upphörande i antas attmen
låter erinran.medlemmen sig rättas enav

leda tillförseelserallvarligamindreEnligt femte stycket kan an-en
märkning.

ellergodkännande börs-får återkalla73 § Disciplinnämnden ettett av
med-avstängning ellertidsbegränsadclearingombud eller besluta om

vadenlighet medanmärkning iellerdela ombudet skriftlig erinran som
enligt 72clearingmedlemgäller för börs- eller

paragrafen påföljdsmöjligheterdisciplinnämnden harföljerAv att samma
Initiati-clearingmedlemmar.för börs- ochför börs- och clearingombud som

idisciplinnämndens prövning äventill ärendet kommer under tasvet att
verksamt.där ombudetclearingorganisationdetta fall den börs eller ärav
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Återkallelse endastkanavstängningtidsbegränsadochgodkännandeav
disciplinärendetanhängiggjortclearingorganisationellerbörsden somavse

disciplinnämnden.vid
personligenpå ombudetsida kan berofrån ombudsMisskötsamhet ett

marknadsgarantfondkommissionär ellerinnebära deninteoch behöver att
clearingmed-ellerbörs-lämpliganställt inteombudet ärhos vilken är som
ombudet.endast riktasalltså sanktionensådant fall bör motlem. I ett

med-upphörandefrågaidisciplinnämndens beslutKan74§ avom
återkallandeellermedlemtillfällig avstängninglemskap eller avav
ombud inteavstängningtillfälligombud ellergodkännande av-avav

clearingorganisation fattaellerför börsfår styrelsenvaktas, enen
§ tredje stycket.72bestämmelsen isådant gällerfallsådant beslut. I

Beslutetdisciplinnämnden.underställasomedelbartskallBeslutet
nämnden.tillställasi ärendet skallhandlingarnaoch

disciplinnämndenunderställtsstycket inteenligt förstabeslutHar
verkan.beslutetfattadesdet beslutetefter är utandagen attsenast

i iclearingorganisation rättbörs ellerstyrelsen för attParagrafen enger

i upphöra ellerskallmedlemskapetbeslut attbrådskande fall fatta attom
ellermedlemåterkallasskall ellerombud ettgodkännandet attett enav1

clearingorganisationen.från börsen ellertillfälligt skallombud avstängas
inte kanbeslutdisciplinnämndenssådana beslutfår fatta närStyrelsen

särskilt allvarligavidutnyttjasdärför endastmöjlighet kanavvaktas. Denna
ochkursmanipulationerpå sådana överträdelser ärExempelöverträdelser.

terminshandeln.ochi options-säkerhetfölja reglernaunderlåtenhet att om
detkaraktär ochinterimistisksådant ärendei ärbeslutStyrelsens ett avl ÄvenI iprövning.disciplinnämndensunderställasomedelbartmåste därför

ingångna avtalfullgöraåtgärd förvidtafår medlemmensådant fall attett
förlust.uppdragsgivareskyddaföreller motatt

verkan under-beslut blirstycket följer styrelsensAv andra utanatt om
efter det styrelse-disciplinnämnden inte skett dagenställning till attsenast

ellerinnebär medlemmenfattades. beslutet blir verkanbeslutet Att attutan
påclearingorganisationenpå börsen elleroförhindradombudet är att agera

gällde före beslutet.i sätt somsamma

i avregistrering fondpapper,fårDisciplinnämnden besluta75 § avom
ställe allvarligti hansfondpapperet eller denutgivaren trätti av somom

gäller för inregi-avtalsina förpliktelser enligt lag ellerbrustit i som
Disciplinnämn-från synpunkt.och det olämpligt allmänstreringen är

ieller densådant förelägga utgivaren trättden kan i fall i stället som
får disciplinnämndenåtgärd. Därvidställe vidta visshans attatt ange

kommapåföljd avregistrering kanåtgärden skall vidtas vid att annarsav
Är behövligså åtgärd avregistrering inteingripandeske.att somen pass

i hansfår utgivaren eller dendisciplinnämnden i stället tilldela trättsom
varning.ställe en

24§ stycket lagenuppbyggd efter förebild förstaParagrafen är omav
fond-sanktion avregistrerafondbörs. MöjlighetenStockholms att som en

kompetensområde. Ifrån börs faller under disciplinnämndenspapper en
vidta visskan nämnden förelägga utgivarenför avregistreringstället att
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åtgärd vid påföljd avregistrering. Framstår avregistrering alltförav som en
ingripande åtgärd får nämnden tilldela utgivaren varning.en

Avregistrering kan komma frågai emittentennär brustit i sina förpliktel-
enligt lag eller avtal gäller för inregistreringen.ser Med sistnämndasom

avregistreringsgrund inregistreringskontraktet. Brott den infor-avses mot
mationsskyldighet utgivaren påtagit sig enligt inregistreringskontraktetsom
kan alltså Ävenmedföra beslut avregistrering. underlåtenhet betalaom att
vite utgivaren ålagts betala enligt inregistreringskontraktetsom att kan
medföra avregistrering.

Av övergångsbestämmelserna till lagen framgår den handel medatt
inregistrerade aktier förekommer på Stockholms fondbörs och vilkasom

på OTC- och O-listornanoteras skall ligga under börsstyrelsens ochansvar
de bestämmelser gäller för inregistrerade aktier skall i tillämpliga delarsom
gälla jämväl för aktierna på OTC- och O-listorna. Som framgåttnärmare av
avsnitten 7.2.4 och 7.3 åläggs dessa bolag i princip informations-samma
skyldighet gäller för bolag med inregistrerade aktier. Den informa-som
tionsskyldigheten finns fastlagd i modellavtalet och förbindelsen. Brott mot
dessa avtal skall kunna leda till aktierna avförs från nämnda listor.att
Beslut härom skall på talan Stockholms fondbörs fattas disciplinnämn-av av

Ävenden. möjligheterna till föreläggande och varning finns. Detta framgår
övergångsbestämmelserna till lagen.av

76 § Disciplinnämnden frågaprövar uttagande vite ellerom av annan
påföljd angivits i avtal mellan börsen eller clearingorganisationen, åsom

sidan, och utgivare fondpapper eller börs- eller clearingmedlem,ena av
å andra sidan.

Av paragrafen framgår disciplinnämnden skall frågaatt pröva utdöman-om
de vite ifall vite sanktionutgör enligt inregistreringskontrakt ellerav en
enligt de anslutningsavtal förekommer mellan börser och clearingorga-som
nisationer å sidan och börs- och clearingmedlemmar å andra sidan.ena
Även andra sanktioner kan i sådana avtal, och frågor tillämpninganges om

dem såi fall ocksåprövas disciplinnämnden. Anmärkas börav av att
avtalsmässiga sanktioner finns i samarbetsavtal mellan emittent ochsom en

börsmedlem inte omfattas disciplinnämndens kompetens. Sådanaen av
avtal finns på CTC-marknaden mellant.ex. utgivare fondpapper och denav
fondkommissionär uppträder market maker.som som

Hur överklagarman

77 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag överklagas hos rege-
ringen. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart, inte regeringenom
förordnar annat.

78 § Den inte godtar beslut styrelsen för börs ellerettsom av en en
clearingorganisation får klandra beslutet väcka talanatt motgenom
börsen eller clearingorganisationen vid Stockholms tingsrätt inom tre

frånveckor den dag beslutet meddelades. Klandras inte beslutet inom
denna tid är tillrätten talan förlorad.
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iklandras finns la-beslutdisciplinnämndensFöreskrifter hur79 § om
värdepappersmarknaden.fördisciplinnämnd1990:000 omgen

Bankin-överklagas.olika instanserbeslut77-79 hurparagrafernal avanges
dennavalettillSkäletregeringen.tillbeslut överklagasspektionens av

samhällsekono-clearingorganisationernasochbörsernasinstansordning är
och besluttillståndsgivningförhållandetoch detbetydelsemiska omatt

får verk-beslutInspektionensregeringen.tillstånd hoslagtsåterkallelse av
regeringen.får meddelasbeslutetInhibitionomedelbart.ställas avav

börs ellerförstyrelsenfattas78§ följer beslut enAv enatt som av
tings-Stockholmsvidklandertalanfår angripasclearingorganisation genom

förrättsverkningaroväsentligamedföra ut-beslut kanStyrelsensrätt.
enskildaoch förclearingmedlemmarbörs- ochfondpapper, förgivare av

rättssäkerhet.behovstärka derastillkommit förharRegelnplacerare. att av
med vadharrnoniseraslagstiftningsvenskregelninnebärSamtidigt somatt

område.påEG dettagäller inom även
klandramöjlighetenbestämmelser reglerar§ upplyses attI 79 att som

disciplinnämnd för1990:000finns i lagendisciplinnämndens beslut om
beslutframgår nämndens§17 nämnda lagvärdepappersmarknaden. Av att
inomtingsrättStockholmsklandertalan väcks vidangripaskan attgenom

meddelades.nämndens beslutfrån den dagveckortre

Ansvar

börs eller clea-hosbefattningshavareStyrelseledamot eller80 § enen
oriktiguppsåtligen oaktsamhetellerringorganisation genomavsom

felaktigabankinspektionenpå lämnarbokföring eller sättannat upp-
år. Ifängelse i högsttill böter ellerverksamheten döms ettlysningar om

döms tillringa fall ansvar.

kreditaktie-§13 lagen§ finansbolag,24 lagenParagrafen motsvarar omom
fondkommissionslagen.§bolag och 48

inspektionentillpå redovisning lämnasdenbör ställasDe krav somsom
jämförbar.ändamålsenlig ochfullständig, korrekt,denbör ärattvara

fängelseeller§ till böteruppsåtligen bryter 11 dömsDen81 § motsom
månader.i högst sex

vid beteckningframgår med straffansvardet belagtparagrafenAv är attatt
därav elleravledningclearing ellerorden börs elleranvända sigfirma avav

uppsåt.straffbarhet krävsordet börs. Förformutländsk av

Övergångsbestämmelser

1979:749då lagenkraft den januari 1991lag träder i 1Denna om
fondbörs skall upphöra gälla.Stockholms att

clearingverksamhetellerikraftträdandet driver börs-Den vidsom
medinkommermånad regeringendärefter tilloch senast an-som en

den tid ansök-får undertillstånd fortsätta verksamhetensökan om
ningen prövas.
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Förekommer vid Stockholms fondbörs vid lagens ikraftträdande
handel med inregistrerade fondpapper vilka på officiellnoteras en
kurslista skall börsstyrelsen ha jämväl för denna handel påansvar sam-

sätt gäller för inregistrerade fondpapper.ma som Därvid skall be-
stämmelserna i 26 § första stycket, 29-35 §§, 51-53 §§, 66 § 71-samt
79 §§ gälla i tillämpliga delar.

Fondpapper §i 43 första stycket 6 får inregistrerassom vidavses
Stockholms fondbörs det utgivits aktiebolag aktierom ettav vars om-
fattas bestämmelsen underav

Lagen föreslås träda i kraft den januari1 1991 då lagen Stockholmsom
fondbörs skall upphöra gälla.att

Avsikten denär lagen skallatt träda i tillämpning på sådantnya sättett
den vid lagensatt ikraftträdande driver börs- ellersom clearingverksamhet

skall kunna fortsätta med verksamheten till dess ansökan tillstånd blivitom
slutligt prövad.

Enligt 2 övergångsbestämmelserna föreskrivs därförp. av denatt som
driver sådan verksamhet skall månad efter ikraftträdandetsenast in-en
komma med sin ansökan tillstånd och verksamheten få-r då fortsätta tillom
dess ansökan blivit prövad.

Övergångsbestämmelserna i 3 har närmare utvecklats i avsnitten 7.5p.
och 7.6. Regeln innebär handeln med OTC-att och O-listenoterade aktier
får fortgå i Stockholms fondbörs lokaler eller i SAX-systemet dessatrots att
inte formelltär inregistrerade vid fondbörsen. Efter lagens ikraftträdande
skall inte några bolag på OTC- eller O-listornanoteras dessanya listorutan
skall successivt avvecklas. Hänvisningen till olika bestämmelser i lagen har
därför inte gjorts till de regler inregistrering endast tillsom utanavser
sådana handel, information, avregistrering, börsstopp,som avser börsstäng-
ning, avgifter till Stockholms fondbörs disciplinärenden.samt

Av 4 följer konvertibla skuldebrev,att skuldebrev förenadep. med op-
tionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner och vinstandelsbevis får i ett
visst fall undantagsvis inregistreras vid Stockholms fondbörs dettrots att
utgivande bolagets aktier inte inregistreradeär vid fondbörsen. Så falletär

bolagets aktier är noterade på OTC- och O-listan.om

16.2 Förslaget till lag handel med fondpapperom
och andra finansiella instrument

I förevarande lagförslag har samlat bestämmelser närmare reglerarsom
hur handel med fondpapper och andra finansiella instrument bör bedrivas.
Lagförslaget innehåller hållenallmänt bestämmelse beskriver denen som
grundsyn redan i dag gäller för handeln med och förvaltningensom av
fondpapper §enligt 2 värdepappersmarknadslagen. I övrigt innehåller lag-
förslaget vissa särskilda bestämmelser reglerar handeln med optionersom
och terminer blankningoch fondpapper.av
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Inledande bestämmelser

l § Denna lag innehåller bestämmelser handel med och förvaltningom
fondpapper och andra finansiella instrument.av

I paragrafen lagens tillämpningsområde. Lagen reglerar handelnanges med
fondpapper och andra finansiella instrument.

Definitioner

2 I denna§ lag förstås med:
börsverksamhet, börs, clearingverksamhet, clearingorganisation,

fondpapper, finansiellt instrument, option och termin: vad isom anges
§2 1990:000lagen börs- och clearingverksamhet,om

standardiserad option: option för vilken börsen, clearingorgani-en
sationen eller eljest någon än bestämt vadparterna ärannan som
föremål för handel,

standardiserad termin: termin för vilken börsen, clearingorga-en
nisationen eller eljest någon bestämtän vadparterna ärannan som
föremål för handel,

fondkommissionsbolag och bankinstitut: vad §i 2 fond-som anges
kommissionslagen 1990:000,

blankning: försäljning fondpapper mottagits lånettav som som
med skyldighet förvärva återlämnaoch sådantatt fondpapperett som
sålts vid framtida tidpunkt.en

l punkterna 1 och 4 vissa begrepp används i förslagetatt till laganges som
börs- och clearingverksamhet och förslaget till fondkommissionslagom ny

har betydelse i förevarande lagförslag. Innebörden dessa begreppsamma av
har utvecklats i specialmotiveringen till dessa lagar.

I punkterna 2 och 3 definieras vad med standardiserade optio-som avses
och standardiserade terminer. Standardisering innebärner villkoren föratt

optionerna eller terminerna enhetliga.görs Standardiseringen vanligengörs
den börs eller clearingorganisation administrerar handeln.av Försom att

täcka in sådanaäven standardiserade options- eller terminsavtal där av-
talsvillkoren fastställs i definitionen standardiseringenav annan attanges
skall någongöras än Exempel på standardiseradeav parterna.annan ter-
minsavtal uppstått inblandning börser eller clearingorganisatio-utansom av

den handelär med standardiserade aktieterminskontraktner årundersom
1987 administrerades Svenska Handelsbanken.av

Såvitt gäller optioner standardiseringen vanligtvis den underliggan-avser
de tillgången och mängden därav, lösenpriset avtalets giltighetstidsamt
löptid. Dessutom det frågaär köp- eller säljoption. Detanges om om en
enda fritt kan avtala dåparterna är storleken premien.om av

När det gäller terminerna standardiseringen vanligtvis den under-avser
liggande tillgången och mängden därav kontraktets giltighetstid. Detsamt

fritt kan avtalaparterna prisetär och huruvida leverans skall ske eller ej.om
Vårt förslag till definition standardiserad option och standardiseradav

termin har fått generell utformning. definitionenAv framgår det skallen att
börsen, clearingorganisationen eller eljest någonvara än parternaannan



1989:72SOUSpecialmotivering346

hur de optionerinnehåll, dvs.terminensoptionensskall eller angeangesom
innebär dock inteDettaskallföremål handelförterminereller är ut.sesom

någonbestämda änmåsteavtalsvillkor parterna.samtliga annanatt avvara
fastställasvillkornågra ytterligarenågot ellerpriset kanFörutom även av

avtalsfrihetområde vilketinomdem. Detbåda eller denparterna ene av
någonråder dock änbestäms parterna.annanav

tillFörebildenblankning.meddefinieras vad5l punkt menassom
fond-§ andra stycket23ibestämmelsennuvarandei denfinnsdefinitionen

fondpapperförsäljning mot-innebärBlankningkommissionslagen. somav
vidfondpapperlikadantåterlämnalån med skyldighettagits ett enattsom

förfogarinnebärblankning,form atttidpunkt. Dennaframtida mansomav
blankning.äktavi förkallarinte äger,fondpapperöver ett som man

räkningellerförförbjudnai dagFondkommissionärer är att annansegen
blank-formdennaskallvårt förslagEnligtblankning.äktagenomföra av

utförsfondpapperlånframgår§tillåten. 13ning Av enatt avavomvara
reglerlån måste vissasådantvidmedverkareller dennenäringsidkare

iakttas.
fondpappernågon säljerinnebärblankning ettDen att somtyp somav

oäktabenämntharförfogarinteförsäljningstillfället överdenne vid
utförasframgår endast14får,Sådan vilketblankningblankning. av

skerfondpappermotsvarandeåterköpförutsättningunder ettatt avav
bestämmelsenioch detBestämmelsenefter försäljningen.dagensenast
näringsidkare.förendastblankning gällerförbudet oäktainnefattade mot

bestämmelseAllmän

finansiellaandraochfondpapperförvaltningHandel med och3 § av
förtroende för värdepap-så allmänhetensbedrivasinstrument skall att

otillbör-intekapitalinsatserenskildasupprätthålls ochpersmarknaden
ligen äventyras.

förändring-med denvärdepappersmarknadslagen§Paragrafen 2motsvarar
instrumentpå finansiella änandragjorts tillämpligden har ävenatten

fondpapper.
rolletikskapandeför dengrundenparagrafenLiksom hittills skall utgöra

värdepappersmarknaden. Denpåspelabankinspektionen förutsättssom
instrumentfinansielladeutformningenockså måttstock förutgör somaven

marknadenkravet ärviktigastepå Det attfår förekomma marknaden.
stabilitet inte äventyras.så ekonomiskafungerar detden systemetsatt

så konstrueradeinstrument ärfinansiellahandel medUppkommer somen
bl.a.marknaden, vilketförförtroendeallmänhetenshandeln äventyraratt

ekonomiskai detstabiliteten systemet,fallet handeln rubbarkan vara om
fårså in-kapitalinsatser,enskildasotillbörligendeneller äventyrarom

handelndeltar idenförelägga att§ vid vitespektionen med stöd 16 somav
därmed.upphöra
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Särskilda bestämmelser för handel med optioner och terminer

4 Handel§ med standardiserade optioner eller terminer skall före-vara
mål för clearingverksamhet hos clearingorganisation.en

l paragrafen föreskrivs handel med standardiseradeatt optioner eller termi-
alltid skall organiserad så avsluten blir föremålner föratt clearing-vara

verksamhet hos clearingorganisation. Vad med optioneren ochsom avses
terminer i §2 i vårt förslag till lag börs- och clearingverksamhetanges om
och vad med standardiserade sådana i §2 2 och 3 dettasom avses lagförslag.
Vårt förslag innebär paragrafen gäller föratt alla standardiseradetyper av
optioner och terminer vilken den underliggande tillgångenoavsett ellerär
vilket index de baseras på. För handel med standardiserade optioner eller
terminer föreslår ingen motsvarande regel.

5 Den§ utfärdar standardiserad option eller köpersom eller säljeren
standardiserad termin skall klockan 12en dagen efter detsenast att

avslut skett ställa betryggande säkerhet för åtagandesitt och under
avtalets löptid vidmakthålla sådan säkerhet, inte följer 7annatom av

Säkerheten skall betryggande, det på goda grunder kananses om
de standardiseradeantas optioneratt eller terminer säkerhetensom
täcka kan avvecklasatt ytterligare kapitalavser behöverutan att till-

skjutas utöver ställd säkerhet.
Bankinspektionen får, särskilda skäl föreligger, meddela före-om

skrifter ytterligare säkerhetatt skall ställas vadom utöver tidigaresom
krävts. Sådana föreskrifter skall iakttas omedelbart och gälla intill dess
inspektionen upphävt dem.

Paragrafens första stycke betryggande säkerhetatt skall ställasanger av
dem utfärdar standardiserad option eller köpersom eller säljeren som en
standardiserad termin inte följer 7 Säkerhetenannat skallom av vara
betryggande under hela den tid avtalet består. Säkerhet skall ställassom

kl. 12 dagen efter detsenast avslut skett. sistnämndaatt precisering har
tillkommit praktiska skäl. När kund lämnar sitt köp- eller säljuppdragav en
till fondkommissionär inte säkert hurvet säkerhetenen skallman stor vara.
Besked härom kommer från clearingorganisationen först sedan avslutet
blivit föremål för clearingverksamhet. Vi har därför inte det möjligtansett

i lag föreskriva säkerhetenatt skall ställasatt redan avslut sker.när Det bör
dock framhållas fondkommissionären redanatt kunduppdragetnär erhålls
måste känna sig övertygad kunden har avsikt och möjligheterattom att
ställa den säkerhet behövs. Vid utfärdande optioner erhållersom ut-av
färdaren premien, vilken kan i anspråk säkerhet. Vidtas terminsaffärersom
utgår ingen likvid vid avslutet, varför fondkommissionären i dessa fall bör

särskilt försiktig.vara
Säkerhet skall i princip ställas alla kunder. Som framgår §7 harav av

dock clearingorganisationen möjlighet medge undantag från kravetatt
säkerhet för banker. I fårövrigt det inte förekomma några s.k. nollrisk-
kunder.

Som framgår §2 3 vårti förslag till lag börs- och clearingverksam-av om
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iinträderclearingorganisationendefinitionen bl.a. partföljerhet att somav
Be-clearingverksamhet.föremål förterminsavtal ärellerde options- som

utfärdarenursprungligeför dendock endast§ gälleri 5stämmelserna av en
för clearingor-ochterminsavtaliursprungligaeller deoption ettparterna

framgårhandeln skallställningiClearingorganisationensganisationen. som
balanse-clearingverksamhetochbörs-vårt förslag till lag§ i49 varaomav
position.riskmässigt neutralskall haclearingorganisationendvs.rad, en

tillclearingorganisationen skalllagförslag§ nämnda50 iföljerVidare attav
Clearingorganisatio-storlek.visskapitaltäckningskydd hakundernas av

påsärskilt inriktadereglerhand ärsåledesrisk i handeln tas somavomnens
handeln.funktion iorganisationens

standardiserade optio-på endastsäkerhetparagrafen gäller kravetEnligt
ställasbetryggande säkerhet§ skallframgår 9Somterminer.eller avner

inteinstrumentstandardiserademed icke annatockså handelni av-om
före-instrumentstandardiseradesådana ickebeträffandeavslutBlirtalats.

pågälla krav§ reglerskall enligt 8clearingverksamhetmål för omsamma
standardiserade instrument.försäkerhet som

vidsäkerhetenstycketenligt andrasäkerhetbetryggande attMed menas
gårianspråktagande säkerhetenmed attså dettid skallvarje stor att avvara

detta skallFörsäkerhetende konton attdet elleravveckla varaavser.som
eftersom detmåste finnas,översäkerhetmåttvisstkrävsmöjligt att ett av

avveckla kontogårinteupptäcks, delsbristen ettgår tid innan attdels en
omedelbart.

användspå säkerhetkraven ettrisken förmotverkaFör att somatt
bankinspektionen skall ägatredje stycketföreskrivs ikonkurrensmedel att

fåkommatordeBestämmelsensäkerhetskravet. atthöjaensidigträtt att
kravhöjdabeslutprisfluktuationer. Ettmedi tiderbetydelse stora omstörst

inspektionenintill dessgällaomedelbart ochskall iakttaspå säkerhet upp-
beslutet.hävt

§enligt 5kravensäkerhet inteställaskallkundUppfyller6 § somen
fondkommis-detbankinstitut ellereller detclearingorganisationenskall

pålåta avveckla ellerkanså skeaffärenförmedlatsionsbolag snartsom
options- ellerkundensrisken iminskaellerneutraliserasättannat

däremot.inte talarsärskilda skälterminsaffärer, om
iclearingorganisationfår ävenföreligger annatskälOm synnerliga en

neutrali-pålåta avveckla eller sättstycketi första annatfall än sägssom
terminsaffärer.ellerkunds options-iriskeneller minska ensera

tvångsviskankundkontotvå situationer närParagrafen ett av-tar upp
och in-första stycketifalletförstaDetneutraliseras.vecklas eller anges

ankommer§ finns. Detinteenligt 5säkerhetbetryggandeträffar när
fondkommissionsbolagdetbank ellerdenellerclearingorganisationen som

åtgärder-Resultatetbehövs.åtgärderdevidtaförmedlat affären avatt som
återdet täckshelt elleravvecklatskundkontot attskall avattna vara

avvecklas ellerdelviskontot attantingenbetryggande säkerhet attgenom
Sistnämndaminskas.ellerneutraliseraspå kontotpositionernarisken i

fond-ellerbankenellerclearingorganisationenåtgärd innefattakan att
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kommissionsbolaget tillför kontot positioner, köp ellert.ex. genomnya
försäljning terminer.av

föreligger fårOm särskilda skäl clearingorganisationen eller banken eller
fondkommissionsbolaget underlåta någon åtgärdervidta nämndaatt av

säkerhetskravet inte Särskildauppfylls. skäl kan föreliggatrots att om
skillnaden mellan det värde säkerheten och det säkerhetsbehovtäckersom

skall uppfyllas litet och clearingorganisationen eller fondkommissio-ärsom
sådan fått sådanhar kännedom kunden eller har särskild in-nären om

utgå frånformation den goda grunder kan ytterligare säkerhetatt att
kommer ställas inom kortare tid.att en

Det andra fallet i andra stycket och inträffar kunds totalanärtas upp en
såsäkerhetsbehov för kunden negativ kursförändring lederär stort att en

till mycket förändring säkerhetsbehovet i absoluta tal. Skullestoren av
kunden inte klara uppfylla säkerhetskravet leder det till clearingorga-att att

fårnisationen bära risken. Bestämmelsen clearingorganisationenger en
tvångsvismöjlighet innan den risken blir för ingripahögatt mot enegna

bådekund betryggande säkerhet finns. bör ligga i clearingorga-Dettrots att
går.nisationens och i handelns intresse det klart Dettagörs gränsenatt var

kan clearingorganisationen informerar marknaden vidske attgenom om
nivåer tvångsåtgärdervilka kan tillgripas. Härigenom skapaskomma att

förutsättningar för likabehandling aktörerna samtidigt clearingorga-somav
någon nivån påverkanisationen kund sig den kritiska kannär närmar- -

påkunden frivilligt minska risken kontot.att

för clearingorganisation får i särskilt beslut medge7 § Styrelsen etten
befrielse från det på ibankinstitut krav säkerhet 5som anges om

sådan Sådantsäkerhet kan obehövlig. medgivande skall tidsbe-anses
och förenas med villkor.gränsas

omedelbart förs-Bankinspektionen skall underrättas beslut enligtom
stycket.ta
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen

frånfår meddela föreskrifter villkoren för befrielse krav säkerhetom
enligt första stycket.

l paragrafens första stycke clearingorganisationen möjlighet med-attges en
frånbank befrielse kravet säkerhet handeln med standardi-ställa iattge en

serade optioner eller terminer under förutsättning detta kan obe-att anses
hövligt. frågaDet inte generellt undantag för banker, detär ett utanom
måste frånske prövning fall till fall.en

bestämmelsen följer medgivande befrielse skall tidsbe-Av att ett om
och förenas med villkor. Härigenom tvingas clearingorganisationengränsas

Överskridsalltid limit inte får överskridas. den, bör det ledaatt ange en som
måstetill medgivandet befrielse återtas och banken ställa säker-att attom

ocksåhet för hela sitt åtagande. Medgivandet skall tidsbegränsat.vara
Detta innebär måste ansökanbanker med vissa intervaller göraatt omen ny
befrielse. Clearingorganisationen därvid tillfälle på granskaatt nyttges
bankens finansiella inträffade händelserstyrka och hänsyn till äratt ta som

betydelse.av
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Medgivande befrielse från säkerhetskravet endast förkan ban-om ges
kens affärer. För de affärer förmedlar för räkningbankegna annanssom en
skall säkerhet alltid ställas de kunder omfattas 5somav av

Det förtjänar påpekas clearingorganisationen skyldig in-äratt att att
formera säkerhetsbehovet frånbank blivit befriad kravet atttrots attom en
ställa säkerhet. Härigenom får påbanken kvitto hur risken i positionenett
utvecklar sig och kan så inte eventuellt limit överskrids.att uppsattagera en

För motverka ordning innebär clearingorganisationatt atten som en
medger befrielse från säkerhetskravet detta inte borde ellersketrots att

limit förhållandeför hög i till bankens finansiella styrka,äranger en som
har i andra stycket föreslagits skyldighet för clearingorganisationen atten
omedelbart underrätta bankinspektionen de beslut befrielserörsomom
från säkerhetskravet. Härigenom kontroll syftar tillskapas attsomen
förhindra utveckling leder oacceptabla riskertill för clearingorgani-en som
sationen föreller bank. § vårtEnligt 60 i förslag till lag börs- ochen om
clearingverksamhet skall hållastyrelsen för clearingorganisationen pro-
tokoll och andra handlingar itillgängliga för bankinspektionen och även
övrigt lämna de upplysningar sin verksamhet och därmedom samman-
hängande omständigheter inspektionen begär. Den bestämmelsensom ger
inspektionen tillräckliga befogenheter kontrollera clearingorganisatio-att

beslutsunderlag i frånärenden befrielse säkerhetskravet och attnens om
begära motivering sådan ocksåtill beslutet saknas. Inspektionen kanen om

den finner angiven limit för hög sammankalla clearingorganisatio-ärattom
styrelse för där fåklargöra inspektionens inställning och därigenomattnens

till stånd frivillig ändring frågor.i clearingorganisationens policy i dessaen
Inspektionen kan ocksånaturligtvis vända sig till banken för begäraatt

upplysning motivet fråntill ansökningen befrielse säkerhetskravetom om
och för med §stöd 7 kap. l andra stycket bankrörelselagenatt av- -
fortlöpande hålla sig åtagandenunderrättad de banken i options-görom
eller terminshandeln. Finner inspektionen bankens åtaganden alltföräratt
höga kan inspektionen sammankalla bankens styrelse för där dryftaatt
frågan.

I paragrafens tredje stycke regeringen eller bankinspektionenges en
föreskriftsrätt vad gäller villkoren för befrielse från säkerhetskraven. Be-
stämmelsen tänkt dåär användas i undantagsfall clearingorganisationenatt
medgett befrielse från kravet såsäkerhet bort ske. Utfärdastrots att
föreskrifter och bryter clearingorganisationen sådan föreskrift utgörmot en
detta återkallelsegrund enligt 68§ vårti förslag till lag börs- ochen om
clearingverksamhet.

8 § Blir avslut optioner eller terminer inte standardiseradeärom som
föremål för clearingverksamhet hos clearingorganisation gäller be-en
stämmelserna i §§.5-7

Paragrafen behandlar det fallet avslut beträffande option elleratt ett en en
termin inte standardiserad föremålär blivit för clearingverksamhet hossom

Ärclearingorganisation. så fallet gäller §§regler enligt 5-7en samma som
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gäller för standardiserade optioner eller terminer. betyder i handelnDet att
med icke standardiserade föremåloptions- eller terminsavtal blir försom
clearingverksamhet råder frågaavtalsfrihet inte i ställande säkerhet.om av
Alla banker från måste såle-medgivits befrielse säkerhetskravetutom som
des ställa betryggande säkerhet för åtaganden. PMC:ssina verksamhetNär

kommer terminshandeln fåmed icke standardiserade avtalstartar att en
sådan fast form. Den torde dock då komma regleras med särskildaatt
bestämmelser gäller för PMC.som

För avslut9 § optioner eller terminer standardiseradeinte ärom som
i fallgäller i 8 § bestämmelserna § förstaän i 5 och andrasägsannat som

styckena endast avtal träffats säkerhet inte skall ställas.attom

Paragrafen behandlar säkerhetskravet för optioner termineroch inte ärsom
standardiserade och där avsluten inte föremål för clearingverksamhet.är
Som huvudregel säkerhet skall § förstaställas enligt 5 och andraattanges
styckena. Säkerheten alltsåskall betryggande, dvs. den skall vid varjevara
tid vad det kostar avveckla de optioner eller terminer denmotsvara att som

täcka. SäkerhetsfråganHur skall administreras och hur denatt storavser
skall avtalsfråga mellanär Parterna kan dock avtalaparterna. attvara en om
säkerhet inte skall Någotställas. formkrav Sådanför ställs inteavtalet upp.

måsteöverenskommelse dock träffas samtidigt själva options- ellersom
terminsavtalet sluts. Det tänkbart därvid träffarär avtalatt parterna attom
säkerhet inte skall ställas innehavaren option eller köparen ellermen av en
säljaren förbehållertermin sig kräva säkerhet.rätten Avattav en senare
paragrafen följer överenskommelsen säkerhet inte skall ställasatt attom
gäller. har funnitDäremot inte föreliggaskäl i anvisa hur tvistlagatt en

krav på frånsäkerhet den skall lösas. l denett partenom senare ena
situation beskrivits råder således avtalsfrihet.som

Den terminshandel med riksobligationer och statsskuldväxlartyp av som
förekommer i dag på obligations- och penningmarknaden skulle komma att
falla in under paragrafens tillämpningsområde. När den handeln kommer

administreras PMC blir 8§ tillämplig, dvs. regler föratt av samma som
standardiserade avtal skall gälla, följer den specialregleringannatom av

kommer gälla för PMC.attsom

10 Har i fall §§ i 9 avtal träffats säkerhet inte skallattsom avses om
fårställas, innehavaren option eller säljareneller köparenav en av en

termin avtalet tillsäga omedelbart upphörande, intemotpartenupp om
fullgör sin skyldighet enligt 5

Den avtalet enligt första stycket rättägersagt att, oavsettsom upp
avtalets innehåll, påfordra kontantavräkning mellan honom ochskeratt

slutdagen dåför inträffade den dagavtaletmotparten som om upp-
sägning skedde.

Uppsägning skall ha skett klockan 12 dagen efter det under-attanses
rättelse uppsägning ändamålsenligti brev elleravsänts sättannatom
under vanliga adress.motpartens
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Paragrafen behandlar den situationen affär avseende icke standardi-att en
serade optioner eller terminer genomförts i enlighet med vad §i 9sägssom

avtal träffats säkerhet inte skall ställas.utan att Av paragrafens förstaattom
stycket följer optionsinnehavaren eller köparen eller säljarenatt av en
termin berättigadär avtaletsäga säkerhet inte ställsatt mot-upp om av
parten.

Sägs avtalet enligt första stycket denäger uppsägningengörupp som
fordra affären avslutas kontantavräkning sker.att Kontantav-attgenom en
räkningen skall därvid ske slutdagen för options- eller terminsavta-som om
let inträffade den dag uppsägning skedde. Det alltsåblir kursen på upp-
sägningsdagen skall tjäna utgångspunkt för avräkningen mellansom som
parterna.

I paragrafens tredje stycke föreslås hjälpregel uppsägning skallnären om
ha skett. Den vill avtaletsäga och inte kan träffaanses som upp som en

frivillig uppgörelse med sin kan bringa avtalet upphöramotpart att genom
skicka meddelande uppsägning underatt vanliga adress.ett motpartensom

Uppsägning dåskall ha skett kl. 12 dagen efter det meddelandetattanses
Det torde ankomma påavsänts. avsändaren visa meddelandetnäratt av-

sänts.

tillgångUnderliggande och index

ll § I syfte motverka möjligheterna skapa värdestegringatt att en
standardiserade optioner eller terminer på otillbörligt sättatt ettgenom
påverka påvärdet fondpapper eller finansiellt instrument ellerannat
index eller liknande värde, optionerna eller terminerna base-annat som

på, för främja tillförlitlig kurssättning på optioner ellersamt attras en
terminer, skall följande iakttas:

Standardiserade optioner eller terminer avseende aktie eller annan
delägarrätt i juridisk eller andel i aktiefond eller baserade påen person
index eller liknande värde avseende sådana fondpapper får bliannat
föremål för handel endast fondpapperet inregistrerat vid svenskärom
börs eller utländsk officiell börs och fondpapperets omsättning och
ägarspridning tillfredsställande.är

2. Standardiserade optioner eller terminer avseende obligation eller
fordringsrätt avsedd för allmän omsättning eller baseradeannan

index eller liknande värde avseende sådana fondpapper får bliannat
föremål för handel endast omfattningen handeln i och storlekenom av

lånet tillfredsställande.är
Standardiserade optioner eller terminer med underliggandeannan

tillgång eller baserade på index eller liknande värde slagannat annatav
i förstaän fårsägs stycket bli föremål för handel endast desom om

syften i första ändåstycket kan tillgodoses.som anges
Metoden för uträknande sådant index eller liknande värdeannatav

i första eller andra stycket skall utförligt redovisad.som avses vara

I paragrafen ställs generella krav för hur standardiserade optioner ellerupp
terminer skall konstruerade fåför bli föremål för handel. §Av 16attvara
följer bankinspektionen fårvid vite förelägga den deltaratt i handelsom
med standardiserade optioner eller terminer inte kan uppfylla desom anses
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krav ställs upphöra därmed.attsom upp
bestämmelsenAv paragrafens första framgårstycke syftet medatt är att

motverka möjligheterna till prismanipulationer och främja tillförlitligatt en
kurssättning på standardiserade options- eller terminsavtal. Vad måstesom
iakttas för dessa syften skall bli tillgodoseddaatt i första stycketanses anges
punkterna 1 och 2 för det fall den underliggande tillgången utgörs av
fondpapper eller fondpappersbaserade index och i andra stycket fråganär
är underliggande tillgång eller index.om annan annat

Utgörs den underliggande tillgången aktier eller delägarrätt iav annan en
juridisk eller andel i måsteaktiefond för det första dessaperson vara

påregistrerade svensk eller utländsk officiell börs. Dessutom krävs att
fondpapperets omsättning och ägarspridning tillfredsställande.är Utgörs
den underliggande tillgången obligationer eller andra fordringsrätterav
avsedda för allmän omsättning det tillräckligtär handeln i och storlekenom
på lånet tillfredsställande.är För fondpappersbaserat fåindex skallatt ett
bli föremål för handel krävs indexet baserat på sådanaär fondpapperatt

Med annat liknande värdesagts. s.k. syntetiska fond-som nyss avses
papper.

Paragrafens andra stycke handlar standardiserade optioner och tenni-om
baserar sig på råvaror, valutor och andra finansiella instrumentner som än

fondpapper index eller liknande värdesamt baserar sig på sådanaannat som
tillgångar. Sådana instrument får bli föremål för handel endast de syftenom

förstai stycket kan tillgodoses. För sådan handel skall fåsom attanges
förekomma krävs det förekommer betydande handel ochatt det skeratt en
tillförlitlig kurssättning den underliggande tillgången. Exempel på såda-av

tillgångar internationellt gångbaraär råolja,valutor, kaffena m.m.
Paragrafens tredje stycke har tillkommit för tillgodose behovetatt av

kontroll indexgivningen riktig. sådantEtt behovär kontrollmöjlig-attav av
bådehet finns hos den deltar i handeln och hos bankinspektionen.som

12 Optioner§ eller terminer inte standardiserade fårär bli föremålsom
för börs- eller clearingverksamhet endast de uppfyller de förut-om
sättningar i 11som anges

Paragrafen tillämpligär på optioner och terminer inte standardisera-ärsom
de. För risken för prismanipulationer skallatt motverkas förutsätt-och
ningarna för tillfredsställande kurssättning främjas föreslås i paragrafenen

sådana optioner eller terminer måsteatt uppfylla konstruktions-samma
villkor enligt §11 gäller för standardiserade instrument2 de skallsom om

för handel hos börs eller avslutenupptagas skall bli föremål för clearing-en
verksamhet hos clearingorganisation.en

Blankning

13 § En näringsidkare får i sin näringsverksamhet låni träffa avtal om avr
fondpapper visstr slag för blankning eller sådantmedverka vid avtalavll endast bankinspektionen godkänt fondpapperet för blankning.y omi Om näringsidkare i sin näringsverksamhet i lånavtalären part om av
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fondpapper för blankning skall skriftligen i särskild föravtalet slutas
ocksåändamålet upprättad handling. skall gälla näringsid-Detta när en
lån fondpapper förkare i sin näringsverksamhet medverkar vid av

sådanträkning. Formulär för avtal fastställs bankinspektio-avannans
nen.

§framgår föreslår blankningsförbudetSom avsnitt 10.11.3.1 i 23attav
andra stycket fondkommissionslagen upphävs. I förevarande paragraf ges

får lånbestämmelser i vilka fondpapper blankning utföras och hursomom
fondpapper för blankning skall till. Paragrafen behandlar äkta blank-av

Äkta §blankning, definieras i 2 andra stycket, kännetecknasning. som av
försäljning fondpapper förfogardet gäller överatt som somav man men

Paragrafen endast för näringsidkare. Med näringsid-inte gälleräger.man
1976:bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 125.kare den äravses som

I paragrafens första stycke näringsidkare i sin näringsverksam-attanges
får låna lån fondpapperhet fondpapper eller medverka vid endastav om

bankinspektionen godkänt fondpapperet för blankning. Motivet till be-
småstämmelsen erfarenheterna blankning i Sverige och detär äratt av

pådärför lämpligt till börja med inrikta sig mindre antalär ettatt att
tillåtet påfondpapper i vilka det blanka för det successivtär sättetatt att
området.skaffa sig erfarenheter Allteftersom rutiner utvecklas och er-

erhållsfarenheter blankningsbara fondpapper utvidgas. När detkan antalet
få sådanainledningsvis blankning ske endast i aktiergäller aktier bör ärsom

påinregistrerade på Stockholms fondbörs eller förekommer OTC- ellersom
O-listan det förekommer hög omsättning och haroch i vilka storen som

framgår § vårtspridning. 32 i förslag till lag börs- och clearing-Som omav
börsmedlemmar enligt fondkommissionslagen skyldigaverksamhet är att

sådanabeträffande bl.a. aktier till börsen och ianmäla avslut anmälan ange
återköpförsäljning blankade aktier.avslutet ellerrör avom

lånparagrafens andra stycke hur fondpapper skall till.I avanges
påAvtalet skall skriftligt och avfattat bankinspektionenslutas ettvara av

fastställt formulär. den allmänna motiveringen har diskuterats vadI en
låneöverenskommelse innehålla se 10.11.3.3.bör avsnitt Inget hindrar att
det flera formulär. En formulärutarbetas olika kantyptyper av av vara

på låneöverenskommelser, sådanainriktad dvs. varjeenstaka upprättassom
gång låneöverenskommelse formulär kanträffas. En tatypen annan av
sikte på långsiktigt samarbeteden situationen, det finns mellanettatt mer
långivare låntagare. sådant det lämpligt med avtaloch I fall kanett ettvara

lånetransaktioner förreglerar alla avtal behöver upprättasutan attsom nya
varje också säkerhet itillfälle. Det kan tänkas bestämmelseratt t.ex. om
samband lån avtalsformulärmed fondpapper regleras olika i olika be-av
roende på Om enskild kund lånar aktiermellan vilka avtalet skall gälla. en

såbank bör avtalet utformas kunden alltid skall ställa säkerhetattav en
lånarbanken. det fallet- banken kundI ärgentemot attmotsatta av en -

sittdet inte självklart banken skall behöva ställa godaänannatatt namn
fall måste ställassäkerhet kunden. I vilka säkerhet och i vilkagentemotsom

fall så börinte behöver ske kan inte i lag eller i motiv. Det i ställetanges
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ankomma på bankinspektionen ställning i den frågan. Inledningsvisatt ta
innan erfarenheter kunnat erhållas bör det dock så alla, ävenattvara
banker, skall ställa säkerhet.

Avsikten det bör finnasär antal avtalsformuläratt skräddar-ett ärsom
sydda för vissa typsituationer. Det alltså inteär meningen inspektionenatt
skall tillhandahålla individuellt utformade formulär för alla tänkbara situa-
tioner. Grundkravet på formulärens innehåll långivarenär alltid skallatt

garanterad få tillbaka sådana fondpapper han lånatattvara ut.som
En fondkommissionär säljuppdrag från kund intemottar ett ärsom en

skyldig undersöka lånatkunden de fondpapperatt uppdragetom som avser.
Inte kunden råkar lånathansäga de fondpapper han vill säljaattens om
behöver fondkommissionären undersöka föreskrifterna i paragrafenom
följts. Paragrafen skall iakttas långivare låntagareoch någon demav om av

näringsidkare ochär näringsidkare förmedlar lånetransaktionen.av som

§ En näringsidkare får14 i sin näringsverksamhet för räkning säljaegen
fondpapper avista näringsidkaren inte innehar eller medverka vidsom
sådan försäljning för räkning endast han eller hans uppdrags-annans om
givare förvärvar sådana fondpapper sålts dagen efter för-senastsom
säljningen.

Paragrafen behandlar oäkta blankning. Med oäkta blankning attavses
någon säljer fondpapper avista han inte förfogarett Avöver.som para-
grafen följer sådan försäljning tillåteninte återköpinteatt är fond-om av

sker dagen efter försäljningen. Liksompapperet gäller för äktasenast
blankning riktar sig förevarande paragrafäven endast näringsidkare.mot

Tillsyn

15 Bankinspektionen§ övervakar efterlevnaden bestämmelserna iav
denna lag.

Bankinspektionens tillsynsroll enligtär paragrafen övervaka lagensatt att
bestämmelser följs. Inspektionen skall alltså till de påattse som agerar
värdepappersmarknaden följer den i 3 säkerheterattnorm som anges
ställs i den utsträckning i 5-9 §§, de optioner eller terminerattsom anges

föremål förär handel uppfyller de krav i §§sägs 11-12som attsamtsom
blankningsaffärer sker på det sätt i 13-14 §§. Detsägs naturligtär attsom
inspektionens övervakning inriktas på den verksamhet börser, clea-att som
ringorganisationer, banker, fondkommissionsbolag ståroch andra som un-
der inspektionens tillsyn drivs i överensstämmelse med Någonlagen. konti-
nuerlig övervakning andra följeräven lagen praktiskt möjligt.inteatt ärav
Ingripande andra torde därför komma frågai endast inspektionenmot om
blir särskilt uppmärksammad saken allmänheten ellerom av genom pressen
eller sätt.annat

16 § Bankinspektionen får vid vite förelägga den deltar i handelnsom
med finansiellt instrument upphöra därmed,ett handeln strideratt om

3 Inspektionen får vid vite föreläggamot även den deltar isom
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l
l medhandeln option eller termin inte uppfyller de krav2 en som som
l §ställts i 11 eller 12 upphöra därmed.attupp
l

paragrafen de sanktionsmedel bankinspektionenI kan tillgripaanges som
uppstårdet handel med finansiella instrument denstrider motom en som

§grundsats för handel i 3 eller de generella krav för hurmotsom anges
eller skall konstruerade för det få före-optioner terminer skallattvara

§§.komma handel med dem i 11-12som anges

får vid vite förelägga näringsidkare17 § Bankinspektionen del-en som
eller medverkar vid blankning fondpapper iaktta be-tar utan attav

§ får13 första stycket upphöra därmed.stämmelserna i Inspektionenatt
vid vite förelägga näringsidkare bryter bestämmelser-även moten som

§ §i 13 andra stycket eller upphöra därmed.14 attna

I paragrafen det sanktionsmedel bankinspektionen kan tillgripaanges om
lånnäringsidkare genomför blankningsaffärer eller fondpapper fören av

sådana låndel eller medverkar vid affärer eller iaktta be-utan attegen
Någonstämmelserna i 13 eller undersökningsplikt huruvida14 motparten

lånateller den kund näringsidkaren ombud för de fondpapper hanärsom
säljer har inte ställts Vitessanktionen tillgripas närings-tänktär attupp. om

lånaridkaren själv eller lånar fondpapper medverkar sådaneller vidut
lånetransaktion.

Kostnad för tillsyn

18 § För täcka kostnaden för bankinspektionens övervakning enligtatt
erhållitdenna lag skall aktiebolag eller bankinstitut tillstånd attsom

driva rörelse fondkommissionslagen 1990:000enligt Stockholmssamt
fondbörs erhålliteller börs eller clearingorganisation till-annan som
stånd 1990:000enligt lagen börs- och clearingverksamhet årligenom
betala bidrag enligt de föreskrifter meddelas regering-närmare som av
en.

Som tidigare framhållits §under 15 kommer bankinspektionens övervak-
ning följslagen främst riktad börser, clearingorganisatio-att att motav vara

fondkommissionsbolagbanker, och andra står under inspektio-ner, som
tillsyn. föreslårVi därför dessa subjekt skall avgifter bekostaattnens genom

inspektionens tillsynsverksamhet enligt denna lag. Föreskrifter avgifter-om
meddelas regeringen.na av

Hur överklagarman

19 § Bankinspektionens får kam-beslut enligt denna lag överklagas hos
Inspektionens beslut skall gälla omedelbart.marrätten.

Paragrafen dåkammarrätten Överinstans till bankinspektionenärattanger
inspektionen fattar beslut enligt lagen. Valet Överinstans motiveras när-av

i specialmotiveringen vårttill förslag till fondkommissionslag.mare ny
vårtEnligt förslag får bankinspektionen inte döma vite. Detta innebärut

reglerna i viteslagen kommer gälla. Frågan utdömande viteatt att om av
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ansökan denlänsrättenskall i enlighet med den lagen prövas avav
vitesföreläggandet.myndighet utfärdatsom

clea-styrelsen för börs ellerFöreskrifter hur beslut20 § en enom av
78§ 1990:000 ochbörs-ringorganisation klandras finns i lagen om

clearingverksamhet.

§ vårt börs-innehåller till 78 i förslag till lagParagrafen hänvisning omen
fattas styrel-härav beslutoch clearingverksamhet. Innebörden är att som av

clearingorganisationför börs eller kan överprövas attgenomensen en
klandertalan väcks vid Stockholms tingsrätt.

kraft den januari 1991.Denna lag träder i 1
erforderliga.Några Övergångsbestämmelser till lagen intesynes

på§ bli tillämplig avtalföljer 10 inte kanAv allmänna rättsgrundsatser att
ikraftträdande.träffats före lagenssom

informationsskyldighetFörslaget till lag16.3 om
spriddaaktier allmäntaktiebolag vilkasför är

bestämmelserInledande

slagochaktiebolag,tillämpligDenna lagl § är ett avsammaom
medskuldebrev förenadeskuldebrev,konvertiblaaktier, optionsbevis,

utgivitsliknande,vinstandelsbevis ellertill nyteckning,optionsrätt som
minstinnehasnågon ställe bolageti trätt,bolaget eller avannan varsav

tvåhundra ägare.
tillriktar inbjudanpå aktiebolagtillämpligLagen ävenär annat som

iandra fondpapperaktier ellerkrets förvärvavidare att som avsesen
sådan spridningtillåtgärden ledakanförsta stycket, väntas avom
tvåhundraminstinnehas ägare.detfondpapperet kommer attatt av

sina aktier ellerpå aktiebolag, hartillämpligdock inteLagen är som
inregistrerade ellerstycketi förstaandra fondpapper notera-som avses

erhållit tillstånd enligtpå börspå Stockholms fondbörs ellerde en som
aktiebolaget iclearingverksamhet,1990:000 ochlagen börs- omom

åtaganden minstliknande har gjortinregistreringskontrakt eller som
föreskrivs i denna lag.vadmotsvarar som

föreslås enligt förs-tillämpningsområde. LagenBestämmelsen lagensanger
vilkanågot uppräknade fondpapperendestycket tillämpligta vara om av

minstfått sådan spridning de innehasutgivits aktiebolag har attett avenav
således endast aktier lageninte200 Spridningen behöverägare. utanavse

konvertiblagivitaktiebolag endastblir tillämpligäven utt.ex. ettomZ skuldebrev till 200 anställda.
å eller andrapå vilkas aktierLagen bör tillämpas aktiebolagäven upp-

l avsikthar förspridda där bolageträknade fondpapper inte allmäntär men
leda tillåtgärden kanrikta erbjudande till vidare krets, väntasl att ett omen

l 200minstinnehasfondpapper erbjudandet kommer attatt avavsersom
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Detta framgårägare. andra stycket. Förslaget har särskild betydelse vadav
bankinspektionens förhandsgranskning emissionsprospektet enligtavser av

3 § i lagen. Den omständigheten aktiebolag någon gång i obe-att ett en
stämd framtid har för avsikt vända sig till vidare krets innebär inteatt atten
lagen blir tillämplig. För bestämmelserna enligt lagen skall omfattaatt ett
aktiebolag fordras bolaget arbetat fram erbjudande efteratt ett som,
granskning bankinspektionen, skall rikta sig till vidare krets. Skulleav en
det sedan visa sig erbjudandet inte det förväntadeatt antalet ägare ärger
bolaget inte längre skyldigt följa bestämmelserna i lagen. Under tidenatt
fram till det konstaterats erbjudandet misslyckatsatt omfattas dockatt
bolaget bestämmelserna. Ett bolag således under dennaär periodav t.ex.
skyldigt offentliggöra bokslutskommuniké eller informeraatt viktigaom
beslut eller händelser i inte oväsentlig påverkargrad bilden bolaget.som av

Av paragrafens tredje stycke framgår aktiebolag inregistrerat elleratt som
har sina aktier noterade på börs erhållit tillstånd inte omfattasen som av
den särskilda informationslagen. Vi har tidigare funnit denämnts attsom
krav följer med inregistrering eller notering på Stockholms fondbörs välsom
tillgodoser de informationskrav måste påställas dessa bolag. Kraven ärsom
för övrigt de kravsträngare än föreslås i denna lag. Eftersom detsom
teoretiskt möjligtär fler börser kommer finnas i framtiden, haratt att
dock det lagtexten bör framgå börsnoteradeansett att aktiebolag ärattav
undantagna från lagens tillämpningsområde endast minst motsvarandeom
krav uppställs i lagen finns intagna i inregistreringskontrakt eller lik-som
nande.

2 § Bankinspektionen övervakar efterlevnaden bestämmelserna.av

I paragrafen föreslås bankinspektionen skall övervaka efterlevnadenatt av
bestämmelserna i lagen.

Bestämmelser informationom

Aktiebolag3§ enligt 4 kap. §18 5 kap. §16 eller kap. 37som
aktiebolagslagen 1975:1385 skyldigtär emissionsprospektupprättaatt
skall erhålla bankinspektionens godkännande emissionsprospektetav
innan inbjudan offentliggörs eller på riktas till vidaresätt krets.annat en

Detsamma gäller emissionsprospektet ändras sedan det godkäntsom
inspektionen.av

Sker emission eller ämnar aktieägare sälja fondpapper underen en
former innebär emissionprospekt skall enligt aktie-upprättasattsom
bolagslagen 1975:1385 i samband med ansökan inregistrering vidom

börs enligt 1990:000lagen börs- och clearingverksamhet, be-en om
höver godkännande emissionsprospekt enligt första och andra styck-av

inte sökas hos bankinspektionen, emissionsprospektetet godkännsom
styrelsen för börsen.av

I paragrafen föreslås förhandsgranskning emissionsprospekt. Bolagav som
omfattas lagen också vårtenligt förslag till ändringar aktiebo-är iav
lagslagen skyldiga emissionsprospekt. Ett emissionsprospektupprättaatt
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förvärvainbjudanbankinspektionen innanförhandsgranskas attbör t.ex.av
krets.vidareriktas tillelleri bolaget offentliggörs sättaktier annat en

bestämmelseraktiebolagslagenstilli paragrafenGenom hänvisningen om
bankin-uppfyllas förmåsteframgår kravvilkaemissionsprospekt attsom

prospektetgodkännaförhandsgranskning skall kunnaspektionen vid sin
hänvisningenallmänhet. Genombredareriktas tillinnan inbjudan kan en

utför-ellerockså emissionerframgår vilkatill aktiebolagslagen typer av
på prospektetsfall kravenFör detförutsätter prospekt.säljningar som

bankinspektionenpåinte begäraninnehåll prospektinte uppfylls eller ett av
vitebolagetföreläggamöjlighetbankinspektionenkompletteras, har att

bankinspektionenparagraf har11§ Enligt ävenenligt i lagen. samma
värdepappersförmedlare ochförbjuda fondkommissionärer,möjlighet att

aktier.handel med bolagetsmedverka vidmarknadsgaranter att
ekonomiskingenprospektet innebärgranskningBankinspektionens av
innehållprospektetsgranskning ärinbjudan endastanalys attutan avenav
på till-detbedömainbjudan själv kansådant ettatt mottagareen av

fredsställande sätt.
föreslås bolagetgodkäntsemissionsprospektet sedan detändringarSker i

detinnanändringenbankinspektionen granskalåta ävenbli skyldigt att
vidaretillpå riktasprospektet offentliggörs eller sättändrade annat en

andra stycket.framgårkrets. Detta av
aktier inteaktiebolag vilkasframgår är§ stycketandra ävenAv 1 att

vidareinbjudan tillavsikthar förspriddaallmänt att engenom ensommen
fondpapperde andrasina aktier elleruppnå sådan spridningkrets somaven

också skyldigaprospektskyldighet äromfattas attaktiebolagslagenenligt av
förhandsgranska prospektet.låta bankinspektionen

börsinregistrering vidmed ansökani sambandSker emissionen enen om
inteemissionsprospektettredje stycke,paragrafensenligtbehöver dock,

lämnasgodkännande kanmotsvarandebankinspektionengodkännas omav
inregistreringdär ansökanför den börsgranskning styrelsenefter omav

kravminst aktiebolagensdå tillsehargjorts. Styrelsen för börsen attatt som
kanUppfylls inte kraveninnehåll uppfyllts.på emissionsprospektets en

godkännandeinteaktier. Lämnasinregistrering inte ske bolagets avav
och godkännasgranskasmåste emissionsprospektetbörsstyrelsen för aven

offentliggöras.erbjudandet kanbankinspektionen innan

revisions-skall,denna lag tillämpligvilketEtt aktiebolag är4 § om
i 10 kap.upplysninginnehåller anmärkning ellerberättelsen som avses

revisorerna1975:1385 eller10§ tredje stycket aktiebolagslagen om
resultaträk-balansräkning ochenhälligt tillstyrker fastställandeinte av

vinst ellerbeträffande bolagetsdispositionerning, styrelsens förslag till
verkställande di-ochstyrelseledamöternaansvarsfrihet förförlust eller

bolagsstämmaföre ordinarieveckaochrektören, snarast senast en
revisionsberättelsen.offentliggöra

skyldigtskallföreslås omfattas lagenparagrafen bolagI att ett varaavsom
offentliggöraföre ordinarie bolagsstämmaoch veckasenastatt snarast en

fåtordeskall skeoffentliggörandePå vilketrevisionsberättelsen. sätt ett
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föreskrivas bankinspektionen med stöd bemyndigande enligt 8 Förav av
det fall bestämmelsen inte efterlevs bolag kan bankinspektionenettav
enligt §11 förelägga vite eller förbjuda fondkommissionärer, värdepappers-
förmedlare och marknadsgaranter medverka vid handel med bolagetsatt
fondpapper.

5 § Ett aktiebolag på vilket denna lag tillämpligär skall sedan bolagets
styrelse fastställt årsbokslutet omedelbart offentliggöra bokslutskom-en
muniké återger det väsentliga innehållet årsbokslutet.isom

Bokslutskommunikén skall åtminstone innehålla upplysningar om:
bolagets eller, bolagetnär moderbolag,är koncernens resultat

efter finansiella intäkter och kostnader,
extraordinära intäkter och kostnader betydelseär för be-som av

dömningen bolaget eller koncernen,av
vinst aktie före eller efter extraordinära i förekomman-per poster,

de fall efter full konvertering utelöpande konvertibla skuldebrev ellerav
fullt utnyttjande andra fondpapper med tillrätt nyteckning aktierav av
bolaget, eller information med hänsyn till förhållandenaannan isom
branschen eller dylikt kan bättreutgöra underlag för be-ettanses
dömning aktiens värde,av

4. förslag till vinstutdelning aktie,per
förslag till emission aktier eller andra fondpapper.av

Ändras årsbokslutet så det i avsevärd månatt avviker från tidigare
avgiven bokslutskommuniké skall bolaget offentliggöra kommuni-en ny
ké omedelbart efter det bolagets styrelse fastställtatt det ändrade bok-
slutet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också denom

kommunikén.nya

För förbättra informationenatt till bredare allmänhet föreslår ien para-
grafen bolag omfattasatt lagen skall offentliggöra bokslutskom-som av en
muniké med det väsentliga innehållet årsbokslutet.i

I paragrafens andra stycke lämnas uppräkning de uppgifteren av som
måste ingå i kommunikén. Det önskvärtär även ytterligare uppgifteratt

kan betydelse för bedömningen bolagetsom vara med i kommuni-av tasav
Ändraskén. årsbokslutet så det avviker frånavsevärtatt vad tidigare

upptagits i bolagets bokslutskommuniké bör bolaget skyldigt publi-attvara
kommuniké redogör för det innehållet.cera en ny som nya

Offentliggörande bokslutskommunikén bör såske fort möjligt ochav som
föreslår därför det skall ske omedelbartatt efter det bolagets styrelseatt

fastställt årsbokslutet eller ändringarna i bokslutet. Sättet för offentliggö-
randet bör fastställas bankinspektionen.av

Om6 § aktiebolag på vilket dennaett lag tillämpligär fattar beslut eller
det inträffar händelse, i inte oväsentlig påverkarannars grad denen som
bild bolaget eller, bolagetnär moderbolag,är koncernenav skapatssom

föregående årsredovisning eller delårsrapportav eller offent-annat som
liggjorts eller eljest värderingen bolagets aktier, skallsenare bolagetav
så det kan ske offentliggörasnart upplysning förhållandet.om

Utöver de omständigheter skall offentliggöras enligt 4 §§och 5 föreslåssom
i denna paragraf allmän skyldighet för aktiebolag omfattas lagenen som av
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offentliggöra påverkaför bolaget viktiga beslut eller händelser kanatt som
den bild skapats bolaget tidigare information. harRegelnsom av genom

karaktären generalklausul avseende bolags skyldighetnärmast ett attav en
sådantinformera påverkakan bedömningen bolagets verksam-om som av

het eller ekonomiska ställning. Som i avsnitt 9.5.4 kan detnämnts vara
beslut eller händelser mycket varierande Avgörande detärart.av om som
inträffat i inte påverkaroväsentlig grad den bild bolaget eller koncernenav

skapats föregående årsredovisning delårsrapporteller eller annatsom av
förekommit därefter eller det inträffade eljest påverkar värderingensom om

bolagets aktier. Bedömningen det inträffade intei oväsentlig gradav av om
påverkat får frånbilden bolaget fall fall. Utgångspunktentill börgörasav

rådertveksamhet offentliggörande bör ske. Bankinspektio-att ettvara om
ocksåbör vid behov råd frågor.kunna lämna i dessanen

Liksom i övriga paragrafer där informationskrav föreskrivs har vi funnit
upplysningar till marknaden offentliggöras såbör möjligt. Ettatt snart som

omedelbart offentliggörande bör alltid eftersträvas. dock före-Det kan
komma situationer någonkan kräva fördröjning varför vi valt attsom
föreslå offentliggörande såbör ske det möjligt.ärettatt snart

på§ Ett aktiebolag vilket denna två7 lag tillämplig skall inom veckorär
från det informationsskyldighet §§inträffat enligt 4-6 bankin-lämnaatt
spektionen motsvarande information tillsammans med upplysning om
hur informationen offentliggjorts.

För bankinspektionen på så effektivt möjligt skall kunnasättatt ett som
följa efterlevnaden föreslår tvålagen vi bolagen inom tid frånveckorsattav
det informationsskyldigheten inträffat §§enligt 4-6 skall lämna bankin-att
spektionen motsvarande information jämte upplysning hur informatio-om

På så fåroffentliggjorts. bankinspektionen möjlighet i efter-sätt attnen enx
hand kontrollera, information offentliggjorts på tillfredsställandeettomi och bedöma, eventuellt ytterligare åtgärder måstesätt, vidtas bola-om av
get.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen
meddelar föreskrifter offentliggörande information enligt dennaom av
lag.

Regeringen eller bankinspektionen i paragrafen meddela före-rätt attges
skrifter hur bolagen skall fullgöra sin informationsskyldighet. förut-Viom

denna fråga bästsätter regleras föreskrifter bankinspektionen.att genom av
Huvudregeln bör bolaget skall vända sig till massmedia medattvara press-
meddelanden, vilka till TT och fackpressen. Det kan dock iblandges vara

föredra mindre bolag fullgör sin informationsskyldighet iatt att attgenom
första hand vända sig till påden lokala där bolaget verk-ärortenpressen

Den lokala oftast mycket intresserad företagsnyheterärsamt. pressen av
med lokal anknytning. Vidare har lokala företagsnyheter mindre nyhets-ett
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värde för rikspressens och fackpressens läsekrets. varför risken för utebliven
publicering i dessa tidningar lämnade pressmeddelanden måste bedömasav

relativt publiceringEn information i fackpressen innebär ocksåstor.som av
fördröjning,viss eftersom dessa tidskrifter inte utkommer dagligen. Fören

mindre bolag med lokal anknytning kan därför information dengenom
lokala lämpligt alternativ. Detta hindrar naturligtvis dockettpressen vara
inte pressmeddelanden lämnas till TI och fackpressen.ävenatt

Vidare bör bolaget kunna bli skyldigt bankinspektionenatt annonsera om
finner det erforderligt. Så kan fallet informationennär ärt.ex. vara av
specifik karaktär och har betydelse för aktieägarna i bolaget, intemen man
kan förvänta sig den har läsvärde för bredare läsekrets. Vidatt en an-
nonsering vid övrig publicering nyheter måste fullgörandet in-som av av
formationsskyldigheten till informationsbehovet och bolagets stor-anpassas
lek. I vissa fall kan det bli fråga annonsering i rikspressen, medanom
mindre aktiebolag med i huvudsak lokal anknytning regel endast börsom
åläggas skyldighet i lokalpressen. En rikstäckandeatten annonsera an-
nonsering skulle medföra kostnader för bolaget detstörre änsom var
informationsbehov annonseringen skulle mångafylla. I fall blir detsom
också fråga informationsskyldighet för smårelativt aktiebolag där detom
kan finnas anledning för bankinspektionen meddela undantag från före-att
skrifterna eller modifiera pådem lämpligt sätt.

Undantag

9 § Bankinspektionen särskilda skäl föreliggeräger medge undan-om
från §§.3-6tag

I paragrafen föreslås bankinspektionen få meddela frånrätt undantagatt
vad föreskrivs i 3-6 §§. Möjligheten meddela undantag bör dockattsom
inte användas särskilda skäl föreligger.än när Undantag kanannat t.ex.
komma frågai offentliggörande skulle skada bolaget och dess aktie-ettom

En uppgift ocksåägare. kan utelämnas vid offentliggörandeett om
uppgiften betydelselösär för informationsmottagarna det kanmen vara av
vikt för bolaget den utelämnas vid informationstillfället.att

Tillsyn m.m.

10 Ett aktiebolag på§ vilket denna lag tillämplig skall lämna bankin-är
spektionen de upplysningar sin verksamhet och därmedom samman-
hängande omständigheter inspektionen begär.som

föreslåsl paragrafen allmän skyldighet för aktiebolagen samarbetaatten
med bankinspektionen och lämna erforderliga upplysningar bankin-som
spektionen finner sig behöva för fullgöra sin tillsyn enligt lagen. Bankin-att
spektionen §har enligt givits möjlighet11 förena skyldigheten för aktie-att
bolag lämna upplysningar och uppgifter sin verksamhet med vite.att om

Som utvecklats i avsnitt 14.6 har det föreligganärmare behovansett ett
låta utländska aktiebolag omfattas informationsskyldighetattav av samma
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svenska aktiebolag. De föreslagna bestämmelserna informations-som om
på utländska intresseradeskyldighet tillämpliga aktiebolagär även ärsom

på påplacera aktier den svenska marknaden sikte börsnoteringatt utanav
medverkan fondkommissionär i Sverige. Någon inskränkningoch utan av

Ävengjortstill endast svenska aktiebolag har inte i lagförslaget. ut-om
svårtländska aktiebolag omfattas kan det vid praktisk tillämpning visa sig

på utländska aktiebolag anknyt-använda bestämmelserna saknaratt som
påtill Sverige, det inte frivillig basis särskildaning sker eller genomom

härtill bankinspektionenöverenskommelser. Med hänsyn har vi funnit att
andbör använda sig ordning motsvarande den valts Securitiesav en som av

Exchange Commission i USA och redovisats i avsnitt 14.6.närmaresom
såledesBankinspektionen bör regelbundet publicera förteckning deöveren

utländska bolag sig till den kapitalplacerande allmänheten i Sveri-väntsom
underlåtitoch uppfylla de informationskrav uppställs i denattge som

sådanföreslagna lagen. förteckning bör marknadens aktörerEn upp-av
fattas varningssignal och aktiebolag och bankinstitutävenen ge somsom
erhållit tillstånd driva rörelse enligt den föreslagna fondkommissions-att

sålagen fingervisning inte befatta sig med bolagets aktier längeatt enen om
informationsnivå uppnåtts.tillfredsställande inte Genom effektiv hante-en

sådanring förteckning bör det praktiska förbudresultatet ettmotsvaraav en
för utländskt bolag vända sig till den svenska värdepappersmarkna-ett att
den för kapitalanskaffning, inte de grundläggande reglerna in-omom
formation uppfyllts.

§§3-6Om aktiebolag inte fullgör sin skyldighet enligt ellerll § ett
§ får10 bankinspektionen förelägga vite.

fårBankinspektionen förbjuda aktiebolag bankinstituteller som er-
§ 1990:000hållit tillstånd 3 fondkommissionslagen medverkaenligt att

vid handel med aktiebolags aktier eller andra fondpapper, bola-ett om
inte iakttar bestämmelserna i denna lag.get

soml paragrafen de sanktioner bankinspektionen har till sitt för-anges
fogande vid överträdelser lagen.mot

användning förMöjligheten använda vite bör i första hand komma tillatt
till med missförhållanden. andra stycket bankinspek-komma Irättaatt ges

tionen förbjuda värdepappersförmedlare ochfondkommissionärer,rätt att
marknadsgaranter medverka vid bolag inte iakttar be-handelatt ettom

kraftig och bör endaststämmelserna i lagen. Sanktionen bedömaär att som
komma såsom vilseledande in-till användning vid allvarliga överträdelser
formation undanhållande Sanktionen böreller viktig information. ävenav

bestämmel-kunna komma till användning vid upprepade överträdelser av
deti lagen. l det fall offentliggörande inte skett inom tid ochrättettserna

fråga några utgångendast dagar efter den föreskrivna tidens ellerär om
medvissa uppgifter oaktsamhet bör det oftast till fyllestutelämnats varaav

muntliga eller skriftliga påpekanden det dock anledningvite. Finns attutan
förmoda på så påpekande efterföljs börgjort inte bolagetsättatt ett ettav
vitesföreläggande viktenutfärdas bankinspektionen för understrykaattav

omgåendeutelämnad information till marknaden.lämnasatt t.ex.av
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Hur överklagarman

12 Beslut§ bankinspektionen i särskilt fall meddelat enligt dennasom
lag får överklagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla
omedelbart.

Föreskrifter överklagande bankinspektionens föreskrifter medom av
stöd bemyndigande enligt denna lag meddelas regeringen.ettav av

Vi föreslår i denna paragraf bankinspektionens beslut får överklagas hosatt
kammarrätten.

Granskningsavgift

3 §13 Aktiebolag enligt till bankinspektionen ingivit emissions-§ som
prospekt för godkännande skall avgift enligt de före-erlägga närmare
skrifter meddelas regeringen.som av

paragrafen meddela föreskrifter förI regeringen rätt att attges genom en
§3granskningsavgift täcka bankinspektionens kostnader vid tillämpning av

i lagen.

lag träder i kraft den januari 1991.Denna 1

fondkommissionslagtill16.4 Förslaget

radvärdepappersmarknaden etableratsår harUnder nyaensenare
undergåttdeverksamhet olika slagdriver finansiellföretag utan attavsom

myndighets tillsyn.står någonde undertillståndsprövning och utan att
EG har utarbetatsinternationellt. InomFörhållandena likartade ettär

auktorisationsför-föreslås enhetligt3. dettadirektivförslag se bilaga I ett
finansiella tjänster.yrkesmässigt utförfarande för dem som

vissa verksam-tillstånd skall krävas förföreslårI avsnitt 10.4 att nya
omfattningen det intedenlägger framhetsgrenar. De förslag är attav

fondkommis-nuvarandeändringar i denframstått meningsfullt göraattsom
införs.fondkommissionslagföreslårVi därförsionslagen. att en ny

defini-inledande bestämmelser,nämligeni femton avsnitt,Lagen indelas
skyldighettillstånd, tillsyn,verksamheten,bestämmelser,tioner, allmänna

bankinstitut,tillämplighetbestämmelsernasavräkningsnota,upprättaatt
tystnadsplikt, vite,avgift för tillsyn,förbud handel i vissa fall, courtage,mot
Övergångsbestäm-föreslås vissaDessutomöverklagar ochhur ansvar.man

melser.

Inledande bestämmelser

gälleri 2 DenverksamheterdeDenna lag reglerarl § angessom
hellerriksbank.Sverigessådan verksamhet drivsdock inte avom

reglerad i lag.fondpapperförvaltning ärgäller denna lag annansomav
särskilt angivet.dettaendastbankinstitut gäller lagen ärFör om
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tillämpningsområde. de verksam-reglerarl paragrafen lagens Lagenanges
från til-riksbank undantagen lagensheter i 2 Sveriges ärangessom

Även reglerad ilämpningsområde. sådan förvaltning fondpapper ärsomav
förvaltning fond-undantas från Fondbolagenslag tillämpningen. avannan
saknar praktisk be-något i och för sigberörs inte lagen,papper av som

ingripanden i deras verksam-eftersom insynen och möjligheten tilltydelse
förvaltning särskilthet särskild lagstiftning. Av ärtryggas somannangenom

förvaltning fond-reglerad kan boutredningsmansi lag nämnas avannan
stånd påkommit till grundtillhörande dödsbo eller förvaltning sompapper

ärvdabalken. Ettsådant godmansförordnande i 18 kap. ytter-som avsesav
ingårfondpapper iligare exempel konkursförvaltares förvaltningär somav

finansieringsverksamheten önskarkonkursbo. Finansbolag vid sidansom av
förevarande lag eftersom lagenförvalta fondpapper bör omfattasannans av

näringsverk-finansieringsverksamhet, dvs.finansbolag endast reglerarom
förmed-ändamål garanti för kredit,har till lämna eller ställasamhet attsom

finansiering förvärvakredit till konsumenter eller medverka till attgenom
upplåtafordringar eller lös egendom till nyttjande.

för bankinstitut endasti paragrafen lagen gällerSlutligen att omanges
Ägs bank gällerdetta särskilt angivet. fondkommissionsbolagär ett av en

helhet för fondkommissionsbolaget.lagen i dess

Definitioner

förståsI denna lag med2 §
utövad verksamhetfondkommissionsrörelse: yrkesmässigt som av-

förhandel med fondpapper och andra finansiella instrument annansser
iräkning eget namn,

utövad verksamhetmarknadsgarantrörelse: yrkesmässigt som av-
förhandel med fondpapper och andra finansiella instrument egenser

upprätthållaåtagandegrundad på i fastställträkning avtal attett ett en
för dessa instrumentmarknad i eller flera instrumentett att angegenom

köp- och säljpris och till dessa priser affärer,göra
utövad verksamhetemissionsförmedlarrörelse: yrkesmässigt som

vid emissionmedverkalämna garanti eller sättatt annat avavser
försäljning fond-den marknaden eller vidfondpapper allmänna av

enligtunder sådana skallformer emissionsprospekt upprättasattpapper
1982:7131975:1385, elleraktiebolagslagen försäkringsrörelselagen

bankaktiebolagslagen 1987:618,
verksamhetyrkesmässigt utövadfondpappersförvaltarrörelse: som

finans-fondpapper och andraförvaring eller förvaltning av annansavser
iella instrument,

verksamhetplaceringsrådgivarrörelse: yrkesmässigt utövad som
ochrådgivning fråga i fondpapperindividuell i investeringomavser

finansiellaandra instrument,
verksamhetutövadvärdepappersförmedlarrörelse: yrkesmässigt

säljare fond-förmedla mellan köpare ochkontaktatt avsom avser
vidfall medverkaoch andra finansiella instrument eller i annatpapper

sådanatransaktioner avseende instrument,
fond-marknadsgarant, emissionsförmedlare,fondkommissionär,

värdepappersförmedlare:pappersförvaltare, placeringsrådgivare och
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den har tillstånd driva sådan framgårrörelse beteck-attsom som av
ningen,

fondkommissionsbolag, marknadsgarantbolag. emissionsförmed-
larbolag, fondpappersförvaltarbolag, placeringsrådgivarbolag och vär-
depappersförmedlarbolag: aktiebolag tillståndhar driva sådanattsom
rörelse framgår beteckningen,som av

bankinstitut: bankaktiebolag, Sparbank eller central förenings-
bank,

10. fondpapper, finansiellt instrument, börs, option och termin: vad
§i 2 1990:000lagen börs- och clearingverksamhet,som anges om

11. blankning: vad §i 2 1990:0005 lagen handel medsom anges om
fondpapper och andra finansiella instrument.

Paragrafen innehåller definitioner de verksamheter lagen reglerarav som
och enligt 3 § endast får drivas efter tillstånd bankinspektionen.som av
Fondkommissionsrörelse definieras i 1 enligt densättp. samma som
nuvarande definitionen med det tillägget verksamheten kanatt ävenavse
andra finansiella instrument fondpapper. Definitionernaän i 2-6 är nya.
Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 10.4.

I definieras2 vad vanligen brukar benämnas market-maker-p. som
handel. föreslårVi efter förebild i finsk lag sådan verksamhet benämnsatt
marknadsgarantrörelse. En allmän beskrivning market-makerverk-mer av
samhet finns i avsnitt 10.12.6.

Marknadsgarantåtagandet skall manifesterat i Sådanaavtal. avtalettvara
sluts med emittent, vilket sker inom handeln med CTC-aktier, eller meden

Åtagandetbörs se avsnitt 10.2.3. skall marknadsgarantenen ut att
skall skyldig upprätthålla marknad. förståsDärmedatt mark-vara atten
nadsgaranten skall de köp- och säljpriser till vilka han bereddärange att

avslut.göra Härigenom skapas förutsättningar för placerare alltid kanatt en
byta sitt instrument kontanter eller köpa instrument.ut åtagan-mot Ettett
de marknadsgarant kan utformat såatt han skyldigärvara att attvara utan
anfordran tvåvägspriser eller sådan skyldighet endast inträder vidattange
anfordran. Definitionen omfattar båda dessa former åtaganden. Egen-av
handel åtagande marknadsgarant tillståndspliktigutan inteutgöratt vara
verksamhet se avsnitt 10.4.2.

I 3 definieras emissionsförmedlarrörelse. Medverkan vid emissioner ärp.
i Ävendag de verksamheter bankaktiebolag får driva. fond-en av som
kommissionsbolag får sidoverksamhet medverka vid emissioner. Ensom
sparbank eller föreningsbank får medverka vid emission aktier endasten av
efter tillstånd bankinspektionen. Vårt förslag innebär ingen får med-attav
verka vid emissioner först erhållitha tillståndsärskilt se avsnittutan att
10.4.5. Tillstånd krävs förutom för medverkan vid och fondemissionny-

iäven andra situationer emissionsprospekt måstenär enligt aktie-upprättas
bolagslagen, försäkringsrörelselagen eller bankaktiebolagslagen. Så falletär

aktieägarenär i aktiebolag, försäkringsaktiebolagstörre elleretten ett
bankaktiebolag offentliggör eller till vidare krets riktarsättannat en
inbjudan förvärva aktier, teckningsrätter, skuldebrev, optionsbevis ochatt
vinstandelsbevis jfr 4 kap. §18 5 kap. 16 och §7 kap. 3 aktiebolagslagen



Specialmotivering 367SOU 1989:72

och 20 § § §4 kap. och 5 kap. 2 försäkringsrörelselagen 4 kap. 19 ochsamt
5 kap. § bankaktiebolagslagen. framgår vårt18 Som förslag till lagav om
informationsskyldighet för aktiebolag vilkas aktier allmänt spridda före-är

Ävenslår emissionsprospekt fall. förskall i vissa andraävenupprättasatt
tillståndmedverkan vid sådana paragrafen.emissioner krävs enligt

definierasI 4 fondpappersförvaltarrörelse. Fondpappersförvaltningp.
kan innefatta ersättning efter riktlinjer någonvissa förvaltaatt mot annans
värdepappersportfölj omplaceringar antingen eftergöraatt egetgenom
bedömande eller efter uppdragsgivarens önskemål.uttryckliga Det kan
också frågan notariatförvaltning, dvs. bevakning emissioner,vara om av
anmälan registrering Bådainnehav dessa former omfattasom av m.m. av
definitionen se avsnitt 10.4.4 10.4.7.och

Fondpappersförvaltning förekommer i dag i utsträckning hosstor t.ex.
banker, fondkommissionsbolag och finansbolag. Det finns också fristående
fondpappersförvaltare alltså inte i anledning särskild auktorisationsom av
står under bankinspektionens tillsyn. I lagen värdepappersmarknadenom
finns dock några bestämmelser på sådanasikte fristående fondpap-tarsom
persförvaltares verksamhet. Eftersom denna verksamhet vårtenligt förslag
skall föremål för tillståndsplikt finns inget behov dessa bestämmel-vara av

föreslåroch dessa upphävs.attser
I placeringsrådgivarrörelse.5 definieras Placeringsrådgivning utgör ettp.

led i bankers, fondkommissionsbolags friståendeoch fondpappersförvalta-
verksamhet. För verksamheten tillståndspliktigskall krävs lik-attres vara
vad gäller för övriga verksamheter den skall yrkesmässig. Detattsom vara

måste också frågan individuell rådgivning. i tidningsartikelAttvara om en
information bolag och köp bolagets aktier braärett attge om ange av en

investering inte placeringsrådgivning i lagens mening.är att anse som
definierasI 6 värdepappersförmedlare. Till den hör s.k.p. gruppen

brokers, sådanadvs. hjälper säljareköpare och hitta varandra.attsom
Värdepappersförmedlaren i sin förmedlingsverksamhet inga posi-tar egna

Äventioner avsluten sker mellan förmedling fondpapperutan parterna. av
och andra finansiella instrument samband med köp eller försäljningutan
inryms i definitionen. frågan lånDet kan förmedlingt.ex. vara om av av
fondpapper se avsnitt 10.2.2 och 10.4.8.

I 7 och 8 hur de driver de olika verksamheterna skallp. anges som
betecknas.

P. 9 med §nuvarande 1 första stycket 4 fondkommis-överensstämmer
sionslagen.

harI 10 och 11 vissa begrepp förekommer i denna lagattp. anges som
vårtbetydelse i förslag till lag börs- och clearingverksamhetsamma som om

och till lag handel fondpappermed och andra finansiella instrument.om

i Allmänna bestämmelserl
3§ Rörelse i 2§ får tillstånd1-6 drivas endast eftersom anges av
bankinspektionen. Tillstånd får meddelas svenskt aktiebolag och
svenskt bankinstitut.
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Paragrafen, behandlats i avsnitt 10.5.2, de olikaatt typersom anger av
rörelse räknas i 2 dvs. fondkommissionsrörelse, marknads-som upp
garantrörelse, emissionsförmedlarrörelse, fondpappersförvaltarrörelse, pla-
ceringsrådgivarrörelse och värdepappersförmedlarrörelse, endast får be-
drivas tillståndefter bankinspektionen sådantoch tillstånd fårendastattav
meddelas svenskt aktiebolag och svenskt bankinstitut. Att aktiebolagett
eller bankinstitut måste svenskt innebär inte bolaget ellerett attvara
institutet måste fysiskaägt svenska eller juridiska Medvara av personer.
svenskt bolaget eller institutet bildats enligt svensk lag. Ex-attmenas
empelvis får utländskt bankföretag driva bankrörelse i Sverige. Eta-ett
bleringen får iske bankaktiebolagsform. Den bankenutlandsägda måste
bildas med stöd bankaktiebolagslagen och därmedär att ettav anse som
svenskt bankinstitut. Innebörden härav sådan utlandsägd bank fårär att en
liksom svenskägd bank driva rörelse enligt 2 § efter tillstånd bankin-en av
spektionen. Paragrafen nuvarande 3 § fondkommissionslagen.motsvarar

4§ För aktiebolag erhållit tillstånd 3 §enligt gäller vad ärsom som
föreskrivet aktiebolag i allmänhet, följer denna lag.annatom om av

Paragrafen innehåller upplysning aktiebolagslagen gäller föratten om
bolag erhållit tillstånd §enligt 3 inte följer fondkommis-annatsom om av
sionslagen.

Paragrafen nuvarande §8 fondkommissionslagen.motsvarar
Bestämmelsen saknar självständig betydelse. Aktiebolagslagens regler

gäller för alla aktiebolag det i fondkommissionslagen. Det ärutan att anges
heller inte nödvändigt de särskilda regler finns i fond-att attange som
kommissionslagen har företräde framför reglerna i aktiebolagslagen. Detta
påpekades lagrådet i samband med den nuvarande fondkommissions-attav
lagen föremål för överväganden. Departementschefen ansåg dock attvar
betämmelsen ändå kunde värde sevid tillämpningen 1978vara av prop.
79:9 263 295.ochs.

Med hänsyn till bestämmelsen behölls fondkommissionslageni och tillatt
motsvarande bestämmelse finns bl.a. i lag finansbolag §att 6 ochom

aktiefondslagen 4 § föreslår bestämmelsen behålls.att

5 Om§ inte följer denna lag, gäller för fondkommissions-annat av
rörelse bestämmelserna handelskommission i 1914:45lagenom om
kommission, handelsagentur och handelsresande.

Paragrafen innehåller erinran bestämmelserna handelskom-atten om om
mission i 1914:45lagen kommission, handelsagentur och handels-om
resande gäller i den mån särskilda bestämmelser inte i fondkommis-ges
sionslagen. Den §nuvarande 2 fondkommissionslagen. Bestäm-motsvarar
melsen innebär bl.a. reglerna självinträde i kommissionslagen gälleratt om

uppträderfondkommissionären kundens i affär.om motpartsom en
Som framgår § föreslår6 reglerna självinträde skall gällaävenattav om

bolag erhållit tillståndnär enligt 3 § utför uppdrag åt kund och dennessom
eller företagär närstående till det förmedlandemotpart äretten person som

bolaget.
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§ Vad föreskrivs6 självinträde §§ 1914:45i 40-45 lagensom om om
kommission, handelsagentur och handelsresande gäller även när ett
aktiebolag erhållit tillstånd §enligt 3 utför uppdrag avseende köp,som
försäljning eller byte fondpapper och andra finansiella instrumentav

avtal med företag har sådant samband med bolagetgenom som som
i 40avses

Vad i första ocksåsägs stycket skall tillämpas då avtalet ingåssom5 någonmed till aktiebolagetär ägare eller till företag harettç som som
5 sådant samband med bolaget i 40som avses
l Av paragrafen, följer reglernaär självinträde i kommissions-attsom ny, om

lageni skall gälla i alla de situationer där bolag erhållit verksamhets-ett som
i tillstånd utför uppdrag åt kund och kundensett är ägaremotparten av

bolaget eller sambandsföretag ellerär till sådantär företag.ägareett ett
Med ägare och har ägarandel i bolaget oavsettavses stor-var en som en

V leken. §Av 5 följer reglerna självinträde gäller fondkommis-näratt om en
i sionär uppträder kundens se 10.8.4.avsnittmotpartsom

Av reglerna i kommissionslagen följer bolaget skall meddela kundenatt
Bolaget ocksåär skyldigt tillvarataär kundens intressemotpart.vem som

med uppdraget slutförtsnär avtal skett medattsamma omsorg som genom
tredje frågal pris gäller bl.a. fårpriset inte mindresättasattman. om
fördelaktigt för kunden det vid den tidpunkt dåän med-gängsesom var
delande självinträde avsändes eller muntligen. Vill kunden göraom gavs
gällande bolaget inte berättigat affären med tillatt göra ägareattvar upp
bolaget eller till sambandsföretaget självt eller till dess åligger detägare,
kunden oskäligt uppehåll efter det fåtthan underrättelseatt utan att om
självinträdet meddela bolaget detta.

Vad med sambandsföretag framgår 40som avses av

Ett aktiebolag erhållit7§ tillstånd driva fondkommissions-attsom
rörelse skall i sin firma använda beteckningen fondkommission. Be-
teckningen fondkommissionär, marknadsgarant, emissionsförmedlare,
fondpappersförvaltare, placeringsrådgivare eller värdepappersförmed-
lare eller avledning därav eller sådantutländsk form fårord i firmaav
eller i övrigt vid beteckning verksamhet inte användas änav av annan
den erhåller tillstånd sådandriva framgårverksamhetattsom som av
beteckningen.

Paragrafens första mening i sak med § förstaöverensstämmer nuvarande 12
meningen fondkommissionslagen. Aktiebolag erhållit tillstånd drivaattsom
fondkommissionsrörelse skyldiga i sin firma använda beteckningenär att
fondkommission.

I övrigt i paragrafen det förbjudet för bolagär änattanges somannan
erhållit verksamhetstillstånd 3§enligt uppräknade beteck-användaatt
ningar. Bestämmelsen såvitt fondkommissionärerna,gällermotsvaras, av

§nuvarande 4 fondkommissionslagen.
I nuvarande §12 sista meningen fondkommissionslagen be-vidsägs att

teckning verksamheten ordet bankir, avledning därav utländsk formellerav
sådant ord inte får användas.av

Vad gäller det nyssnämnda så innehållerledet kreditmarknadskommit-
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§härför det i kap. 5sådant förbud. Motivet 1förslag inget ärténs att
banker i firmanamnfinns förbud för andrabankrörelselagen än attett

finns föreskrifter förbank och det i firmalagenanvända ordet att mot-att
vilseledande firmabeteckningar.verka

firma använda ordet bankirtill bestämmelsen förbud iEtt skäl att varom
allmänheten framstodansåg bolagen därigenom gentemotatt att somman

någon form kreditinstitut.av
ingick ordet bankir i flerafondkommissionslagenFöre tillkomsten av

jfr 171. Införandet för-firma SOU 1976:4fondkommissionsbolags avs.
bankir förmodligen prak-användandet beteckningenbudet ettmot av var

ansåg vilseledandefram ändringtiskt tvingasätt att av en som manen
gjord registrering fickföre firmalagens tillkomst 1974beteckning. En näm-

meddelasförbud firmans användning kunnatligen hävas endast mot éom
ifirmalagen.övergångsbestämmelserna till I dagenligt äldre lag p. 4 av

innehåller Vifirma ordet bankir.finns inga fondkommissionsbolag vars
bolagetsframgår § bankinspektionen skall godkännaföreslår 9 attsom av
framgår§ aktiebolagslagenbolagsordning och ändringar däri. Av 2 kap. 4

sambandinnehålla firma. torde ibolagsordningen skall bolagets Detatt
firmabeteckningenpå inspektionen tilldärmed ankomma över-att attse

och den intefondkommissionslagens bestämmelsermed ärensstämmer att
§ bankrörelselagen detallmänheten. Enligt kap. 5vilseledande för 1 är

firmalagen finnsbank använda ordet bank och iförbjudet för än attannan
Påvilseledande firmabeteckningar. grund här-föreskrifter för motverkaatt

föreslår utgår.bestämmelsenattav

Tillstånd

får§ 1-6 med-Tillstånd driva rörelse enligt 2för aktiebolag8 § attett
delas endast om

författning,strider denna lag ellerbolagsordningen mot annan
sådandriva rörelse,bolaget olämpligtär att

skada för det allmänna,kan bli tillrörelsen antagas
övrigt i denna lag.uppfyller de villkor i4. bolaget som anges

registrerats.tillstånd får bolaget har HarinnanAnsökan görasom
från stiftelseurkundens under-sådan månaderansökan gjorts inom sex

aktiebolagslagen§ stycketden i 2 kap. 9 förstatecknande, räknas
från tillståndsbeslutet.tiden1975:1385 föreskrivna l

stycketoch andraTillståndsvillkoren i paragrafens första stycke över-även
Lämplighetspröv-§ fondkommissionslagen.med nuvarande 6ensstämmer

första 3skadeprövningen enligt stycketningen första stycket 2 ochenligt
avsnitten l0.5.4 och 10.5.6.behandlas i

för aktiebolagbolagsordningenBankinspektionen godkänner9§ ett
tillstånd meddelastillstånd § samband medenligt 3 iansökt attsom om

för den till-tillstånd skall fogas planför bolaget. Till ansökan enom
tänkta verksamheten.

innehålla:i första stycket skallPlan som anges
tilltänkta verksamheten,beskrivning denen av
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2. redogörelse för bolagets organisation,en
verksamhetsområde,uppgift bolagetsom

förväntade ekonomiska utfallet under det4. detöveren prognos
inledande skedet,

de uppgifter i övrigt bankinspektionen bestämmer,5. som
fall för räkning driva handel med6. i det bolaget attavser egen

fondpapper och andra finansiella instrument analys det förväntadeen av
påkapitalbehovet fördelat olika riskklasser.

erhållitBeslut ändring bolagsordning för aktiebolagettom av som
tillstånd § fårenligt 3 skall bankinspektionen och inte regi-prövas av

innan det har godkänts inspektionen.streras av

paragrafens första stycke bankinspektionen skall godkännaI ettattanges
tillståndbolags bolagsordning i samband med meddelas i tredjeatt samt

ändringar inspektionen innanstycket i bolagsordningen skall prövasatt av
§de får fond-registreras. I dessa delar paragrafen nuvarande 7motsvarar

kommissionslagen. Andra stycket är nytt.
Andra stycket har tillkommit efter förebild i banklagstiftningen. I 2t.ex.

§ tillståndkap. 3 bankaktiebolagslagen det i samband med sökssägs attatt
till bolagsordningen skall fogad plan för den tilltänkta verksam-vara en
heten.

§Tillägget gjorts för ledning vid tillståndsprövningen. Enligt 3har att ge
innehålla:bankrörelseförordningen sådanskall verksamhetsplanen

beskrivning den tilltänkta verksamheten,en av
redogörelse för bankens organisation,en

verksamhetsområde,uppgift bankensom
förväntade på olika riskklasser,analys det kapitalkravet fördelaten av

inledande skedet,det förväntade utfallet under detöveren prognos
de uppgifter i övrigt bankinspektionen bestämmer.som.

det gäller frågan tillstånd för bolag enligt denNär avgöraatt ettom
föreslagna fondkommissionslagen uppgifter krävssom av ensynes samma
banks verksamhetsplan betydelse. Vad i punkt 4 docksägs ärvara av som
inte aktuellt för andra dem driva handel med fondpapperän attsom avser
och andra finansiella instrument för räkning.egen

marknadsga-uppgåAktiekapitalet för fondkommissions-,10§ skall
tio miljoner kronoroch emissionsförmedlarbolag till minst samtrant-

värdepappersför-placeringsrådgivar- ochför fondpappersförvaltap,
medlarbolag till minst femhundratusen kronor.

fondpappersförvaltar-,Innefattar den verksamhet drivs ettsom av
medhandelplaceringsrådgivar- värdepappersförmedlarbolageller även

skall dockräkninginstrument förfondpapper och andra finansiella egen
uppgå miljoner kronor.bolagets aktiekapital till minst tio

fondkommis-påI paragrafen ställs krav aktiekapitalets storlek Förupp.
föreslår aktie-sions-, marknadsgarant— och emissionsförmedlarbolag ett

erhållit andrapåkapital lägst 10 milj. kr., medan för övriga bolag som
verksamhetstillstånd 000 kr. idet tillräckligt med minst 500ansett vara
aktiekapital. Driver sistnämnda bör dockbolag handel i räkningegen
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uppgåaktiekapitalet till minst 10 milj. kr. Vi har motiverat våranärmare
förslag i avsnitt 10.5.3.

Styrelsen förll § aktiebolag erhållit tillstånd §enligt 3 skallett som
bestå minst fem ledamöter. Styrelsen skall verkställandeutseav en
direktör. Denne och ledamöterna skall tjänstgöring hosen av genom
fondkommissionår eller ha skaffat sig densätt erfarenhetannat som
behövs för verksamheten.

10§I nuvarande fondkommissionslagen fondkommissions-att ettanges
beståbolags styrelse skall minst ledamöter, styrelsen skalltre att utseav en

verkställande direktör och VD och ledamöterna skallatt en av genom
tjänstgöring fondkommissionär påhos eller ha skaffat sig densättannat
erfarenhet förbehövs verksamheten.som

§ §Av 18 kap. 1 och 3 aktiebolagslagen framgår aktiebolagsatt ett
styrelse beståskall minst ledamöter aktiekapitalet eller maxi-treav om
mikapitalet uppgår till minst milj. sådana1 kr. och det i bolag skallatt utses

VD. Fondkommissions-, emissionsförrnedlar- och marknadsgarantbolagen
andra bolag driver tillståndspliktig verksamhet ochsamt som annan sam-

tidigt handel i vårt påräkning skall enligt förslag ha aktiekapitalettegen
minst 10 milj. kr. dessa såledesFör bolag följer redan aktiebolagslagenav

styrelsen beståskall minst ledamöter och VD skall Vadatt tre att utses.av
gäller bolag med aktiekapital understiger milj.1 kr. följerett som av
aktiebolagslagen styrelsen kan bestå tvåeller ledamöter och VDatt av en
behöver inte Om inte i fondkommissionslagen kommerutses. annat anges
dessa bestämmelser i aktiebolagslagen gälla för andra bolag driveratt som
tillståndspliktig verksamhet de nyssnämnda. Vi det fördelän anser vara en

samtliga auktoriserade bolag har VD och storlek.styrelse vissatt en en av
Från bankinspektionen frånhar upplysts inspektionens i dagsidaatt man
ställer krav på bestå tvåstyrelserna skall minst fem ledamöter ochatt attav

dessa skall rekryteras föreslårutanför bolagets ägarkrets. Vi bankin-attav
spektionens praxis vad gäller antalet ledamöter i lag. Vidareanges anser
det fördel tillsynssynpunkt några styrelseledamöternavara en ur om av
rekryteras externt.

Kompetenskravet i paragrafens med gällan-sista mening överensstämmer
de lag. j

l §nuvarande 11 fondkommissionslagen finns bestämmelse attomen
minst revisor bestämmelsenskulle auktoriserad revisor. Motivet tillen vara

det ansågs den tillsynviktigt komplement till utövasatt ettvar som avvara
bankinspektionen fondkommissionsbolagen underkastade sakkun-äratt en
nig och opartisk revisor.

I aktiebolagslagen utsedd revisor skallställs krav minstatt varaen
auktoriserad ieller kvalificerade revisorergodkänd revisor. Denna regel om
alla aktiebolag trädde i kraft den januari 1983.1

Den föreskrift kvalificerade revisorerfinns i aktiebolagslagensom nu om
torde får tillfredsstäl-tillräcklig garanti för alla aktiebolagutgöra att enen
lande revision. Det saknas därför skäl i fondkommissionslagenatt ange
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införafunnit skäldärför intefråga. Vi hari denna attnågon specialregel
fondkommissionslag.vårt tillförslagsådan bestämmelse inågon ny

Verksamheten

§ sin verk-tillstånd 3 skallerhållit enligt utövaaktiebolagEtt12 § som
värdepappersmarknaden.påsedgodmed iakttagandesamhet av

kredit-Ifondkommissionslag.nuvarandemotsvarighet iRegeln saknar
motsvarandefinnskapitalmarknadslagförslag tillmarknadskommitténs en

etikregel intagen.
på värde-handelnvilkafrågorna, efterbehandlasI kap. 13 normer som

tillskapas.dessaoch hurpappersmarknaden bör ske normer

fondkommis-underlättafår, förfondkommissionsbolagEttl3§ att
denna:samband medsionsrörelsen, i

enligt 23säkerhetkreditlämna mot
§22 haravtal enligtförutsättningundermedel konto attmotta

träffats,
finansiella instrumentoch andrafondpapperoch bytasäljaköpa,

§§.och 15följer 14begränsningdenräkning medför avsomegen
led ifårpunkt 3stycketi första ettVerksamhet somsom anges
§ tilltillstånd 3fått enligtaktiebolagdrivasrörelsen även ett somav

fondkommissionsrörelse.rörelse äntyp avannan
tillstånd enligtfåttfår aktiebolagföreliggerskälOm särskilda ett som
verksamhet änbankinspektionentillstånd utöva även§ efter3 annanav

styckena.första och andraitillståndet eller sägsföljersom av

vid sidanfondkommissionsbolagfår§ stycket13 förstaEnligt nuvarande ett
där-verksamheteruppräknadevissadrivafondkommissionsrörelsenav

emissionsförmed-placeringsrådgivning ochfondpappersförvaltning,ibland
vårt förslagenligtkräver sär-verksamhetsformerlarverksamhet. Dessa tre

sidoverksamhet.tillåtendärför intetillstånd ochskilt är att anse som
10.122behandlats i avsnittstycke motsvararförstaParagrafens som

fårLiksom hittillsfondkommissionslagen.1-3§ första stycketnuvarande 13
fårpåInlåning kontofondpapper.ilämnas säkerhetkredit endast mot

kunden.medavtal häromskriftligtdet finnsske endastliksom hittills ettom
imotsvarighetsaknarbegränsningarfår med vissaEgen handel ske som

koncemak-aktier ochAnskaffningskostnaden vad gällergällande rätt. egna
innehavdaandelengällerfår uppgå 3 milj. kr. Därutövertier till högst att

vadaktiekapital ochbolagetsfår överstiga femaktier inte procent avegna
heller 5i koncerni bolag procentgäller innehav aktier avannat sammaav
fondkommissions-10.9.3.2. Ettavsnittkoncernbolagaktiekapitalet i ett

andeltill änenskilt bolag störrefår inneha aktier ibolag inte ett somen
avsnittaktiekapitaletellerröstetalethögst 5 procentmot avsvarar

medöverensstämmerbegränsningar10.9.3.4. gällerövrigtI ett sompar
föreningekonomiskandelar iaktier ochförvärvgällande Det gällerrätt. av

ingårförvärvettillstånd bankinspektionen,får efterendast ske omavsom
medsambandaktier ifråga förvärvIi organisationen.ledett avomsom
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medverkan vid emission, föreslås liksom hittills aktierna måsteatt avyttras
inom år inte bankinspektionenett medger förlängning fristen.om en av
Däremot föreslås i till vad gäller i dag intemotsats särskilt tillståndattsom
från inspektionen skall krävas för förvärv aktierna. Skälet härtill ärav att
det enligt vårt förslag krävs särskilt tillstånd för få medverkaett vidatt
emissioner.

I andra stycket bolag driver tillståndspliktigatt verk-anges som annan
samhet fondkommissionsrörelseän får vid sidan härav driva handel för egen
räkning på villkor fondkommissionsbolagen. En förutsättningsamma som
härför dock vilketär framgår §10 andra stycket bolagets aktiekapitalattav
uppgår till minst 10 milj. kr.

Tredje stycket överensstämmer med gällande Enligträtt. bestämmelsen
har bankinspektionen möjlighet efter individuell prövning tillåtaatt en ett
bolag driva även verksamhetatt framgårän första eller andraannan som av
stycket. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.12.2. Kreditmarknads-
kommittén har i stället valt i generell Verksamhetsbeskrivningatt sökaen
fånga vilka verksamheter tillåtna förär fondkommissionsbolag.upp ettsom
Därvid dock ingen ändring i sak.avses

I förarbetena till fondkommissionslagen ansågs det fördel med attvara en
i lagen klart deñniera den sidoverksamhet skall tillåten prop.som vara
197879:9 144. Fördelen med den kreditmarknadskommittén före-s. av
slagna generella regeln skulle därigenom uppnåratt störrevara man en
flexibilitet i lagstiftningen.

En explicit uppräkning de olika sidoverksamheterna omedelbartav ger
besked vilken verksamhet tillåten vid sidanär den egentligaom som av
verksamheten. måsteDetta innebära klar fördel framför denanses en
generella regeln. §Av 13 andra stycket i den nuvarande och i tredje stycket

den föreslagna lydelsen bankinspektionen möjlighetav tillåtaav oss ges att
också verksamhet den har samband med denoavsett huvud-annan om
sakliga rörelsen eller ej. Genom den bestämmelsen uppnås tillräcklig flexi-
bilitet. Sammantaget framstår bibehållande denett nuvarande systema-av
tiken bättre denän kreditmarknadskommittén föreslagna, varför visom av
föreslår den nuvarande systematiken behålls.att

Som framgått har valt liksom gäller i dag behållaatt expliciten
uppräkning vilka sidoverksamheter bolag erhållit tillstånd fårettav som
bedriva.

14 § Ett aktiebolag erhållit tillstånd § fårenligt 3 för räkningsom egen
förvärva

fast egendom, eller bostadsrätt förtomträtt bereda bolagetatt
lokaler för rörelsen eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. inventarier för rörelsen eller till fastighet bolaget eller tillägersom
lokaler bolaget i övrigt innehar,som

fondpapper och andra finansiella instrument med de begräns-
ningar följer andra stycket och 15som av

Aktie eller andel i ekonomisk förening får aktiebolag erhållitett som
tillstånd §enligt 3 inte förvärva tillstånd bankinspektionen,utan av om
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verksamhet.bolagetsorganisationeniledingårförvärvet ett avsom
medgebankinspektionen ettattkanföreligger,skälsynnerligaOm

egendom§ får förvärva3enligttillstånderhållit annanaktiebolag som
stycket.förstaiän avsessom

stycket15§ förstanuvarandestyckeParagrafens första motsvararsom
förfår förvärvafondkommissionsbolag egenegendomden ettsomanger

räkning.
fondkom-de förvärvkonstateratharKreditmarknadskommittén att som

inomliggerstycket§15 förstanuvarandeenligtfårmissionsbolag göra
i lag.behöversärskiltdettaverksamhet angesför deras attutanramen

redovisatsvilketkreditmarknadskommittén,liggerihärtillFörklaringen att
fondkommissionsbolagensbeskrivaregelallmäni13 valtunder att en

verksamhet.
uppräkningmedsystematikennuvarandedenföreslårVi nämnts attsom

bibe-bedrivafårbolagtillståndspliktigtsidoverksamhetervilka ettsomav
hålls.

förvärvoch 21punkter.fyra t.ex.omfattar av§ stycketförsta15 avser
medanför rörelsen,lokalerbereda bolagetförinventarierfastighet och att
värde-andraochaktierobligationer,placeringsförvårv43 och avavserp.

papper.
omfattasverksamhetbedrivaskall kunna avbolag somFör enatt ett

Vadinventarier.måste finnasdetochnågon lokalske imåste dettalagen
sådan absolutsigoch fördärför i2och utgör1i punkternastadgas ensom

behöverdetifrågasättaskandetverksamhetenförförutsättning att om
verksamheterderäknamedsystematiken somattEftersomi lag. uppanges

konsekvens§ i13 börbibehållits ifår bedrivabolagtillståndspliktigtett
därförblirhärav attSlutsatseni 14gällaprinciphärmed även samma

behålls.och 21ibestämmelserna p.
naturligtframstår detoch 43ibestämmelsernagäller somdärefterVad p.
medel ifå placeraskalllikviditetsförvaltningenled ibolagen ettatt som

intekanDettafinansiella instrument.andraochfondpapperolika typer av
tillverksamheterhuvudsakligabolagsdessamed somstå konfliktianses

gällerdetNärinstrument.finansiellamedhandelbestådel kanviss avi skall placeraintebolagenlagstiftningenbakomtanke attdockaktieri är enl önskarbolagOmförmögenhetsinnehav.l ettlångsiktigti aktier förmedellä långsiktigt börföreningekonomiskiandelarelleraktiermedel iplacerai
nedanhäromMerbankinspektionen.tillståndefterfå ske förstdetta av

för-långsiktigatveksamhetermotsvarande motNågraandra stycket.under
finansiellabegreppetInförandetfinns knappast.obligationer avvärv av

sammanföras.kunnaoch 4 bör3nuvarandedeleder tillinstrument att p.
förstanuvarandedetföreslåsvad anförts attbakgrundMot somav

fyra.föri ställetpunkteridelasoch§ omarbetasstycket i 15 treupp
§3tillstånd enligterhållitfår bolagstyckeandraparagrafensEnligt som

ekono-andelariochaktiertillstånd förvärvabankinspektionensmedendast
bola-organisationenled iingårförvärvetföreningar, ett avmiska somom

§ stycket.andranuvarande 15Bestämmelsenverksamhet. motsvarargets
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Ett förhållande blivit och aktuelltsom nu är svenskamer fond-mer att
kommissionsbolag etablerar dotterbolag i utlandet. Sådan etablering inne-
bär förvärv organisationsaktier enligtav paragrafen och tillstånd krävs för
förvärvet. För tillstånd skall lämnasatt i den här beskrivna situationen bör

detkrävas land däratt etableringen sker har tillfredsställande regler för
auktorisation och tillsyn. Härigenom skapas vissa garantier för det finnsatt

tillfredsställande kontrollen dotterbolaget driveratt verksamhetav på ett
godtagbart ochsätt så inte skeratt tillsynsmyndighetenom i det främmande
landet har tillräckliga befogenheter ingripa. Enatt förutsättning förannan
tillstånd till förvärvet organisationsaktierna börav det finnsattvara ett
fungerande tillsynsmyn-informationsutbyte mellan bankinspektionen och
digheten i det främmande landet. Visar det sig det informationsut-genom
byte sker dotterföretaget inteatt skötersom verksamheten på sättett som
bankinspektionen finner godtagbart och vidtas inte tillräckligt kraftfulla
åtgärder dotterföretagetmot tillsynsmyndigheten i det land där dotterbo-av
laget finns bör bankinspektionen ha möjlighet återta givet tillståndatt att
förvärva organisationsaktier. Som framgår 33 § föreslår vi införandetav av

sådan bestämmelse.en
Kreditmarknadskommitténs förslag till motsvarande bestämmelse åter-

finns i 5 kap. 3 § kapitalmarknadslagen.
I förarbetena till den nuvarande bestämmelsen förutsättningattanges en

för tillstånd förvärvetär inte framståratt olämpligt från allmänsom syn-
punkt. Det kan fallet uppdelningvara rörelsen på olikaom juridiskaen av

medför risk för regler i fondkommissionslagenpersoner att eller annan
lagstiftning inte får avsedd verkan prop. 197879:9 178.s.

Det framstår naturligt med hänsyn till densom särställning de isom
fondkommissionslagen tillståndspliktiga bolagen har de måste ha till-att
stånd för led iatt organisationenett bolagetssom verksamhet förvärvaav
aktier eller andelar i ekonomisk förening.

Enligt paragrafens tredje stycke får bankinspektionen medge bolagatt ett
får förvärva egendom än i förstaannan stycket. Denna möjlighetsom anges

överensstämmer med gällandesom börrätt finnas kvar i fortsätt-även
ningen.

Den nuvarande §14 fondkommissionslagen innehåller förbud förett
fondkommissionsbolag utfärda obligationer,att förlagsbevis eller andra för
den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.

Kreditmarknadskommittén har föreslagit förbudet upplåningatt viamot
obligationer upphävs.m.m.

Det huvudsakliga skälet till förbudet infördesatt fondkommis-attvar
sionsbolagen inte fick utvecklas till kreditinstitut. Dessutom antogs att
behovet upplåning inte skulle såav med beaktandestort införandetvara av

handelslagerbegränsningen.av
Eftersom fondkommissionsbolagen får kredit endast säkerhet ige mot

fondpapper torde det knappast behöva befaras de utvecklas till kredit-att
institut. Behovet upplåning torde öka bolagen tillåtsav haattgenom ett
väsentligt handelslager.större Mot bakgrund härav föreslår vi inte någonatt
motsvarande bestämmelse införs i vårt förslag till fondkommissionslag.ny
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15 § Ett aktiebolag erhållit tillstånd §enligt 3 får, med iakttagandesom
vad i övrigt följer andra-sjätte styckena, för underlättaav som attav

rörelsen inneha aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder och
ekonomiska föreningar till anskaffningsvärde högstett 150 miljonerav
kronor eller femtio aktiebolagetsmot kapitalbassom procentsvarar av
enligt 18 dock högst miljard kronor. Om sådant bolag ingår ietten en
koncern, i vilken ingår ytterligare bolag eller bankinstitut erhållitsom
tillstånd enligt 3 gäller denna begränsning för koncernen i dess hel-
het. I sådant fall skall moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka
värdegränser bestämts för de olika företagens innehav nämndasom av
fondpapper.

Det åligger aktiebolagets styrelse tillse fondpapperatt iatt som avses
första stycket dröjsmål.omsätts utan

Fondkommissionsbolag får, för underlätta fondkommissionsrörel-att
förvärva aktier och aktier i moderbolagsen, hinder be-egna utan av

stämmelsen i 7 kap. §1 första stycket aktiebolagslagen 1975:1385.
Detta gäller dock endast aktierna det slagär §i 23sägs förstaom av som
stycket. Anskaffningsvärdet det sammanlagda innehavetav av egna
aktier och aktier i bolag i den koncern bolagetannat tillhör får intesom
vid något tillfälle överstiga miljoner kronor. innehavettre Att heller
får överstiga viss andel aktierna någoti bolagen föreskrivs i femteav av
stycket.

Ett aktiebolag erhållit tillstånd driva emissionsförmedlarrö-attsom
relse får förvärva fondpapper aktiebolaget i denna sin rörelsesom
medverkar till påavsätta marknaden.att Avser förvärvet aktier, emis-
sionsbevis, andelar i aktiefonder eller andelar i ekonomiska föreningar
skall dessa så det lämpligenavyttras kan ske och årsnart eftersenast ett
förvärvet. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen medge

nämnda fondpapper får innehasatt längre tid.
Ett aktiebolag erhållit tillstånd enligt § får3 i rörelsen intesom äga

eller lån förfoga över andelstörre aktierna igenom enskilten ettav
bolag än högst femmot röstetalet för samtligasom procentsvarar av
aktier eller fem aktiekapitalet.procent av

Vid tillämpning första och femte styckena skall inte medräknasav
innehav sådan aktie i fjärde stycket eller 14§iav andrasom avses
stycket.

I paragrafen de begränsningar föreslår frågai ägandet aktieranges om av
finns i bolagens handelslager avsnitt 10.9.3.som

I paragrafens första stycke den inom vilken de auktoriseradeanges ram
bolagen får led i rörelsen inneha aktier,ett emissionsbevis andelarsom samt
i aktiefond och ekonomisk förening. Detta detutgör s.k. handelslagret.
Anskaffningsvärdet handelslagret har begränsats både nedreav genom en
och absolut övre Utangräns. hänsyn till bolagets kapitalbasen att påtas

sätt än kapitaltäckningannat skall finnas, fåratt handelslagret uppgå till
högst 150 milj. kr. Det bolag önskar handelslagerstörre får ha detettsom
endast under förutsättning lagrets anskaffningsvärdeatt inte överstiger ett
värde 50 bolagets kapitalbas,motsvarar docksom procent värdetav att av
lagret aldrig får överstiga miljard1 kronor. Begränsningen gäller totalt för
alla auktoriserade bolag och banker inom koncern. För under-attsamma
lätta för bankinspektionen har föreskrivits moderbolaget skall under-att
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före-bestämts för de olikainspektionen vilka värdegränserrätta om som
handelslager.tagens

åläggs för auktoriserat aktiebolagl paragrafens andra stycke styrelsen ett
dröjsmål.ingår handelslagrettillse fondpapper i omsättsatt att utansom

avsedd används för innehavBestämmelsen hindra handelslagretär att att av
månblir i någonorganisationsaktier. Hur snabbt lagret skall omsättas

omständigheterna. trettio dagar torde det dockberoende Längre än somav
rimligt aktier behålls i handelslagret. Det viktigtregel inte är attattvara

bolagsstyrelsernabankinspektionen i sin tillsynsverksamhet kontrollerar att
så bli iakttaget.organiserar verksamheten omsättningskravet kan väntasatt

§16 stycketParagrafens tredje stycke delvis nuvarande andramotsvarar
fondkommissions-fondkommissionslagen. Bestämmelsen gäller endast för

§ framgår debolag. 6 kap. 9 andra stycket bankaktiebolagslagenAv att
tillståndbegränsningar gäller för bankinstitut haräven attsom anges som

driva fondkommissionsrörelse.
l bestämmelsen behandlats i avsnitt 10.9.3.2 gränsertresom anges som

fårinte får anskaffningsvärdet aktier ochDels av egnapasseras. summan av
fåröverstiga 3 milj. kr. andelen innehavda aktier ikoncernaktier inte Dels

det inte överstiga fem bolagets aktiekapital och delsbolaget procentegna av
femfår innehavda aktier i koncernbolag inte överstiga iandelen procentett

bolaget.det
fåraktier aktier i moderbolag vidare endast skeFörvärv och omav egna

inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller in- elleraktierna är annan
sådanaofficiell börs eller har utbjudits till försäljning underutländsk som

sådanförhållanden det sannolikt de inregistreras vid börs. Vidareäratt att
påfår förvärv enligt bestämmelsen ske aktierna noterade OTC- ellerärom

O-listan.
till vissI paragrafens fjärde stycke finns bestämmelse del mot-en som

§ fondkommissionslagen. Till skillnadnuvarande 15 tredje stycketsvarar
erhållitföreslår bolag tillstånd tillvad tidigare gälltmot att ettsom som

ha förvärva fondpapper i sambandemissionsförmedlarrörelse skall rätt att
med emission i vilken bolaget medverkat. förvärvet aktier, emis-Avseren
sionsbevis, andelar i aktiefonder eller andelar i ekonomiska föreningar skall

år.dessa så det lämpligt och inom Bankinspektio-är senast ettavyttras snart
får enligt vårt förslag förlänga den fristen särskilda skäl föreligger.omnen

får sådanEnligt nuvarande bestämmelser förlängning medges endast om
Ändringen uppnåföreligger. gjorts likformighetsynnerliga skäl har för att

med vad i dag gäller för banker.som
behandlats i avsnittParagrafens femte stycke Bestämmelsen harär nytt.

§erhållit tillstånd inte får i10.9.3.4. bolag enligt 3 sittDär ettatt somanges
lån förfoga femaktierhandelslager elleräga över än procentgenom merav

tillämpningi enskilt bolag. Vidröstetalet eller aktiekapitalet ett avav
lånade räknas ihop.bestämmelsen skall ägda och aktier
framgår första ochsjätte stycke begränsningsreglerna iAv paragrafens att

fråga förvärv aktier eller andelarfemte styckena inte gäller i omom av
ingår verksamhet.förvärvet led i organisationen bolagetsettsom av
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heller gäller begränsningsregeln i stycket vidfemte förvärv aktier iav
samband med medverkan vid framgåremission. Vidare fondpapperatt som
förvärvats med stöd fjärde stycket inte skall räknas in i handelslagretav
tillämpning begränsningsregeln i första stycket.av

Aktier16 § förvärvats med stöd bestämmelserna §i 13 förstasom av
stycket 3 eller andra fårstycket inte företrädas vid bolagsstämman.
Sådana aktier skall inte medräknas det fordrasnär samtycke tillägareav

viss del aktierna i bolaget för beslut skall bli giltigt elleratt etten av en
befogenhet fåskall utövas.

Paragrafen §I 8 kap. bankaktiebolagslagenär 1 finns motsvarandeny. en
bestämmelse avseende aktier eller aktier i dotterbolag till banken.egna
Genom bestämmelsen markeras innehav aktier i handelslagret inte äratt av
till för skaffa sig påinflytande bolagsstämman. Av hänvisningen till 13att
kap. första stycket 3 i sin §hänvisar till 15 framgår inte hellertur attsom

lånatsaktier får utnyttjas på bolagsstämman. Bestämmelsen har be-som
handlats i avsnitt 10.9.3.3.

17 För skydda fordran får§ aktiebolag erhållit tillståndatt ett som
§enligt 3 hinder vad i övrigt föreskrivs påi denna lag delsutan av som

offentlig auktion eller Stockholms fondbörs eller börs eller vidannan
exekutiv försäljning köpa egendom eller säkerhetär utmätt utgörsom
för fordringen, dels betalning egendom säkerhetöverta utgörsom som
för fordringen eller egendom, det finns anledning anta attannan om
bolaget skulle lida förlust.avsevärdannars

Egendom aktiebolag har förvärvat enligt första stycket skallettsom
så det lämpligen kan ske och det kanavyttras när ägasnart senast rum

förlust för bolaget. Har egendomen inte år fråninomutan avyttrats tre
förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

j Förvärv enligt första stycket skall anmälas till bankinspektionen en-
ligt de föreskrifter utfärdasnärmare regeringen eller eftersom av rege-
ringens bemyndigande bankinspektionen.av

Paragrafen med 17§överensstämmer nuvarande fondkommissionslagen.
med den ändringen bestämmelsen påtillämplig bolagallagörsattg som

i erhållit tillstånd enligt §3 och fårförvärv ske vid börsäven änatt annan
l Stockholms fondbörs. En följd förslagde lagt fram aktiehandelnav om
i vid Stockholms fondbörs blir förvärv aktier enligt paragrafen fåratt av

förutom inregistrerade och OTC-noterade aktier aktier noteradeI även avse
i på O-listan.

18 Ett aktiebolag§ erhållit tillstånd enligt §3 skall till uppdrags-som
givarnas skydd ha kapitalbas åttalägst detmotsvarar procenten som avj2 sammanlagda belopp till vilket placeringarna §skall enligt 19tas upp
andra kapitalkrav.stycket Kapitalbasen primärt kapital ochutgörs av
supplementärt kapital denmed avräkning föreskrivs i fjärde styck-g som

‘ et.l Med primärt kapital dels kapital, dels femtioeget procent ettavses avl belopp bolagets utlåning,för garantiförbindel-motsom svarar reserver
och utländska valutor, bolagets för obligationer ochmotser reserver

aktier, varmed det belopp med vilket dessa tillgångars marknads-avses
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värde överstiger nettobokföringsvärdet, bolagets i följdsamt mot reserv
upplåtitsavskrivning på egendom till nyttjande, dels andraav som

tillskott efter regeringens efter regeringensoch eller, be-reserver som
medgivande fårmyndigande, bankinspektionens likställas med eget

kapital.
kapital dels värdetMed supplementärt det nominella förlags-avses av

löptidbevis och andra skuldförbindelser, vilkas ursprungliga överstiger
årfem och medför till betalning först efter bolagets övrigarättsom

borgenärer. dock högst hälften bolagetsbeloppett motsvararsom av
efterprimära kapital, dels och andra förbindelser regering-reserver som

eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionens med-ens
får andragivande inräknas i kapitalbasen. Förlagsbevis och skuldför-

återstående år,bindelser, vilkas löptid understiger fem skall därvid tas
tjugo nominellttill belopp värde förett motsvarar procentupp som av

år återstår fårvarje helt till förfallodagen. Supplementärt kapitalsom
uppgå till belopp det primära kapitalet.högstett motsvararsom

Från kapitalprimärt kapital och supplementärt skallsumman av
bokförda värdet vad tillskjutits aktiekapitalavräknas det som somav

utländskt någoneller i form till in- eller företag driver formannan som
Sådanenligt denna avräkning skall dock inte ske iverksamhet lag.av

fråga aktietillskott högst fem bolagetsmotsvarar procentom som av
frågakapital fem företagets aktiekapital eller ioch högst procenteget av

omfattas bestämmelserna i 20tillskott i företagom som av

förhållande tillgångarbestäms i till bolagetsl9§ Kapitalkravet samt
åtaganden påingångna garantiförbindelser och andra kapitalmarkna-

iplaceringar. indelas placering- åden Vid beräkningen kapitalkravetav
i följande fem nämligen:arna grupper,

iåtaganden 10§tillgångar i 2 kap. A bankrörel-A. och som avses
1987:617,selagen ‘

tillgångar åtaganden 10§ B bankrörel-och i 2 kap.B. som avses
selagen,

åtaganden 10§C. tillgångar i 2 kap. C bankrörel-och som avses
selagen,

påD. fordringar med efterställd betalningsrätt aktiebolag aktiervars
på svenskinregistrerade Stockholms fondbörs eller börsär samtannan

tillgångar hänförsåtaganden enligt bankrörelselagen till 2 kap.och som
§10 E,

andelar i aktiefond och ekonomiskE. aktier, emissionsbevis och
tillgångar åtagandenförening övriga och kapitalmarknadensamt som

sådana § fjärdeinnehas led i enligt 18 stycketrörelsenett utom somsom
beräkning omfattas be-skall avräknas vid kapitalbasens eller som av

stämmelserna i 20
någotFör under gäller inte kapitalkrav.placeringar Asom anges

ingårfordran på företag iKapitalkrav gäller inte heller för ett somen
koncern bolaget. I övrigt skall vid beräkningen kapital-samma avsom

kravet placeringarna till sammanlagt:tas upp
under B,tjugo placeringarprocent angessumman av somav

C,femtio placeringar under2. procent som angesav summan av
underetthundra placeringar D,procent av som angesav summan

placeringar under E.4. trehundra procent som angesav summan av
säkerhet ställts enligtFör placeringar i optioner och terminer för vilka

lagen 1990:000 handel fondpapper och andra finansiellamedom
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instrument gäller inte något kapitalkrav. Tillgångar föranvänts attsom
sådanställa säkerhet får inte inräknas i aktiebolagets kapitalbas vid

tillämpning §18 första stycket.av
Till grund för beräkningen enligt andra stycket skall placeringarna tas

till följande värden, nämligen:upp
tillgångar, för vilka §i 18 andra stycket avsatts,reserver som avses

till sitt bruttobokföringsvärde, obligationer och aktier dock till sitt
marknadsvärde,

övriga tillgångar till sitt nettobokföringsvärde,
garantiförbindelser, knutna till kreditgivning,är till sitt nomi-som

nella belopp,
4. övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp, samt

åtagandenandra på kapitalmarknaden till sitt nominella belopp,
inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektio-om
i föreskrift angivit lägre belopp.ettnen

Om20 § aktiebolag erhållit tillstånd §enligt 3 harett dotter-ettsom
företag skall vad §i 18 föreskrivs kapitalkrav tillämpas påävensom om
koncernen konsoliderat kapitalkrav.

Beräkningen koncernens kapitalbas konsoliderad kapitalbas ochav
koncernens placeringar skall med tillämpninggöras de reglerav som
enligt ll kap. §11 aktiebolagslagen 1975:1385 gäller för upprättande

koncernbalansräkning. Den konsoliderade kapitalbasen skall därvidav
i förekommande fall omfatta redovisadeäven minoritetsandelar. Redo-
visad goodwill skall frånavräknas primärt kapital. Placeringar skall tas

till de värden föreskrivs i §19 fjärde stycket.upp som

Kapitaltäckningsreglerna i 18-20 §§ det förslag Kapitaltäck-motsvarar som
ningsgruppen lagt fram. Detta innebär inte förslagövervägt iatt gruppens
sak. Vi har i stället endast lagtekniskt våra förslag tillanpassat gruppens
förslag. En sammanfattning förslag finns i avsnitt 10.106. Iav gruppens
övrigt hänvisas till departementspromemoria Ds 1988:70 där Kapitaltäck-
ningsgruppen redovisat sina Våraöverväganden. överväganden har redo-
visat i avsnitt 10.10.7.

Vi föreslår tillägg till Kapitaltäckningsgruppens förslag.ett Dessapar
tillägg gäller anpassning Kapitaltäckningsgruppens förslag ären av som
betingade vårt förslag tillståndsplikt för olika verksamheter, höj-av om
ningen för handelslagretsgränsen storlek och till vårt förslag säker-av om
heter i handeln med optioner och terminer.

Vi föreslår Kapitaltäckningsgruppens förslag påtillämpligtatt görs alla
bolag driver tillståndspliktig rörelse. Vårt förslag kapitaltäckningsom om
för handelslagret framgår §19 andra stycket Förslaget innebär attav
aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder ingår i handelslagretsom
skall till 300 anskaffningsvärdet.tas Kapitaltäckningskvotenprocentupp av
bör såsom Kapitaltäckningsgruppen föreslagit 8 procent.vara

Vi föreslår kapitaltäckning inte behöver finnas för placeringaratt i optio-
eller terminer, säkerhet ställts enligt vårt förslag till lag handelner om om

med fondpapper och andra finansiella instrument. Det frågagäller oavsett
är standardiserade eller standardiserade instrument. Vadom som avses
med standardiserad option och framgårtermin § vårt2 i förslag till lagav
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handel med fondpapper Sådanaoch andra finansiella instrument. till-om
gångar för fårställa säkerhet inte samtidigt räknas inanvänts iattsom
kapitalbasen vid bedömning uppnåtts.kapitaltäckningskravetomav

Ett aktiebolag erhållit tillstånd § hålla21 § enligt 3 skall medsom en
hänsyn till rörelsens och omfattning tillfredsställande betalningsbe-art
redskap.

l paragrafen auktoriserat bolag skall hålla med hänsyn tillatt ettanges en
rörelsens och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.art

Kreditmarknadskommittén har föreslagit bestämmel-motsvarandeatt en
in i den föreslagna kapitalmarknadslagen.tasse

I 197879:9 180 bestämmelsen påinnebär kravatt attprop. s. anges
bolagen såvälplanerar sin likviditet lång kort sikt. Som riktpunktsom

påbör kort sikt tillgångarnasgälla bindningstid i huvudsak överensstäm-att
med skuldernas.mer

Det vikt de auktoriserade bolagen inte kommer i betalnings-är attav
svårigheter. bör påDe därför uppmärksamma sin likviditetssituation.vara

erhållit §22 § Medel aktiebolag tillstånd enligt 3ett mottagersom som
med redovisningsskyldighet påskall avskiljas och insättas räk-genast
ning i bankinstitut. Fondkommissionsbolag dock träffaäger överens-
kommelse detta sker i skriftligt avtal.annat, ettom om

Regeringen eftereller, regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får utfärda föreskrifter villkoren för fondkommissions-närmare om
bolagens inlåning enligt första stycket.

I paragrafens första stycke behandlats i avsnitt 10.12.3 medelattsom anges
påauktoriserat bolag kundkonto hållas avskildaskall ochett mottagersom

insättas på räkning i bank. För fondkommissionsbolagen specialbe-ges en
förhållanden.stämmelse med nuvarandeöverensstämmersom

Kreditmarknadskommittén har här valt lösning. Förslaget inne-en annan
bär liksom för närvarande, kundmedel huvudregel skall in påsättasatt, som
bank. Kundmedel skall kunna användas rörelsemedel endast fond-som om
kommissionsbolaget erhållitförsäkrat samtliga kundmedel i bolaget eller
bankgaranti och försäkringen eller garantin godkänts bankinspektionen.av

Motivet till bestämmelsen hållas åtskildakundmedel skulleatt attom var
enligt uttalande i 197879:9 slå144 dels vakt bankernasattprop. s. om

till inlåning så långtoch dels möjligtensamrätt skydda kundernaatt som
ifall fondkommissionsbolaget gick ståi konkurs. Däremot skulle det kunden
fritt låna påmedel kundkonto sådanttill bolaget. Kunden skulle iatt ut ett {
fall bli benägen beakta risken vid kreditgivningen.attmer

Kreditmarknadskommittén konstaterar huvudregeln kundme-attatt om
del skall påinsättas bank regelmässigt Vidare konstaterasavtalas bort. att
kapitaltäckningsreglerna inte innebär någon för fondkommis-garanti att ett

gårsionsbolag inte i desskonkurs. Kreditmarknadskommittén uttalar att
har varit förstärka skyddet för kundernas medel och harsträvan att man

därför diskuterat bort möjligheten bort huvudregeln. Kom-avtalaatt ta att
mittén har dock förkastat den idén. funnit försäkringssystemDen har att ett
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för kundmedel sådan försäkring börbör kunna tillskapas. Förutom en en
bankgaranti skydda kundmedel huvud-tillräcklig föräven att omanses vara

bankinspektionen godkänner för-regeln avtalas bort. I samband med att
såeller till dessa utformadesäkringen garantin har inspektionen äratt attse

utbetald ersättning tillfaller kunden fondkommissionsbolaget försättsatt om
i konkurs.

Anledningen skyddet för kundmedel behöver stärkas enligttill äratt
småkreditmarknadskommittén för flertalet de aktiespararedetatt somav

påkunder fondkommissionsbolag inte står fullt medlenhos klartär att
kundkontot användassedan huvudregeln avtalats bort- kommer att som-

oprioriteradrörelsemedel och kunden i fall konkurs endast haratt av en
fordran på bolaget i stället för separationsrätt.

fram förstärksGenom det förslag kreditmarknadskommittén lagtsom
leder dockonekligen kundernas ställning i konkurssituationen. Förslaget

byråkratitill ökad och ökade kostnader. Huruvida det nuvarande systemet
lett till kundförluster finns det inga uppgifter Med hänsyn till deom.

föreslårnackdelar kreditmarknadskommitténs förslag leder till denatt
nuvarande ordningen behålls såvitt gäller fondkommissionsbolag, med den

föreslåsframgår andra övriga bolaguppstramning stycket. Försom av
ä däremot sådant måste kundmedel avskilda.bolag alltid haatt ett

Bankinspektionen inlåninghar utfärdat rekommendationer för huri konto bör till. Det upplyst dessa rekommendationer inte alltidär attj
i följts. beaktandeMed härav och till det vikt kundernasäratt attstorav

inte föreslårmedel i andra stycket bestämmelse innebäräventyras somen
fårregeringen eller bankinspektionen utfärda bindande föreskrifteratt av-

seende villkoren inlåningen. sådant innehåll,för Föreskrifterna bör attgesg
kundkonton inte får långsiktiganvändas för placering eller huvudöverå taget

i för ändamål underlätta kundens löpande värdepappershandelänannat att
å fondkommissionären. Inlåning fårhos fondkommissionsbolagettgenom

såinte heller omfattande den väsentlig finansieringutgörattvara en av
fondkommissionsbolagetså rörelse.

23 För kredit fondkommissionsbolag§ lämnar skall finnas be-ettsom
tryggande säkerhet i fondpapper inregistreratshar vid StockholmssomIå fondbörs eller svensk börs eller vid utländsk officiell börsen annan en

i eller har utbjudits sådana förhållandentill försäljning under detattsom
sannolikt årde inom från kreditens beviljande kommerl är att ett att

inregistreras vid sådan börs.
l[ också erhållitBestämmelsen i första stycket gäller aktiebolagett som
§ tillstånd driva § 13 §rörelse i 2 2-6 och enligt tredjeatt som avses som
5 erhållitstycket tillstånd lämna kredit.att

Lämnas ingåraktier säkerhet för kredit mindre delochsom som en
g bland dessa aktier aktier i det aktiebolag lämnar krediten elleräven som

dess moderbolag, får bolaget hinder bestämmelsen i kap. §7 1utanI av
aktiebolagslagen 1975:1385 dessa aktier. Rege-i ävenpant mottasom

i ringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen utfärdar
föreskrifter vilka begränsningarnärmare i detta fall skall gälla.om som

Om säkerhet har ställts vid kreditens beviljande går ned i värdesom
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under kredittiden, får egendom eller godtasborgenäven annan som
tilläggssäkerhet.

Paragrafens första, tredje och fjärde med någrastycke överensstämmer
ändringar §med nuvarande 21 fondkommissionslagen. Paragrafens andra
stycke och bestämmelserna gäller för andra bolagär även ännytt attanger
fondkommissionsbolag erhållit tillstånd enligt under förutsätt-lagen,som
ning de fått tillståndbankinspektionens lämna kredit.att att

Ändringarna vårti övrigt har samband med förslag andra företagävenatt
Stockholms fondbörs skall kunna driva börsverksamhet landetän här i och

till kunna i detta hänseende jämställa utländsk officiell börsatt ansett oss
med svensk börs. Fondpapper inregistrerats på sådan börs ellersom som

fårsannolikt kommer inregistreras inom år alltså också lämnasatt ett som
säkerhet för kredit. i övergångsbestämmelserna framgårAv 7 aktier iattp.
CTC-bolagen och aktier i bolag på fårnoterade O-listan lämnasäven ärsom

säkerhet för kredit.som
Kreditmarknadskommittén har intagit motsvarande bestämmelse i 5en

§kap. 7 förslaget till kapitalmarknadslag.
Kreditmarknadskommittén framhållithar fondkommissionsbola-att om

förbjöds sålämna kredit säkerhet i värdepapper skulle dettaatt motgen
kunna leda till allmänheten vände sig till andra institut för finansieraatt att
sina värdepappersaffärer. Detta skulle leda till uppenbara risker speciellt

bakgrund bankföreningens rekommenderade belåningsvärden dåmot attav
inte skulle följas. Vidare skulle fondkommissionsbolagens möjligheter att
konkurrera med bankerna dåförsämras. Mot bakgrund härav och denna
form kreditgivning har betydelse för värdepappersmarknaden bl.a.storav

handeln blir enklare och smidigare borde den nuvarande regle-attgenom
behållasringen SOU 75.1988:29 Del s.

Den ändring i §nuvarande 21 trädde i kraft den juli 19871 attsom avser
fondkommissionsbolag fårsäkerhet för kredit aktierett ta emotsom egna

och aktier i moderbolag. dåDet gäller situationer kund önskar pantsättaen
hela sin ingåraktieportfölj i vilken mindre aktier i fondkommis-posten
sionsbolaget eller dess moderbolag. praktiskaAv skäl skall inte bolaget
behöva avskilja dessa aktier kunna aktieportföljenhelautan ta emot som

jfr 198687:12 band 360.1pant prop. s.
§I 7 kap. 1 första stycket aktiebolagslagen bl.a. aktiebolag inteattanges

får såsom aktie. Den föreskrift i fondkommissionslagenpant motta egen
frånredovisats undantag i aktiebolagslagen.regelnutgör ettsom ovan

Vi föreslår framgår paragrafens tredje stycke bestämmelsenattsom av
skall utsträckas till gälla erhållit tillståndalla auktoriserade bolagatt attsom
lämna kredit.

Ett fondkommissionsbolag24 § skall särskild uppmärksamhetägna
sådanbolaget inte i omfattning fara förkan uppkomma dessatt att

säkerhet på låntagare på låntagarehar fordringar eller ärsamma som
förbundna med varandra väsentligi ekonomisk intressegemenskap.
Detsamma gäller fordringar säkerhet i aktier eller förlagsbevis,mot som



Specialmotivering 385SOU 1989:72

sådanutgivits aktiebolag eller aktiebolag förenade iärav somsamma
gemenskap. Med fordran jämställs säkerhet i form borgen ellerav

fondkommissionsbolaget.garantiförbindelse tillannan
också påBestämmelserna i första stycket skall gälla garantiförbindel-

fondkommissionsbolaget ikläder sig.se som
Regeringen efter regeringens bemyndigande bankinspektioneneller

får utfärda föreskrifter vilka begränsningar skall gälla inärmare om som
fall i första och andra styckena.som avses

Vad första-tredje styckena också påi skall tillämpas aktie-sägssom
§bolag i 23 andra stycket.som avses

§Gällande bestämmelser enhandskrediter finns i 22 fondkommissions-om
Vi föreslår bestämmelserna utformas efter förebild bestämmel-lagen. iatt

§§i gällande kap. 16 och bankrörelselagen.2 18 Detta innebär attserna nu
Ävenvissa nyheter införs för fondkommissionsbolagens för fondkom-del.

missionsbolagens del skall för fordringsförvärv restriktivitetgälla samma
ocksåför enhandskrediter. tillämpas på garantiför-Bestämmelsen skallsom

fårbindelser fondkommissionsbolagen alltsåikläder sig. Bolagen intesom
åtagandegarantier så fara förlämna för uppkommer bolagetsattannans

säkerhet. Innebörden blir bolagens garantigivning avseende ochatt en
låntagare åtagandenmåste med dennes direktasammanställas gent-samma

såväl låntagare låntagaresbolaget för åtagan-emot garantsom som annan
den. Bestämmelsen behandlats i avsnitt 10.12.4.har

Tredje stycket och innebär bankinspektionenär rättnytt att attges
utfärda tvingande föreskrifter avseende enhandskrediter.

ocksåFjärde stycket och innebär i det fall andra auktoriseradeär nytt att
erhållit tillståndbolag fondkommissionsbolag lämna kredit reglernaän att

enhandskredit skall gälla för dem.ävenom

erhållit tillstånd § fåraktiebolag enligt 3 inte vid avtal25 § Ett omsom
försäljning fondpapper och andra finansiella instrumentköp eller av

eller förbehålla påi sin rörelse i övrigt sig andel i vinst affär bolagetsom
självt fårinte avsluta.

får påBolaget inte heller beredas andel i vinst verksam-sättannat
fårhet bolaget inte självt bedriva.som

§Paragrafen har utarbetats efter förebild i 2 kap. första och andra15
styckena bankrörelselagen. Den har behandlats i avsnitt 10.12.5. Rätten att

sådanaersättning storlek relaterad till vinsten inskränkt tillär ärta ut vars
fåttsjälvt avslutaaffärer eller verksamheter det auktoriserade bolagetsom

skallsjälvt får Möjligheten form andel i vinsteller bedriva. betalt iatt ta av
alltså inteavgiftens storlek. Detalternativt bestämma ärsättett attsomses

ikompanjonerfrågan situationer kundenbolaget ochnärP enom agerar som
det falletaffär Paragrafen endastoch eller verksamhet. attsamma avser

auktoriseradedetkunden verksamheten ochaffären eller drivergörensam
medGår verksamhetenalltsåbolaget inte del i förlust. affären ellertar

får betalt för sittförlust kan intedet innebära det auktoriserade bolagetatt
förändradedenarbete. Bankinspektionen bör följa tillämpningennoga av

förbehålla så osundamöjligheten sig andel i vinst uppkomstenatt att av
former avgiftssättning motverkas.av
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Under då sådant26 § tid, beslut avbrytande handel och in-om av
formation marknadsläget i §51 eller 52 lagen 1990:000om som avses

börs- och clearingverksamhet fårgäller, aktiebolag erhållitettom som
tillstånd enligt 3 § vid eller utanför Stockholms fondbörs eller en

svensk eller utländsk officiell börs avtala eller medverka vid avtalannan
köp eller försäljning fondpapper eller finansiellt instrumentannatom av
beslutet fårUppgörelse dock ske redan avslutad affär.som avser. av en

ocksåFörsta stycket skall tillämpas under dåtid beslut §enligt 53ett
lagen börs- och clearingverksamhet gäller, regeringen före-om om
skriver annat.

Nuvarande bestämmelser skyldighet avbryta handeln med fond-attom
vid börsstopp och börsstängning §finns i 24 fondkommissionslagen.papper

Den bestämmelse föreslår har till de förslag lagt fram ianpassats som
vårt förslag till lag börs- och clearingverksamhet. Detta innebär allaattom
bolag auktoriserade enligt fondkommissionslagenär skyldigaår attsom
avbryta all handel med börsstoppat fondpapper eller finansielltett annat
instrument. §Enligt 49 gäller detta bankinstitut erhållitäven auktorisa-som
tion enligt fondkommissionslagen.

Tillsyn

erhållit tillstånd § stårAktiebolag enligt 3 under tillsyn27 § som av
bankinspektionen.

erhållitBankinspektionen övervakar aktiebolag till-28§ att ett som
§stånd enligt 3 följer denna lag och författning reglerar dessannan som

bolagsordningen och de beslut med stödverksamhet lagsamt som av
eller bolagsordningen har meddelats bolagsstämman eller styrelsen.av

Inspektionen skall i övrigt med uppmärksamhet följa bolagetsäven
förhållandenmån för kännedom deverksamhet i den det behövs om

förinverka bolagets säkerhet eller betydelsekan ärsom annars av en
sund utveckling verksamheten.av

skyldig vaka sådana bestämmelserInspektionen inte överär att att
sådantför aktieägare iiakttas gäller rättigheter och skyldighetersom

förhållande aktieägareaktiebolag i till bolaget eller till ellerannan
angårsådana bolagets inre angelägenheter.bestämmelser som

handlingar,29 Bankinspektionen tillsyn med ledning vilka§ utövar av
erhållit tillstånd § till inspektio-aktiebolag enligt 3 skall lämnaett som

videnligt denna upplysningar inspektionen inhämtarlag och somnen
påundersökning hos bolaget eller sätt.annat

sådant bankin-Undersökning hos aktiebolag skall närägaett rum
behövligt.spektionen detanser

§§ fondkommissions-Paragraferna med nuvarande 26-28överensstämmer
alla bolaglagen med den skillnaden de har gjorts tillämpligaatt som

erhållit tillstånd enligt 3

erhållit tillstånd §enligt 3 fattat beslut30 § Har aktiebolagett somsom
författning reglerar bolagetsstrider denna lag ellermot somannan

dennaverksamhet, föreskrift meddelats med stöd lag ellermot som av
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bolagsordningen, får bankinspektionen förbjudamot verkställighet av
beslutet. Har beslutet gått i verkställighet får inspektionen förelägga
bolaget göra rättelse, det kan ske.att om

Driver bolag verksamhet i strid de i första stycket angivnaett mot
reglerna för verksamheten åsidosättereller bolaget uppenbart kunds
intresse eller visar det påsig olämpligtsätt verksamhet,utövaannat att
får bankinspektionen förelägga bolaget inom viss tid rättelse,göraatt

det kan ske. sådantEtt föreläggande får dock inte frågameddelas iom
sådana föreskrifter i lag, det straffbartär överträda.om attsom

Paragrafen saknar motsvarighet i den nuvarande fondkommissionslagen.
Bestämmelserna har utformats efter förebild §i 7 kap. bankrörelselagen,8

§7 första stycket lagen kreditaktiebolag §och 17 lagen finansbolag.om om
Den också kreditmarknadskommitténs förslagmotsvarar till bestämmelse i
6 kap. §10 i den föreslagna kapitalmarknadslagen.

31 § Bankinspektionen får förelägga aktiebolag erhållit till-ett som
stånd enligt 3 § upphöra med verksamhet innefattar handel medatt som
fondpapper eller andra finansiella instrument för elleregen annans
räkning på utländsk värdepappersmarknad, det med hänsyn tillen om
reglerna för eller tillsynen marknaden framstår olämpligt attav som
bolaget verksamhetutövar där.

Paragrafens syfte hindra de auktoriseradeär bolagenatt att agera en
utländsk marknad där det finnsinte tillfredsställande tillsyn och kontrollen

godtagbart regelsystem för värdepappersmarknaden.samt ett Bestämmel-
har motiverats i avsnitt 14.4.1.2. Den kompletterar § vårt20 i förslag tillsen

lag börs- och clearingverksamhet innebär fondkommissionärom attsom en
eller marknadsgarant från svensk botten vill handla på utländsk börssom en
eller utländsk clearingorganisation måste ha regeringens eller bankin-en
spektionens medgivande innan anslutning får ske.

Förevarande paragraf behandlar det fallet auktoriserat svensktatt ett
aktiebolag verkar på utländsk värdepappersmarknad från alltsåSverige,en

etablering i det främmande landet. fårutan Enligt bestämmelsenegen
bankinspektionen förelägga aktiebolag sådanupphöra med handelett att
med fondpapper och andra finansiella instrument framstårdetom som
olämpligt bolaget bedriver handel där. Så fallet främmandeatt detär om
landets regelsystem för värdepappersmarknaden eller tillsynen dennaöver
inte framstår tillfredsställande.som

32 Tillstånd§ enligt denna lag givits aktiebolag driva rörelseettsom att
får återkallas bankinspektionenav om:

bolagets kapital understiger två tredjedelar deteget regi-av
strerade aktiekapitalet och bristen inte har fylld månaderblivit inom tre
efter det den blev känd för bolaget,att

bolaget överträda denna lag eller föreskrift med-attgenom som
delats med stöd lagen eller åsidosättauppenbart uppdrags-attav genom
givares intresse påeller visar sig sådansätt olämpligtannat utövaatt
rörelse tillståndetsom avser,

förutsättningar för tillstånd enligt denna lag inte längre föreligger,
rörelsen till skada för detprövas allmänna.annars vara
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då tillståndet återkallas. Punkternapunkter kanI paragrafen i fyraanges
med det tillägget i 2med gällande dock2 och 4 överensstämmer rätt attp.

meddelatsåsidosätter föreskrifttillståndet återkallas bolagetkan somom
föreslår utökadTillägget har gjorts eftersommed stöd lagen. enav

fårvikt inspektionenföreskriftsrätt för bankinspektionen och det är attav
föreskrifter följs. Bestäm-till utfärdadetillräckliga befogenheter att attse

och19, 22-24bindande föreskrifter finns i 17,melser utfärdarätt attom
§§.38

tillkommit föråterkallelsesituation i 3 Den harDen ärsom anges p. ny.
skallförelåg tillståndsgivningenvidmarkera de förutsättningaratt att som

lämplighetsprövning skallbestå. på denDet i första hand tänkt är att som
Ykringgås. Vidtillståndsgivningen inte skall kunnai samband medgöras

förhållanden bedö-organisatoriskalämplighetsprövningen skall rörelsens
den personligaVidare skalli relation till den avsedda verksamheten.mas

bedömas.ledningen och hoslämpligheten hos den verkställande ägarna
inteförhållanden leder till verksamhetenSker förändringar i dessa attsom

tillståndetåterkallelse kunnadrivs på godtagbart skall i sista handsättett av
ske.

Tillstånd § givits aktiebolag33§ enligt 14 andra stycket attettsom
företagförvärva aktie eller andel i ekonomisk förening i utländsktett

2§ får återkallasi hemlandet driver i 1-6rörelsesom avsom avses
bankinspektionen, åsidosätter svenskaföretaget uppenbart upp-om
dragsgivares pä olämpligt drivaintressen eller visat sigsättannat att
sådan rörelse.

skynd-tillstånd återkallats första stycket skall aktiebolagetHar enligt
på avveckla sittsälja förvärvade aktier eller andelar eller sättsamt annat

ägande i företaget.

framgårParagrafen, har motiverats i avsnitt 14.5. Som närmareärsom ny,
bankinspektionen§ auktori-tillstånd för14 andra stycket krävs att ettav av

aktiebolag få förvärva andel i ekonomisk föreningskall aktie ellerserat om
förvärvet ingår Omled organisationen bolagets verksamhet.i ettettsom av
sådant någraföretag behovbedriver verksamhet i Sverige finns inte av

landiytterligare bestämmelser. Driver företaget däremot verksamhet annat
små.bankinspektionens påverka verksamheterna därmöjligheterär att

Svenska investerare utlandet har därmedanlitar företagets tjänster isom —
inte landet intemotsvarande regler gäller i det främmandeom samma-

skydd de anlitar svenska auktoriserade bolag.som isom
tillståndåterkallaAv paragrafen följer bankinspektionen kan ett attatt

§förvärva aktier andra stycket.eller andelar lämnats med stöd 14som av
sådan återkallelse måste säljaEn aktiebolaget sinaleder till det svenskaatt

aktier verksamheten.eller andelar i företaget eller avveckla
Föreskriften tillståndet återkallas på visatkan företaget sättannatatt om

åtgärdersig olämpligt innebär olämplighet kan visas ävenatt somgenom
inte innebär åsidosättande intressen. Dettasvenska uppdragsgivaresett av
gäller första ekonomiskai hand transaktioner kan företagetsäventyrasom

internationellaställning och därmed säkerheten för företagets kunder. Det
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förutsätterhemlandsauktorisationpå tankenbyggersamarbete omsom
i dettadvs.hemlandsmyndigheternas,frånskeingripande kanvidare ettatt

missförhållandenockså på grundsidabankinspektionen,svenskafall den av
sådanafrågaocksåkanlandet. Detandrasig i detvisar omvarasom

lämplighetenpersonligadenpå bedömningeninverkaåtgärder kan avsom
eller be-Omföretaget. ägareibefattningshavarnaochhos ägarna en

auktorise-inomarbetadriva ellerolämpligbefunnits ettfattningshavare att
ellerfå ägarintressenhainte hellerså denneSverige, böraktiebolag irat

aktie-auktoriseratsvenskttilldotterföretagibefattningshavare ettettvara
utlandet.ibolag, verksamt

tillståndetskall sedanaktiebolagetföljerandra styckeparagrafensAv att
innehavetsäljaskyndsamtförbehövsåtgärderåterkallats vidta de attsom

deni företaget,ägande attavveckla sittpå t.ex.eller sätt genomannat
avvecklas.driverföretagetrörelse som

Återkallar den-enligtrörelsetillstånd drivabankinspektionen att34 §
dennaintill dessaktiebolagetföreläggainspektionen att,lag, kanna

verksamhet.medupphöraavvecklats,harrörelse annan
drivs§ verksamhet2-4 tilli 32förhållandeHänför sig somangessom

återkallabankinspektionen§ tredje stycket, kantillstånd enligt 13med
med dennaupphöraaktiebolagettillstånd och föreläggasådant att

vidare.tillstid ellerverksamhet för viss
åtgärdervidta dedockfår aktiebolagetåterkallats,tillståndHar som

skydda uppdrags-föringångna avtal ellerfullgöraför attbehövs att
förlust.givare mot

bankinspektionenfår§ 2-4,i 32förhållandeFöreligger35 § som anges
återkalla bolagetsföri ställeterinranskriftligaktiebolaget attmeddela

Inspektio-därav.låter sigbolaget rättastillstånd, det kan attantasom
3§tillstånd enligterhållitaktiebolagfår meddelaäven ett somnen

28§ stycketförstaföljer iintebolagetskriftlig erinran, annarsom
föreliggerförhållandeellerbeslutstadganden ochangivna annatom

sundmotverkarellersäkerhetbolagetsinverkarmenligt ensom
föreskriftmedfår förenasSkriftlig erinranverksamheten.utveckling av

rättelse.om
tillstånderhållitaktiebolaghosmissförhållandeFöreligger ett som

bankinspektionenfårstycket,förstaifall§ ienligt 3 änannat angessom
det.anmärkningsärskilt besluti göra om

för-däremot,särskilda skäl talarinteskall,Bankinspektionen36 § om
bolagi revisionenrevisorer deltaövrigamed ettordna revisor avatten

återkallahelstInspektionen kan3 närtillstånd enligterhållit somsom
revisor.och i ställetförordnandesådant utse ny

gälleråterkallats,rörelsedrivaaktiebolagtillstånd förHar attett
rörelsendessrevisorn tillutseddeinspektionendenförordnandet för av

be-avlämnatbankinspektionen hartillrevisornochavvecklatshar en
avvecklingen.rättelse över

styck-förstaenligtförordnatshartill revisor,skallAktiebolaget som
bestämmer.bankinspektionenmed beloppersättninget, utge som

styrelsen förmedsammanträdefår tillkalla ettBankinspektionen37 §
styrelsen3§ eller begäratillstånd enligterhållit attaktiebolag som
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kallar till bolagsstämma. Harextra styrelsen inte efterkommit sådan
begäran, får inspektionen kalla till bolagsstämma. Företrädare förextra
inspektionen får vidnärvara styrelsesammanträde, inspektionensom
har utlyst, och vid bolagsstämma delta i överläggningarna.samt

38 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande bankinspektio-
får meddela föreskrifter hur aktiebolag erhållitnen tillståndettom som

enligt 3 § skall föra räkenskaper och hur dess värdehandlingar skallom
förvaras och inventeras.

39 § Ett aktiebolag erhållit tillstånd enligt 3 § skall på tid ochsom sätt
bankinspektionen bestämmer:som
hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och

andra handlingar tillgängliga för granskning inspektionen,av
upprätta och till inspektionen lämna översikt visar bolagetssom

tillgångar och skulder,
till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall

koncernredovisning jämte revisionsberättelse protokoll vid ordina-samt
rie bolagsstämma,

till inspektionen anmäla har till styrelseledamot,utsettsvem som
verkställande direktör eller suppleant ändring i förhållandesamt som
har anmälts,

underrätta inspektionen bolaget har beslutat upphöra ellerom
upphör med rörelse vartill bolaget fått tillståndannars enligt denna lag,

i övrigtäven meddela inspektionen alla de upplysningar och upp-
gifter inspektionen behövliga för tillämpningen dennasom lag.anser av

Finner bankinspektionen anledning bolagets kapitalanta att eget
understiger två tredjedelar det registrerade aktiekapitalet, skall bola-av

på anmodan inspektionenget ofördröjligen balansräkningupprättaav
och kalla revisorerna granska denna.att

Paragrafema överensstämmer med nuvarande 30-35 §§ fondkommissions-
lagen med ändringar. Samtligaett paragrafer har såpar deanpassats att
gäller för alla bolag erhållit tillstånd enligt 3 35 §I har angivitssom att
bankinspektionen kan välja meddela skriftlig erinranatt i stället åter-för
kallelse bolag brutit den återkallelsegrundenettom mot i 32 § Inya
36 § har införts möjlighet för inspektionen underlåtaen att att utse en
revisor i bolag. Tillägget har gjortsett med beaktande det ökade antalav
bolag skall auktoriseras. Det kan då i undantagsfall inträffasom det äratt
onödigt revisor i visst bolag.att utse ett

40§ Finns väsentligt sambandett mellan aktiebolag erhållitett som
tillstånd §enligt 3 och företag handlar medett fondpapperannat som
och andra finansiella instrument eller lämnar kredit säkerhet imot
fondpapper, får bankinspektionen besluta företaget skall lämnaatt upp-
lysning förhållandet till bolaget och sådan verksamhetom om som
anknyter till bolagets verksamhet.

Väsentligt samband föreliggaanses om
aktiebolaget och företaget leds eller står under väsentligt inflytan-

de eller i huvudsak ellerav samma samma personer personer som
släktskap eller äktenskap eller liknande förhållandegenom varandraär

närstående,
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be-eller tillheltverksamhetoch företagetsbolagets2. vinsten av
huvudsakeller itillfallaindirektdirekt ellertydande del skall samma

elleräktenskapsläktskap ellereller genomperson somsamma personer
närstående.förhållande varandraliknande är

§ fond-nuvarande 36imotsvarighetstycke har sinförstaParagrafen vars
i företagtill insynbankinspektionensbehandlar rättkommissionslagen som

tillstånd driva verk-haraktiebolagsamband medväsentligt atthar ett som
sambandväsentligtandra stycketenligt 3 I närsamhet ett ansesanges

föreligga.
verksamheterdefondkommissionslagen§nuvarande 36I somanges

tillämplig. Verk-skall bliparagrafenbedriva förskallsambandsföretaget att
med värde-biträda vid handelmed ellerhandlaförvalta,samheterna är att
framgåttSomsäkerhet i värdepapper.kreditlämnaeller motpapper avatt

vårtenligtvärdepappersförmedlingfondpappersförvaltning och2 § utgör
sådan verk-driveroch företagverksamhetertillståndspliktigaförslag som
medförthardirekta tillsyn. Dettainspektionensstå under attsamhet skall

sambandsföretagoch endastverksamheterdessa båda utmönstrats att som
blifondpapper kansäkerhet ikreditgivningochegenhandeldriver mot

i paragrafen.indirekta tillsynföremål för den som anges
samband skallväsentligtparagrafens andra stycke närI ett ansesanges

skall hasambandsföretagetochaktiebolagetföljerföreligga. 1Av attp.
huvudsakiinflytande ellerväsentligtstå undereller sammaavsamma

Även närståen-liknandeäktenskap ellerellersläktskappersoner.samma
deledningar ellerbåda företagensi dederelationer mellan attpersoner

närståendeinflytandestår väsentligtunderbåda företagen personerav
föreligga. Tillsamband skallväsentligttillräckligt förvarandra är att anses

Till denstyrelseledamöter.VVD ochledning hör VD,företagets grupp som
företagetinflytandeväsentligtha överföretagsledning kan ettutom anses

10röstandelägarandel ellerharDen procenthör ägare.större enensom
blirBedömningensådant inflytande.habåda företagen böri de ettanses

bådadesådan andel itillsammans ägerdensamma enpersonerom samma
det. Dettanärstående varandra utgörtill görföretagen eller att personer

för-övrigabakgrundfåroch bedömasbara riktpunktdock mot aven
tillhörandeinkanhållanden. Omständigheter vägas är personeromsom

inflytandeväsentligt överhakanintressesfär tillsammans ettansessamma
bådade företagen.

också föreligga vinstensambandföljer väsentligt2Av avatt omansesp.
direktbetydande del skalleller tillheltoch företagets verksamhetbolagets

bedöm-Vidangivna personkretsen.tillfalla den under 1indirekteller p.
nivån 10börbetydande del vinstenningen vad är att avanse som ensomav

riktpunkt.tjänaprocent som
skallsjälvinträdereglernaockså förhar betydelseParagrafen när om

tillämpliga, vid 6göras se
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Om någon41 § sådandriver verksamhet, denna lag kanatt antas vara
tillämplig, får bankinspektionen förelägga denne till inspektionenatt
lämna de upplysningar verksamheten behövs för bedömaattom som

lagen tillämplig.ärom

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande fondkommissionslagstiftning.
Däremot finns motsvarande bestämmelse i 20 § lagen finansbolag.en om
Syftet med bestämmelsen möjlighetär öppna för bankinspektionenatt en

rikta formell förfrågan till företagatt kan sig till-ägnaantasen som
ståndspliktig verksamhet. Föreläggande lämna upplysningar får enligtatt

§56 förenas med vite.

42 § Den i land driver rörelse §i 2 får1-6annatsom som avses vara
verksam på den svenska värdepappersmarknaden endast anmälanom
härom skett till bankinspektionen.

Finner bankinspektionen den enligt första stycketatt ärsom an-
mälningsskyldig inte i hemlandet meddelats tillstånd driva rörelsenatt
efter prövning framstår godtagbar eller tillsynen ien attsom som
hemlandet den anmälningsskyldige inte tillfredsställandeär skallav
inspektionen offentliggöra detta förhållande.

Har anmälan enligt första stycket inte inkommit till bankinspektionen
eller har offentliggörande i andra stycket fårskett, aktie-ettsom avses
bolag erhållit tillstånd enligt 3 § inte medverka vid affärer avseendesom
fondpapper eller andra finansiella instrument där den anmälningsskyldi-

företräder någon eller verksam förär räkning.partge egen

Paragrafen och har motiveratsär i avsnitt 14.5. Bestämmelsernany avser
den situationen utländskt företag etablerat sig i Sverige riktaratt ett som
sin verksamhet den svenska marknaden. De utländska företagmot som

sådana någonär driver de verksamheter §i 2 1-6.avses som av som anges
Om företaget vill i Sverige krävs enligt första stycket anmälanattagera
härom sker till bankinspektionen. sådanNär anmälan inkommiten an-
kommer det på inspektionen undersöka företaget blivit föremål föratt om

godtagbar auktorisationsprövning i hemlandet. Har så skett och finns deten
också tillfredsställande tillsyn företaget bör företaget få på denen av agera
svenska marknaden. Det här, liksom påtalats påär andra ställen, vikt attav
bankinspektionen åstadkommer informationsutbyte med tillsynsmyndig-ett
heten där företaget auktoriserat.är

Av paragrafens andra framgårstycke bankinspektionen finneratt, attom
det olämpligtär företaget på den svenska värdepappersmarkna-att agerar
den, inspektionen skall offentliggöra förhållandet. Offentliggörandet skall
ha till syfte varningssignal för allmänheten och stoppsignal föratt vara en en
banker och aktiebolag erhållit tillstånd enligt 3 Genom angivnaattsom
banker och bolag enligt paragrafens tredje stycke i och med offentliggöran-
det förbjuds medverka i affärer avseende fondpapper och andra finan-att
siella instrument, sådant företag inblandat affären,i skapasärettom
förutsättningar för företaget inte finner det intressant verka påatt attvara
den svenska marknaden. tredjeAv stycket följer vidare banker ochatt
auktoriserade aktiebolag måste hos bankinspektionen kontrollera detom
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utländska företag uppträder eller kommissionär förmotpart mot-som som
sådangjort anmälan i första stycket. Bestämmelsensägs harparten som

tillkommit för skapa påtryck de utländska företagen fullgöra sinatt ett att
anmälningsskyldighet enligt första stycket.

Skyldighet upprätta avräkningsnotaatt

43 § Vid köp, försäljning eller byte fondpapper andraeller finan-av
siella instrument skall avräkningsnota dag avtalupprättas samma som
därom slutits.

Har avtalet avslutats i kommission skall särskild avräkningsnotaen
beträffande uppgörelsen mellanupprättas kommissionären och den för

räkning kommissionären kommittenten.handlatvars
Avräkningsnota skall särskild blankett. Formulär tillupprättas

sådan blankett skall fastställas bankinspektionen.av

Avräkningsnota44 § skall säljaren vid köp och varderaupprättas av av
vid byte.parten

Är fondkommissionsbolag, för eller räkning, ipartegen annans av-
talet skall avräkningsnotan dock alltid honom.upprättas av

45 En avräkningsnota innehålla§ skall uppgift om
kontrahenternas och adress,namn

2. vilken dag avtalet ingåtts,
det antal och de slag fondpapper eller andra finansiella in-av

strument omsatts,som
köpeskillingen eller värde påavtalat de fondpapper eller andra

finansiella instrument byte och vid bytet avtaladomsattssom genom
mellanskillnad,

upprättat notan.vem som
Har avtalet avslutats i kommission skall detta i avräknings-anges

Är kommissionären inte fondkommissionär skall kommit-ävennotan.
och adress i avräkningsnotan.tentens namn anges

46 § Den avräkningsnota skall inom dagar sändaupprättat tresom en
kopia till i avtalet. Har fondkommissions-notan motparten etten av

bolag handlat någonför räkning skall kopia inomnotanannans en av
tid sändas också till kommittenten.samma

Ett aktiebolag erhållit tillstånd enligt 3 § årskall under minst tiosom
betryggande förvara de avräkningsnotor,sätt upprättatssom av

denne.

skall,på bankin-tillstånd enligt säteterhållitaktiebolagEtt47 § som
deinnehålletuppgiftinspektionenbeslutar, lämnaspektionen 1om

avräkningsnotor upprättats.som

överflyttatsharavräkningsnotaskyldighet upprättaBestämmelserna attom
tillämpligagjortsharReglernavärdepappersmarknaden.från lagen om

på alla bolagochfondpapperinstrumentpå finansiella änandra somäven
3tillstånd enligterhållit
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påBestämmelsernas tillämplighet bankinstitut

Tillstånd48 § för bankinstitut driva §rörelse i 2 1-6ett att som avses
får meddelas endast bankinstitutet inte olämpligt sådandrivaär attom
rörelse och det kan rörelsen inte blir till skada för detantas attom
allmänna. bankinstitut får §Ett driva rörelse i 2 och1-6som avses
samtidigt erhållitaktiebolag tillstånd driva rörelseäga ett attsom som

§i 2 1-6.avses

slåsI paragrafen fast banker måste tillstånd fåsöka särskilt förävenatt att
tillståndspliktigdriva enligt tillståndsprövningenrörelse lagen. Vid skall

inspektionen pålämplighets- och skadeprövning motsvarandegöra en en
gäller enligt 8§ första stycket 2 och Bankerna stårsätt undersom

bankinspektionens tillsyn enligt banklagarna. §7 kap. följer bl.a.Av 1 att
inspektionen skall till följerbank de lagar reglerar bankensattse en som
verksamhet och andra författningar såvitt de särskilt banker. Häravavser
följer inspektionen sådanskall tillse bankinstitut driver rörelseatt att som

underkastad tillståndsplikt vårtenligt förslag till fondkommis-ärsom ny
sionslag följer de bestämmelser i fondkommissionslagenäven gäller försom
bankinstitut.

frågaI 2§49 § rörelse i 1-6 och drivs ettom som avses som av
bankinstitut gäller 6 § §12 26 32 2-4, 34 tredje stycket, 40
42§ tredje §§stycket, 43-47 bankrörelselagen 1987:617 och,samt
alltefter bankinstitutets 1987:618,bankaktiebolagslagenart, spar-
bankslagen 1987:619 1987:620.eller föreningsbankslagen

I paragrafen de bestämmelser i fondkommissionslagen ävenanges som
för tillståndgäller bankinstitut har driva någon de verksamheterattsom av

i §2 1-6. Hänvisningarna i paragrafen följandegäller bestämmel-som anges
Reglerna i kommissionslagen skall tillämpas erhållitbankser. av en som

fondkommissionstillstånd 5 §. Detta innebär självinträdereglernaatt om
skall tillämpas banken går in kundens Dessa regler skallmotpart.om som
också, framgårvilket hänvisningen till 6 gälla kundensnär ärmotpartav

sambandsföretag till banken eller till banken eller sambandsföre-ägareett
En bank skall §vidare enligt 12 sin verksamhet med iakttagan-utövataget.

påde god sed värdepappersmarknaden. Skyldigheten avbryta allattav
handel med börsstoppade finansiella instrument gäller för bank. Detta
följer hänvisningen till 26 följer sådan ocksåDärav skyldighetattav
gäller vid börsstängning. det återkallelse erhållet tillståndNär gäller skallav
detta ske under förutsättningar för bank för aktiebolagettsamma en som

erhållit tillstånd enligt 3 dock med undantag vad i 32 §sägssom av som
Återkallas tillståndet har banken vidta åtgärder för avvecklarätt att att
verksamheten i enlighet med vad i 34 § tredje stycket. Vidaresägssom
gäller reglerna avräkningsnotor för bank.ävenom

Banks verksamhet i övrigt regleras i banklagstiftningen. föreslårDär en
rad följdändringar har samband med vårt förslag till fondkommis-som ny

Ändringarnasionslag. begränsningar i ägandet och utnyttjandetavser av
aktier i handelslagret, ändring i reglerna kapitaltäckning och ändring iom
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reglerna deltagande vid emission frågoraktier. Dessa behandlas iom av
specialmotivering till ändringar i bankrörelselagen.

Förbud handel i vissa fallmot

på50 § Den grund befattning eller har anknytning tillsom ettav annars
aktiebolag eller bankinstitut tillståndhar § fårenligt 3 inte förett som

räkning köp, byte eller därmed jämförligt fång förvärvaegen genom
fondpapper eller förvärva eller sälja andra finansiella instrument annat

långsiktigför förmögenhetsförvaltning,än han normalt har insyn iom
uppdragsgivares affärer med fondpapper och andra finansiella instru-

sådanhar omfattning det allmänna försäljningsvärdet kanment attsom
påverkas. Vad ocksågäller i fråga blankningsagtssom nu om av
fondpapper.

Utan hinder första stycket får förvärv ske sådana obligationerav av
och förlagsbevis inte konvertibla.ärsom

51 § Den 50§i skall till aktiebolaget eller bankinstitutetsom avses
ofördröjligen anmäla innehav fondpapper och andra finansiella in-av

och ändring i innehavet. Anmälningsskyldigheten gäller intestrument
sådanaför obligationer och förlagsbevis inte konvertibla. Bola-ärsom

instituteteller skall föra förteckning anmälningarna hållaöver ochget
den tillgänglig för bankinspektionen.

Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper och
andra finansiella instrument ägssom av:

den anmälningsskyldige,
make eller sambo till den anmälningsskyldige,
omyndigt barn står under den anmälningsskyldiges vårdnad,som

4. juridisk verksamhet den anmälningsskyldigeöver harperson vars
väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldige någoneller

i 2 eller 3 eller flera dem tillsammans harsom avses av en
ägarandel, uppgående till tio eller aktiekapitaletprocent mer av om

E den juridiska aktiebolagär eller andelarna denettpersonen av om
i juridiska slag, ellerär annatpersonen av
l ekonomisk andel, innefattande uppbära tiorätt elleratt procent mer

avkastningen, ellerav
röstandel, uppgående till tio eller röstetalet förprocent samt-mer av

liga aktier den juridiska aktiebolag ellerär röstetaletettom personen av
hos det högsta beslutande den juridiskai ärorganet om personen av

slag.annat
Om flera anmälningsskyldiga förär innehav ettpersoner samma av

finansiellt instrument eller för ändring i innehavet, behöver anmälan
endast dem.göras av en av

52 Styrelsen§ för eller verkställande direktör hos aktiebolag ellerg ett
E bankinstitut i 50 § skall skyndsamt skriftligen erinra densom avses som

§i 51 första stycket hans anmälningsskyldighet enligt dennaavses om
lag.g

i Bestämmelserna i 50 § §nuvarande 39 51 §nuvarande 40 ochmotsvarar
§52 nuvarande 41 § fondkommissionslagen.j

i Den nuvarande 39§ innehåller bestämmelse förbud för vissaen om
har anknytning till fondkommissionsbolag eller bank medpersoner som
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långsiktigförfondpapper änfondkommissionstillstånd förvärva annatatt
ochsådana obligationerförFörbudet gäller inteförmögenhetsförvaltning.

konvertibla.inteförlagsbevis ärsom
för såvälanmälningsskyldighet40§ innehåller bestämmelser egetom

fondpappersinnehav.närståendesvissasom
innehållerkapitalmarknadslagtillKreditmarknadskommitténs förslag en

fondkommissionslagen.§§med 39-40bestämmelse överensstämmersom
motsvarande för-betänkande föreslagiti sittOptionsutredningen har ett

vidbefattningshavareoch terminer förmed optionerhandelbud vad gäller
också för tillgällerclearingorganisation. Förbudetoptionsbörs eller enen

närståendebefattningshavare personer.
sammanfattningsvisfondkommissionslagen§§39-40motiven tilll anges

fondkommis-ide verksammabetydelse ärföljande: Det är attstor somav i
bör därförReglernaförtroende.allmänhetensomfattassionshandeln av

banker ochanknytning tillmedi ellerså sådanautformas att personer
värdepappersaffä-enskildashar insyn inormaltfondkommissionsbolag som
speciella kunskaputnyttja sinfår möjlighetinteomfattningstörre attavrer

omfattasställning bör inteledandeivinning. Allaför avpersoneregen
normalt ellereller honhanavgörande börbestämmelsen. Det omvara

och därigenomvärdepappersaffäreruppdragsgivaresinsyn ifortlöpande har
försäljnings-aktierför vissaorderlägetfår sådan kännedom attt.ex.om

träffaspåverkas.på Deaktierna kanbörskursenvärdet eller jsompersoner
jfondavdelning, ordermotta-chef för banksbörsombud,förbudet är t.ex.av

ifondkommissionsbolagi bank ellerbefattningshavareandraeller isomgare
värdepappers-uppdragsgivaressådan kännedomfårnormaltsitt arbete om
på bekostnadfördelarskaffa sig ekonomiskakande därigenomaffärer att

f..142 och 189prop. 197879:9kunderna s.av l§förbudet i 39ikraftträdande omfattadefondkommissionslagensVid
vadanmälningsskyldigheten gällerochFörvärvsförbudetobligationer.även

slopades den julikonvertibla 1inteoch förlagsbevisobligationer ärsom
1981.

befattningshavare isåledes endast vissa§ omfattarFörbudsregeln i 39 en
enskildas värde-med särskild insyn ifondkommissionsbolagbank eller ett
eller företag tillnärståendegäller intepappersaffärer. Förbudet personer

endast anmälnings-förvärv finnsFör dessassådana befattningshavare. en
jmotiverad allmänhetengrundenbestämmelsen iskyldighet. Enär är attav

fondkommissionsbolag anställdaförtroende för i bank ellerhaskall perso- j
kortsiktiga placeringarförbudet ävenifrågasättas intekan motomner

Vijuridiskanärstående fysiska ochomfattaborde vissa anserpersoner.
närståendeförbudet tilllångt utsträckaföra för ävendock det skulle attatt

bibehålls.ordningenföreslår nuvarandedenoch att
omfattarfondpapper och§ endastnuvarande 39Förvärvsförbudet i avser

Även ochmed optioneri handelnterminer.således optioner ochinte
utnyttja sina speciella kun-fondkommissionäreranställda hosterminer kan

måstebli effektivbestämmelsen skallpå otillbörligt Förskaper sätt. attett
omfatta dessa instrument.utvidgas tilldärför förvärvsförbudet ävenatt
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Optioner både lång tid. börshan-och terminer kan löpa kort och Inom
deln löptiden normalt intemed standardiserade optioner och terminer är

såledeslängre månader. inte förvärvas förDessa instrument kanän sex
långsiktig förmögenhetsförvaltning och utvidgningen 39 paragrafens till-av
lämpningsområde leder därför till totalförbud för denna finans-ett typ av
iella löptid på två årinstrument. För optioner och terminer med elleren

innebärlängre dock bestämmelsen inget totalförbud.
föreslås § såförbudet 39 utvidgasDet bakgrund vad imot sagts attav som

det omfattar fondpapper andra finansiella De motivalla och instrument.att
ligger bakom grad för aktiebolagbestämmelserna gäller i lika hög allasom

Ävenbanker erhållit verksamhetstillstånd enligt 3 blanknings-och som
affärer bör omfattas förbudet.av

§ föreslårAnmälningsskyldigheten i har uppläggning51 somsamma
§ vårt påskall gälla enligt 12 i förslag till insynshandel värdepappers-lag om
§ vårtmarknaden och 56 i förslag till börs- clearingverksamhet. Ilag ochom

§ påspecialmotiveringen till 12 insynshandel värdepappersmar-lagen om
knaden har motivet till paragrafens tekniska utformning behandlats. Vidare

§har i specialmotiveringen till i denna lag behandlats vissa konkurrenssi-11
tuationer kan uppkomma mellan förbud och anmälningsskyldighetsom

påenligt förevarande lag och lagen insynshandel värdepappersmarkna-om
avsnitt 16.6.den
§ §52 i sak med nuvarande 41 fondkommissionslagen.överensstämmer

Avgift för tillsyn

bankinspektionens53 För täcka§ kostnaden för tillsynsverksamhetatt
enligt denna lag skall aktiebolag erhållit tillstånd 3 §enligtett som
årligen betala bidrag enligt de föreskrifter regeringennärmare som
meddelar.

För tillsyn rörelse bedrivs bankinstitut enligt dennaöver ettsom av
lag betalas 1987:617.avgift enligt bestämmelser i bankrörelselagen

Paragrafen §nuvarande 43 fondkommissionslagen. Bestämmel-motsvarar
har utformats så den omfattar alla aktiebolag erhållit tillståndattsen som

3enligt

Courtage

Om det får54 § behövs med hänsyn till allmänhetens intresse regering-
eller efter regeringens bemyndigande bankinspektionen meddelaen

föreskrifter den courtage aktiebolag ellerprovision ettettom som
bankinstitut erhållit tillstånd § får med anledningenligt 3 uppbärasom

uppdrag affär med fondpapper eller andra finans-ettav som avser en
iella instrument till belopp 000högst 10 kronor.ett av

42§ denI nuvarande fondkommissionslagen regeringen ellerattanges
myndighet fårregeringen bestämmer meddela föreskrifter densom om

fårprovision fondkommissionär uppbära med anledning värde-som en av
pappersaffärer högst 10 000 kr.

Kreditmarknadskommittén har infört i för-motsvarande bestämmelseen



398 Specialmotivering SOU 1989:72

slaget till kapitalmarknadslag.
När fondkommissionslagen trädde i kraft den 1 januari 1980 infördes ett

med fasta Skäletsystem härtill befaradecourtagesatser. att attvar man
bankerna skulle konkurrera fondkommissionsbolagen prissättningenut om
beträffande släpptes fri. Den nuvarande lydelsen §courtage 42 fond-av
kommissionslagen trädde i kraft den juli1 1984. Därmed infördes i princip
fri prissättning. Emellertid ansågs fri prissättning vad smågällerävenatt
värdepappersaffärer skulle kunna leda till för dessa skulle bliatt courtaget
så höga sådana affärer skulle försvåras. Föratt motverka detta infördesatt
den nuvarande bestämmelsen bankinspektionen ingriparätt attsom ger
med föreskrifter allmänhetens intresse skulle kräva det jfrcourtagetom om

198384:99 6.prop. s.
Eftersom bestämmelsen således syftar till skydda de små aktiesparar-att llbör den behållas och även tillämplig pågöras andra bolag eller bankinsti-na l

erhållit tillstånd enligt 3 §tut eller 48som

Tystnadsplikt

55 Styrelseledamot§ eller befattningshavare hos aktiebolag ellerett ett
bankinstitut erhållit tillstånd enligt §3 får inte obehörigen röjasom
uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, om
vilka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller i strid med
uppdragsgivares intresse sådanutnyttja kännedom. fårHan inte heller
obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd anmälan §enligt 51av
har fått ekonomiska ellerveta personliga förhållanden.om annans

I nuvarande §44 fondkommissionslagen föreskrift tystnadspliktges en om
för styrelseledamot och befattningshavare hos fondkommissionär rörsom
uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden vilkaom
han fått kännedom i denna sin egenskap. Sådana uppgifter får inte heller
utnyttjas i strid med uppdragsgivarens intresse. Samma sak gäller för-
hållanden kännedom erhållits till följd anmälan enligt nuvarandevarom av

§40 och rör ekonomiska och personliga förhållanden.som annans
I kreditmarknadskommitténs förslag har bestämmelse tystnads-en om

plikt förts in i 3 kap. 13 § kapitalmarknadslagen.
Kreditmarknadskommitténs förslag utformat efterär i kap. §mönster l 6

bankrörelselagen. Där stadgas i första stycket enskildas förhållanden tillatt
bank får inte obehörigen Vidare innehåller bestämmelsen i andrayppas.
stycket upplysning sekretesslagen gäller i det allmännasatt verksamhet.om
Som nämnts gäller §44 fondkommissionslagen i banks fondkommissions-
rörelse.

I motiven till bankrörelselagen prop. 198687:12 band 2111 f.s. anges
sekretessen enligt förstaatt stycket omfattar såväl handlingssekretess som

tystnadsplikt. Alla uppgifter bankkundsrör mellanhavanden medsom en
banken, de dokumenteradeär eller inte,oavsett alltså underkastadeärom
sekretess. Bestämmelsen i andra stycket innebär de för det allmän-att som

räkning tillsynutövar bankerna,över nämligen bankinspektionensnas leda-
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och befattningshavare,möter inte inordnas under banksekretessen ärutan
underkastade regleringen i sekretesslagen.

Kreditmarknadskommitténs förslag innebär saklig förändring denen av
nuvarande bestämmelsen i fondkommissionslagen det enligt för-attgenom
slaget inte blir förbjudet nyttja förtrolig information i strid medatt upp-
dragsgivarens intresse. Förändringen har inte kommenterats kommittén.av

Syftet med bestämmelsen bör uppdragsgivare skyddatt ettvara ge mot
illojalt beteende från fondkommissionärens sida. För detta syfte skallatt
uppnås bör bestämmelsen förutom tystnadsplikt innehålla erhållenäven att
kännedom fårinte utnyttjas i strid med uppdragsgivares intresse. Det nuva-
rande innehållet i regeln bör därför bibehållas. Regeln bör även göras
tillämplig på andra bolag erhållit tillstånd enligt 3 § påoch bankinstitutsom

erhållit tillstånd enligt 48som
När det gäller den personkrets omfattas bestämmelsen påpekarsom av

kreditmarknadskommittén den lydelse föreslås innebäratt kretsenattsom
utvidgas. Den omfattar alltså inte bara styrelseledamöter eller befattnings-
havare också den på fått kännedomutan sätt förhållandenannatsom om

omfattas tystnadsplikt, revisorer.som t.ex.av
I motiven till motsvarande bestämmelse tystnadsplikt i lagenom om

Stockholms fondbörs prop. 1975762175 påpekades26 utsedda revi-atts.
räknas befattningshavare och sålundade omfattassorer be-attsom av

stämmelsen detta behöver påutan att sätt.annatanges,j Den bryter bestämmelsen kan dömas för brottmot tystnadspliktsom mot
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

zl
l Vite

56 § Meddelat bankinspektionen föreläggande, föreskrift eller förbud
enligt denna fårlag inspektionen förelägga vite.

j Paragrafen har sin förebild i nuvarande §45 fondkommissionslagen. Där

i sägs inspektionen får i sambandatt med föreskrift och förbud vite.utsätta
Vi föreslår i paragrafen möjligheten vite fåratt utsätta ske iävenattIj samband med föreläggande meddelas med stödett lagen.som av

l Vi föreslår inte bankinspektionen skall få döma vite.att Därmedut
i kommer viteslagen bli tillämplig. Detta innebär inspektionen fåratt hosatt

länsrätten ansöka utdömande vitet.omi av

Hur överklagarman

57 § Beslut, bankinspektionen i särskilt fall meddelat enligt dennag som
i lag eller med stöd regeringens förordnande enligt fårlagen, över-av

klagas hos kammarrätten. Inspektionens beslut skall gälla omedelbart.Ei Föreskrifter överklagande bankinspektionens beslut före-om av om
skrifter med stöd bemyndigande enligt denna lag meddelasettav av
regeringen.
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Enligt §nuvarande fondkommissionslagen4 förs talan bankinspektio-mot
beslut hos regeringen. Samma besvärsregler bankinspektionensgällernens

beslut enligt lagen Stockholms fondbörs och värdepappersmarknadslagen.om
I bankrörelselagen 1987:617 föreskrivs också §atti 7 kap. 14 bankinspektio-

beslut enligt bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen 1987:618,nens spar-
bankslagen 1987:619 och föreningsbankslagen 1987:620 tillöverklagas
regeringen.

I vissa fall tillskall dock enligt bankrörelselagen överklagande skeett
kammarrätten besvär såsom bankregistretanmälan tillnärgenom en av-

påskrivits eller registrering bankinspektionen grundnär vägrats attav av
den till sitt innehåll strider bankrörelselagen. finns möjlighetVidare attmot
överklaga till kammarrätten förelagt vite dömtbankinspektionen ellerom

underlåtitvite för sända ineller flera styrelseledamöterut att t.ex. atten
redovisningshandlingar, delårsrapporter.revisionsberättelse eller

Denna kortfattade någraredogörelse för de olika regler gällerav som
kapitalmarknaden bankinspektio-avseende besvär visar att merparten av

beslut tordeöverklagas till regeringen. Det huvudsakliga skälet härförnens
kunna såsammanfattas flertalet ärendena den regering-äratt arten attav av

bör de lämplighets- och skälighetsbedömningar med beaktandegöraen av
det förhållandeallmännas intresse kan bli aktuella. Detta särskiltägersom
giltighet på tordebanker börser och clearingorganisationer. Däremotsamt
det, det gäller fondkommissionärers verksamhet och den verksamhetnär

får §bedrivas erhållit tillstånd i vårtandra bolag enligt 3 förslagsom av som
till fondkommissionslag inte kunna gällande med styrka.görasny samma

EG:s fieldAv direktivförslag Investment services in the Securities
framgår artikel 18, behandlar medlemsstaternas skyldighet tillseattav som l

uppställda föreskrifter följs, straff eller restriktioner meddelasatt att som av
därtill behörig institution under prövning.skall kunna ställas domstolsen

framgårVidare varje föreslås beslutmedlemsstat väg-att garantera att om
rad auktorisation få bedriva services underinvestment skall kunna ställasatt
domstols prövning.

Genom införa möjlighet för fondkommissionärer och andra aukto-att en
riserade bolag återkallelseöverklaga bankinspektionens beslutatt om av
tillstånd eller andra sanktionsbeslut till domstol rättssäkerhetenattanser
förbättras. En möjlighet bankin-kunna överklaga sanktionsbeslutatt av

råder EGspektionen också linje med de tankegångar inomligga isynes som
samtidigt införande besvärsmöjlighet domstol minskar antalettillsom av en
besvärsärenden regeringen. bakgrund vadskall ställas till Mot somsom av

föreslår bankinspektionens enligt vårt förslag tillbeslutsagts att ny
fondkommissionslag får överklagas till kammarrätten.
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Ansvar

58 § Den driver rörelse §i 2 tillstånd1-6 döms tillutansom som avses
böter eller fängelse i högst år.ett

59 Den uppsåtligen§ eller oaktsamhet bryter §7 döms tillsom motav
böter.

Om60§ styrelseledamot eller befattningshavare hos aktiebolag som
erhållit tillstånd §enligt 3 uppsåtligen eller oaktsamhet orik-av genom
tig bokföring påeller lämnar bankinspektionensätt felaktigaannatg
upplysningar verksamheten, döms han till böter eller fängelse iom

år.högst ringaI fall döms inte tillett ansvar.
i Paragraferna nuvarande 47 §§och 48 fondkommissionslagen.motsvarar

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januari1 1991.
Genom lagen upphävs fondkommissionslagen 1979:748.

fondkommissionsbolagEtt vid ikraftträdandet vid sidansom av
fondkommissionsrörelsen driveräven rörelse kräver tillståndannan som
enligt denna fårlag hinder tillstånd inte meddelatsutan fortsättaattav
verksamheten, dock längst till utgången år 1992 eller, ansök-av om
ningen tillstånd då in, till dess ansökningen slutligt hargetts prövats.om

4. Ett fondkommissionsbolag vid lagens ikraftträdande intesom upp-
fyller bestämmelsen §i 10 får hinder härav fortsätta verksamheten,utanl dock längst utgångentill år 1992.av

Den vid lagens ikraftträdande driver rörelse §i 2som som avses
2-6 och inte tillståndhar driva fondkommissionsrörelse fårattsom utan
hinder tillstånd inte meddelats fortsätta verksamheten,att dockav
längst till utgången år 1992 eller, ansökan tillstånd då in,gettsav om om

f till dess ansökningen slutligt har prövats.
6. Regeringen får föreskriva lägre kapitalkrav vadän iI som anges

§§. Sådang 18-20 föreskrift får dock gälla längst till utgången år 1992.av
i Vad fondpapper i §sägs 23 första stycket gäller ävensom om
i aktier i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagensom avses

1990:000 börs- och clearingverksamhet.‘ om
i Besvär bankinspektionensöver beslut fullföljts till regeringensom

före lagens ikraftträdande skall regeringen.prövas av

Av 1 och 2 framgår föreslår lagen bör träda i kraft den januari1att attp.
1991 och den nuvarande fondkommissionslagen dåatt upphör gälla.att

I 3-6 inför någravi Övergångsbestämmelser syftar till mildraattp. som
konsekvenserna för de företag driver någon någraeller de verksam-som av
heter enligt vårt förslag kräver särskilt tillstånd. såvälDet gäller bankersom
och fondkommissionsbolag andra företag driver sådan verksam-som som
het. Bestämmelserna innehåller följande.

Fondkommissionsbolag och bankinstitut vid lagens ikraftträdandesom
driver verksamhet kräver särskilt tillstånd enligt vårt förslag, får utansom
hinder tillstånd inte meddelats fortsätta medatt verksamheten, dockav
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längst utgångentill 1992 eller, ansökan tillstånd då inkommit tillav om om
inspektionen, till dess ansökan slutligt Sak gäller förprövats. andrasamma
företag driver tillståndspliktig rörelse. Fondkommissionsbolag intesom som
uppfyller vårt förslag aktiekapitalets fårstorlek hinder härav fort-utan

med verksamheten till utgångensätta 1992. Vi föreslår regeringenattav
skall kunna föreskriva lindrigare kapitaltäckningskrav deänatt som
föreslagit får gälla, dock längst till utgången 1992.av

följerAv 7 aktier i OTC-bolag och aktier i bolag noterade påärattp. som
O-listan får lämnas säkerhet för kredit enligt 23som

I 8 talan bankinspektionens beslut fullföljts föreatt motp. anges som
lagens ikraftträdande skall regeringen.prövas av

16.5 Förslaget till lag disciplinnämnd förom
värdepappersmarknaden

Vårt förslag innebär disciplinnämnden, blir verksamtatt ett nytt organ,
värdepappersmarknaden. Nämnden kommer stå för rättssä-att garantsom
kerhet för påde verksamma marknaden. Därigenom kan den också bidra
till upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.att

Disciplinnämnden anförtros de disciplinärenden tidigare handhaftssom
styrelsen för Stockholms fondbörs liksom motsvarande ärenden frånav

övriga börser frånoch clearingorganisationer på värdepappersmarknaden.
Ledamöterna föreslåsi nämnden bli utsedda regeringen. Enligt vårtav
förslag disciplinnämndenställs under tillsyn bankinspektionen. Vid miss-av

frånnöje med disciplinnämndens beslut bör möjlighet finnaspart atten
överklaga beslutet till allmän domstol. Disciplinnämndens verksamhet har

vårtenligt förslag starka inslag rättsskipning. Den omständigheten attav
verksamheten föreslås uteslutande bli finansierad via påprivata aktörer
värdepappersmarknaden torde inte innebära nämnden böratt ettses som
privaträttsligt subjekt. Den konstruktion föreslår torde tvärtomsom
föranleda nämnden måste bli förvaltningsmyndighet.att anses en

Förvaltningslagen 1986:223 blir därför tillämplig på handläggningen vid
disciplinnämnden. De särskilda förhållandena värdepappersmarknaden

dock det behövs jämförelsevisgör utförlig specialregleringatt nämn-en av
dens verksamhet jfr 3§ förvaltningslagen. Bestämmelser i börämnet

i särskild lag, föreslår får rubriken Lag disciplinnämndupptas en som om
för värdepappersmarknaden.

Den föreslagna lagen har utformats delvis med ledning lagenav
1979:749 Stockholms fondbörs. Detta medför bl.a. kontinuitetenattom
från fondbörsens handläggning disciplinärenden bevaras.av

inledande bestämmelser

Förl § prövning disciplinärenden på värdepappersmarknaden skallav
finnas disciplinnämnd.en

Discipllnnämnden har till uppgift disciplinärendenprövaatt som an-
i lagen 1990:000 börs- och clearingverksamhet.ges om
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§ stycket det skall finnas disciplinnämnd för prövningI l första attanges en
disciplinärenden på värdepappersmarknaden.av

stycket framgår frågorandra disciplinnämnden endastAv prövaratt som
i lag. Bestämmelsen hänvisar till den föreslagna lagenangetts annan av oss

verksamhetsområdeclearingverksamhet. Disciplinnämndensbörs- ochom
innehållet i denna lag.bestäms av

ocksåden föreslagna lagen börs- och clearingverksamhetI attom anges
för börser eller clearingorganisationer skyldiga tillseansvariga är att att

underlåtenhetdisciplinärenden under nämndens prövning. Enställs att
skyldighet faller in under bankinspektionens tillsyn. In-fullgöra denna
såledesspektionen får det för tillse marknads-att attyttersta ansvaret
sin uppgift i det hänseendet.platserna sköter

framgådisciplinnämnden kan använda sig börDe sanktioner avsom avi
civilrättsliga avtallagen börs- och clearingverksamhet desamt somom av:

i åclearingorganisationer, sidan, emittenterfinns mellan börser och samtl ena
l å andra form inregistreringskon-och fondkommissionärer m.fl., sidan, i avl

förhållande medförtrakt, anslutningsavtal och liknande avtal. Detta att
berörd i framtidoch clearingorganisationer avtal medbörser partgenom en

i lagstift-införa sanktionsformer dem angivitskan komma utöveratt som
Även sådana sanktionsformer bör till-de gällandeningen eller avtalen.

disciplinnämnden.lämpas av
också disciplinnämndenföreslagna bestämmelserna följer inteAv de att

ärenden handläggs bankinspektionen. Dettabehörigär upptaatt som av
bankinspektionenförhållande innebär dock inte disciplinnämnden ochatt

subjekt.handlägga sanktionsärendeninte kan komma att gentemot samma
inte längredisciplinnämnden besluta fondkommissionärT.ex. kan att en

handläggerfå börsmedlem samtidigt bankinspektionenskall ettsomvara
fondkommissionstillståndet.återkallelseärende om avl förhållandet sanktionsärendendisciplinnämnden inte skallDet övertaatt

också bankinspek-handläggs bankinspektionen innebär omvänt attsom av
enligt lagstiftningen skall handläggastionen inte skall ärendenta upp som

bankinspektio-dock uppkomma därdisciplinnämnden. Situationer kanav
påtalar missförhållande börstillsynsmyndigheti sin roll ett ennen som

föra det till disci-med börsen skyldig utreda ärendet ochverkan är attatt
efter-marknadsplatsen inteplinnämnden för prövning. För det fall att

sanktio-tillgripa degjorda påpekanden har bankinspektionenkommer att
clearingorganisa-inspektionen förfogar börsen elleröver gentemotner som

tionen.

Disciplinnämndens sammansättning

viceOrdföranden ochbestår fem ledamöter.Disciplinnämnden2 § av
Delagkunniga och erfarna i domarvärv.ordföranden skall trevara

på värdepap-förhållandenaledamöterna ha särskild insikt iövriga skall
får bland kanpersmarknaden. Ledamöterna utses ansespersoner som

företräda intressen på värdepappersmarknaden.
till det antal regeringenledamöterna skall finnas suppleanterFör som

bestämmer.
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3 Regeringen§ ledamöter och suppleanter i disciplinnämnden.utser

4 § Disciplinnämndens ledamöter och suppleanter för dem förutses tre
kalenderår. Avgår någon i förtid, skall efterträdare för återståendeutses
tid.

Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter.

Bestämmelserna i §§2-4 har kommenterats i avsnitt 11.2.1.5. Vi inteanser
suppleanternas antal och kvalifikationeratt behöver fastställas i lag.

5 Ordföranden§ bestämmer ordningen för suppleanternas inträde vid
förfall för ledamot. Annan denän lagkunnigär och erfaren isom
domarvärv får tjänstgöra ordförande.som 1

För det fall ledamot har förfall och ledamotens personliga suppleanten inte
kan medverka har ordföranden möjlighet bestämmaatt att en annan supp-
leant skall inträda i nämnden. Ordföranden bestämmer ordningen för supp-
leanternas inträde i nämnden vid förfall för ledamot. Målsättningen bör

nämnden i dessa falläven har såatt allsidig och hög kunskapsnivåvara en
möjligt. Annan denän lagkunnigär och erfaren i domarvärvsom börsom

få tjänstgöra ordförande.som

6 § Disciplinnämnden beslutförär med ordförande tvåoch minst andra
ledamöter.

Beslut medlemskap i börs eller clearingorganisationatt skallom
upphöra, skall ha biträtts minst fyra ledamöter. Detsamma gällerav
beslut avregistrering eller föreläggande påföljdvid avregistreringom av

vid lbörs inregistrerat fondpapper.ettav

EDisciplinnämnden föreslås enligt denna paragraf beslutför med ordför-vara
ande och minst två andra ledamöter. Ett sammanträde får således inte
påbörjas minst dessa närvarande.utan äratt

Regler omröstning finns §i 18 förvaltningslagen. Med tillämpningom av
dessa bestämmelser blir huvudregeln beslut i nämnden skall fattasatt med
enkel röstövervikt och vid lika röstetal den meningatt gäller ordföran-som
de biträder. Vi dock vissa nämndens sanktionsbeslutatt såanser ärav av
ingripande de bör kräva kvalificerad majoritet.natur att Det gäller besluten

upphörande medlemskap vid börs eller clearingorganisationom ellerav om
avregistrering föreläggande vid påföljdsamt avregistrering vid börsettav av
inregistrerat fondpapper. Uppräkningen sanktioner kräver kvalifice-av som
rad majoritet är uttömmande. För det fall ytterligare sanktioner kvalifice-av
rad karaktär liknande de nämnda blir aktuella avtal eller lagstift-nu genom
ning måste motsvarande justering ske paragrafen. För beslut i ärendenav

förutsätter kvalificerad majoritet bör krävas beslutet biträttssom att av
minst fyra ledamöter.

Förfarandet

7§ Disciplinärenden till prövning disciplinnämndenupptas efterav
ansökan styrelsen för börs eller clearingorganisation. Ansökanav en en
kan även den gjorts därtillupptas hos börsettom utsettav organ en
eller clearingorganisation.en
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föreslårVi i denna paragraf disciplinärenden skall till prövningatt upptas av
disciplinnämnden efter ansökan styrelsen vid börs eller clearingor-av en en
ganisation därtilleller hos börsen eller clearingorganisationen,utsett organ

granskningskommitté. någonEndast de behöriguppräknade ärt.ex. en av
föra i nämnden. såledestalan Disciplinnämnden kan inteatt uppta ett

till prövningärende ansökan enskild aktör marknaden ellerav en av
fondkommissionär förhållande påmissnöjd med marknads-är etten som

platsen. missnöjde förhållandetDen kan i stället anmäla till bankinspektio-
i sin egenskap tillsynsmyndighet har till missför-att attnen som av se

hållanden på börsen eller clearingorganisationen till.rättas

8 Ansökan§ prövning disciplinärende skall skriftligengörasettom av
hos disciplinnämnden innehållaoch redogörelse för de omständig-en

liggerheter till grund för ansökningen yttrande åtgärddensamtsom om
sökanden bör beslutas disciplinnämnden. De skriftligasom anser av

handlingar åberopas till stöd för ansökningen skall samtidigt läm-som
in till disciplinnämnden.nas

Ansökan prövning disciplinärende skall enligt förslaget i dennaom av
paragraf innehållaskriftligen till nämnden och redogörelse för degöras en
omständigheter ligger till grund för ansökningen yttrandesamt ettsom om
den åtgärd sökanden bör beslutas nämnden. Vidare skall detsom anser av
skriftliga material åberopas till stöd för ansökningen in tilllämnassom

sambandnämnden i med ansökningen.
Nämndens sakförhållandenprövning bör begränsad till devara som

åberopas sökanden. Nämnden bör däremot inte bunden sökan-av vara av
dens yttrande påföljden, fåbör välja den för börsen eller mark-utanom
nadsplatsen gällande sanktion nämnden finner lämplig, sig den ärsom vare

eller lindrigare den börsen eller clearingorganisationen före-strängare än
slagit.

Genom den föreslagna ordningen blir det förlättare motparten att yttra
sig sökandens påståenden överträdelser. Eftersom ärendet oftastöver om

varit föremål påhar för utredning börsen eller i clearingorganisationen
innan det kommer till nämnden bör allt utredningsmaterial sändasäven
med ansökningen. Härigenom underlättas nämndens möjligheter att ge-
nomföra snabb handläggning samtidigt frånberörda redanparteren som
början får god bild ärendets karaktär. Någon utredande verk-en av egen

börsamhet nämnden inte bedriva endast påärendet grundvalavgörautan
tillhandahåller.material Nämnden kan begära komplette-parternaav som

ring materialet det inte fullständigt.ärav om

9§ Disciplinnämnden dröjsmålskall inkommenpröva ansö-utan en
kan. Om interimistiskt beslut i disciplinärende meddelats börsett av en
eller clearingorganisation, skall disciplinnämnden ärendet tilltaen upp

såprövning ske kan, dock vecka efter det ärendetsnart senast atten
anhängiggjordes i nämnden.

paragrafenl allmän huvudregel disciplinnämnden dröjs-att utananges som
mål skall ärende till prövning. Med begreppet dröjsmålta ett utanupp avses
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det inte i undantagsfall fråga någonkan bli någraän elleratt annat om
veckor innan ärendet såvida inte kommer överenstas parterna attupp, om
ärendet bör anstå någontill tidpunkt eller ärendet ofullständigtärsenare

måsteoch kompletteras Disciplinnämnden bör arbeta denmedpart.av
målsättningen ärendena skall handläggas omgående. Trots för-dettaatt
hållande kan det uppkomma situationer på börs eller i clearingorgani-en en
sation där beslut nämnden i sanktionsärende inte kan inväntas. T.ex.ettav
kan det bli nödvändigt omedelbart frånmarknadsgarantavstängaatt en

Ävenhandeln på grund konstaterad manipulation kursen. disci-av av om
plinnämnden kan ärendet inom eller två dagar bör styrelsen förta upp en en v
börs eller till vilken beslutanderätten delegerats ha möjlighet attannan
meddela intermistiskt beslut. Motsvarande brådskande situationerett som
kräver interimistiskt beslut kan också uppkomma i clearingverksamhet.ett
T.ex. bör medlem inte betryggandeställt säkerhet för sin handelen som
omedelbart frånkunna handeln clearingbolagetsavstängas styrelse ellerav

till vilken beslutanderätten delegerats. Sedan börs eller clea-annan en en
ringorganisation meddelat interimistiskt beslut bör nämnden oför-ett vara
hindrad vid sin prövning komma till resultat liksomsträngareatt ett att
upphäva beslutet.

detI fall interimistiskt beslut meddelats marknadsplatsen börett av
ärendet alltid till prövning vecka efter det ärendettas senast attupp en E
anhängiggjordes i nämnden. I dessa fall bör ärendet normalt tilltas upp
prövning i nämnden inom någon dag.

åDisciplinnämnden får10 § meddela beslut berettsutan att motparten
tillfälle sig ansökningen.överatt yttra

Ärende Ifår sammanträde med införavgöras nämnden,utan parterna
ltillfredsställande utredning föreligger fåoch inte begärpart attom

vid sammanträde.närvara
Vid sammanträde inför disciplinnämnden skall sökanden och mot-

lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de villparten
åberopa.

Motparten bör alltid ha möjlighet bemöta På såansökan. skapassättatt en
garanti för ärendet blir allsidigt belyst. Disciplinnämnden bör därför iatten

sända allt material kommit in till nämnden för yttrande {motparten.som av
IMotparten skall möjlighet skriftligen stånd-inkomma med sinaattges
ipunkter och därmed sammanhängande någramaterial inom dagar. Längre
iskriftväxling mellan bör endast förekomma i absoluta undantags-parterna

Ävenfall. avsikten disciplinnämndens beslut i huvudsak skallär attom
grunda sig på skriftlig handläggning ärendet torde det före-kunnaen av
komma situationer där muntligt sammanträde med före-ärett parterna att
dra. tillfredsställandeDetta bör ske utredning i ärendet inte erhållaskanom

enbart skriftlig handläggning eller begär muntligtpart att ettgenom om
hållas.sammanträde skall Vid muntligt sammanträde skall iett parterna tur

och ordning framlägga sina synpunkter inför nämnden och förebringa den
utredning de åberopa. dåvill Den naturligaste ordningen ellerbörsenär att
clearingorganisationen inleder sina ståndpunktermed och yttrande om
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önskad åtgärd.
berördabör deskriftlig handläggningde fall ärendet efterI avgörs parter-

ärendet i nämnden.informeras när tas uppomna

upplysningardisciplinnämnden deskyldig lämna§ Partll är att som
denna lag ochuppgift enligtför kunna fullgöra sinnämnden behöver att

författning.annan

tillfredsställandeärende belystblir sättFör att ett ettatt garantera
disciplinnämnden deskyldigföreslås skall lämnaattatt part upp-vara

Någon sanktionför fullgöra sin uppgift.nämnden behöverlysningar attsom
intetill nämnden lärbegärda upplysningar lämnasför att garantera att

får underlåtenhet efterkommatillräckligtbehövas. Det att attantas envara
ståpåståenden kommerden andradylik begäran gör oemot-partens attatt

sagda.

hållas stängda dör-disciplinnämnden skall inomSammanträde vid12 §
rar.

verksamhet gällerfråga offentlighet och sekretess i nämndens[ om
§ 1980:100.sekretesslagenvad föreskrivs i 9 kap. 12 asom

nämnden harhandläggningen i nämnden särskiltunderlätta närFör ettatt
föreslår i nämnden skall skesammanträde sammanträdenmuntligt att

avstår frånsådörrar. På minskar risken förinom stängda sätt attatt part
farhågorpå grund förupplysningar i ärendet till nämndenlämna samtliga av

kanspridas utanför nämnden. En upplysninguppgifterna skall t.ex.att avse
l berördintern angelägenhet hosaffärshemlighet eller part.enenen

allmännainges till disciplinnämndenHandlingar är att somansesom
föreskrivs i sekretessla-offentliga intehandlingar och skall annatv omvara

föreslår i sistnämnda lag. IbestämmelseI det hänseendet en nygen.
förevarande paragraf hänvisas till det förslaget.

föras protokoll.Vid disciplinnämndens sammanträden skall13 §

frågorl vilkaprotokollföras med angivandeSammanträdena bör somav
l redogörelse för olikai bör intediskuterats nämnden. Däremot syn-en
i funnitnämnden protokollet. Vi hareller i inpunkter vad attyttrats tassom
l försvåraprotokollen kunnasådan uppläggning skulle öppetett me-en av
L ningsutbyte.

meddelasdisciplinärendetBeslut skall efter det14 § prövats utanatt
dröjsmål. rådrum för ärendets avgörande eller beslutetsBehövs av-

uppskjuta meddelandet beslutetfår disciplinnämndenfattande enav
från för avgörande.vecka det ärendet berettsatt

omgåendeden med-ärendet beretts föredragits för nämnden börNär ochf
i disciplinnämndenkortare tid, högst vecka, bördela sitt beslut. Endast en en

rådrum meddelaförfogande behöver för kunnaha till sitt den attom
till användning i undan-beslutet. Denna möjlighet bör dock endast komma

innebäratagsfall, eftersom varje fördröjning innan beslut meddelas kanett
avsevärda ekonomiska förluster för de direkt eller indirekt berörda. Detta



408 Specialmotivering SOU 1989:72

förhållande gäller särskilt för de fall interimistisktnär beslutett med-som
delats börs eller clearingorganisation är ingripandeav såsomnatur,av mer
vid avstängning från handeln. I de fallen har sanktionen redan varit i kraft
någon tid innan ärendet kommer till prövning i nämnden.upp

15 § I disciplinnämndens beslut skall de påskäl vilka beslutetanges
grundas. I beslutet vad den vill klandra det har iaktta.anges som att
Beslutet jämte avvikande meningar skall sändas till parterna.

Förutom själva beslutet i sanktionsärendet bör skälen Skälen böranges.
relativt fylligt utformade skalldels för devara förståeligaatt förvara

dels också förparterna de skall kunna tjänaatt riktlinjermen försom
aktörerna detnär gäller bedöma vad godtagbartatt är förfarande påsom
marknaden. Beslutet bör också innehålla vad den vill klandra det harsom

iaktta. Beslutet tillsammansatt med eventuella avvikande meningar bör
sändas till för de skall såhaparterna god tidatt möjligt på sig försom att
bedöma de klandra beslutet.attom avser

Besluten bör tidigare redogjorts för offentliga med hänsynsom tillvara
det prejudikatvärde de kommer få. De bör fortlöpandeatt publiceras av
nämnden.

16 § Den inte godtar disciplinnämndens beslut i disciplinärendesom ett
får klandra beslutet väcka talan vid Stockholmsatt tingsrättgenom
inom frånveckor den dag beslutettre meddelades. Klandras inte be-
slutet inom denna tid tillär rätten talan förlorad.

Treveckorsfristen för klander bör löpa från den dag då beslutet meddelades.
Som tidigare börnämnts därför i förväg känna tillparterna när ärendet

i nämndenprövas handläggningenäven skriftlig.är Disciplinnämndenom
bör utarbeta lämplig rutin för tillkännage tidpunkten föratt beslutetsen
meddelande. Det inte tillräckligtär beslutet sänds till iatt enlighetparterna
med vad föreslås i 15som

l7§ Disciplinnämndens beslut gäller omedelbart. Klandras beslutet,
gäller det till dess målet avgjorts domstol.av

bestämmelsenI föreslås disciplinnämndens beslutatt skall lända till ome-
delbar efterrättelse. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 11.2.1.6.

Disciplinnämndens avgöranden blir inte exigibla. Detta får dock be-
tydelse endast vid utdömande vite enligt inregistreringskontrakt ellerav
liknande. Vid avgörande frågor medlemskap, godkännande ellerav om
avregistrering har nämndens avgöranden karaktär fastställelsebeslutav som
omedelbart kan tillämpas börsen eller marknadsplatsen. Vitesbeslut kanav

det behövs läggas till grund för civilrättslig talan börsenom elleren av
marknadsplatsen utfående vitesbeloppet. sådanEn talan lär dockom iav
allmänhet inte i börsens eller clearingorganisationens intresse. Det kanvara
emellertid förutsättas den ålagts vite betalaratt frivilligt. Om såatt utgesom
inte sker bör börsen eller clearingorganisationen ha rätt upphäva hansatt
medlemskap eller liknande eller avregistrera hans fondpapper.
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18 Vardera§ skall bära sin kostnad för förfarandet vid disci-parten
plinnämnden.

Vardera skall enligt förslaget själv för sinaparten kostnader försvara
förfarandet vid disciplinnämnden. sådanEn ordning medöverensstämmer
vad gäller i dag vid beslut i börsstyrelsen någotoch behov ändrasom attav
denna ordning har inte framkommit.

Tillsyn

19 § Bankinspektionen övervakar verksamheten vid disciplinnämn-att
den i enlighet med dennautövas lag.

Disciplinnämnden skall hålla protokoll och övriga handlingar till-
gängliga för bankinspektionen. Disciplinnämnden skall i övrigtäven
lämna inspektionen de upplysningar sin verksamhet och därmedom
sammanhängande omständigheter inspektionen begär.som

För bankinspektionen skall kunna tillsynatt utöva disciplinnämndensöver
verksamhet skall enligt förslaget bankinspektionen ha delrätt att ta av
protokoll och övriga handlingar kan ha betydelse för utövandesom av
tillsynen. Vidare bör bankinspektionen kunna kräva disciplinnämndenatt
skall lämna upplysningar sin verksamhet.om

Övriga bestämmelser

20 § För täcka kostnaden för disciplinnämndensatt verksamhet skall
börser och clearingorganisationer årligen betala bidrag enligt de närma-

föreskrifter regeringen meddelar.re som

Bestämmelsen har berörts inärmare avsnitt 11.2.1.4. Storleken på den
årliga avgiften och därmed sammanhängande frågor liksom frågor om arvo-
de till ledamöter och suppleanter bör regleras i förordning avgifter tillen om
disciplinnämnden.

Uppstår21 § under räkenskapsår brist i disciplinnämndens verk-ett
samhet inte kan täckas medel står till förfogande skallsom av som en
tilläggsavgift börserna och clearingorganisationerna. Tilläggs-tas ut av
avgiftens storlek bestäms regeringen.av

22§ Disciplinnämnden skall medel tillavsätta verksamhetsfond.en
Fondens medel skall användas för täcka förlust har uppkommit iatt som
disciplinnämndens verksamhet och kan täckas andra medel.som av
Beloppet fonderade medel får inte överstiga tio basbelopp enligtav

1962:381lagen allmän försäkring.om

Disciplinnämnden bör inrätta verksamhetsfond för medel frånatten genom
fonden täcka brister uppkommer i nämndens verksamhet undersom ett
räkenskapsår. Fondens belopp bör inte vadstörre än kan bedömasvara som

nödvändigt för verksamheten skall kunna upprätthållas oförut-attvara om
sedda kostnader tillstöter under det verksamhetsåret.närmaste Beloppet
har förslagsvis till tio basbelopp enligt lagen allmän försäkring.angetts om
Meningen dock inte fondmedelär kontinuerligt skall användas föratt att
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täcka Målsättningenuppkomna brister. skall avgifternas storlek ärattvara
så avpassade de täcker kostnaderna för verksamheten. Fonden skallatt
endast buffert skall komma till användning i undantagsfall.vara en som
Medel bör kontinuerligt tillföras fonden mindre delattgenom en av-av
giften till fonden. I de fall uppkommen bristavsätts inte kan täckasen av

frånmedel fonden bör regeringen ha bestämma tilläggsavgifträtt att att en
skall för bristen.täcka Tilläggsavgiften bör med likatas ut att utges stora

frånbelopp varje börs eller clearingorganisation.

Denna lag träder i kraft den januari 1991.1

till insynshandel16.6 Förslaget lag om
värdepappersmarknaden

Inledande bestämmelser

innehåller begränsningar förlag bestämmelser il § Denna rättenom
finansiellafysiska handla med fondpapper och andra in-attpersoner

anmälningsskyldighet för innehav fondpapper ochochstrument om av
andra finansiella instrument.

iföreslårinnehåll.Paragrafen den föreslagna lagens huvudsakliga Vianger
1985:571värdepappersmarknadslagen skalllagen lsättatt samma som

Sålundasubsidiärt förhållande till lag. bestämmelsernagälla i är it.ex.annan
fondkommissionslagenanmälningsskyldighet i den föreslagna ioss nyaom av

den likaledes föreslagna lagen börs- och clearingverksamhetoch omnya
före-tillämpliga i första hand kompletteras bestämmelserna i denavmen ,

slagna lagen.

iBankinspektionen övervakar efterlevnaden bestämmelserna2 § av
denna lag.

föreslås huvudansvarig förframgår bankinspektionen bliAv paragrafen att
förhållandei lagen. Detta utesluter inteefterlevnaden bestämmelsernaav

medverka vid kontroll bestämmelsernasandra kommerävenatt att av
börserbankinspektionens samarbete med förefterlevnad, attt.ex. genom

kursförändringar.finna förklaringar till större

Definitioner

instrument har iBeteckningarna fondpapper och andra finansiella3 §
1990:000i § börs- ochdenna lag den betydelse 2 lagen omsom anges

clearingverksamhet.
ochandra finansiella instrumentInnehas fondpapper eller ettav

tillämpningentvåhundra de vidslag minst ägare, avansessamma av
spridda.denna lag allmäntvara

i denna VärdepapperscentralenMed Värdepapperscentralen lagavses
VPC Aktiebolag.
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Vad också påföreskrivs aktie skall tillämpas emissionsbevis,som om
interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev för-

med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis och liknandeenat
fondpapper.

De bestämmelser gäller aktier tillämpas också på aktieoptionersom
och aktieterminer. Därvid skall utfärdande köpoption likställas medav
försäljning de aktier optionen medan utfärdande säljoptionav avser av

likställasskall med köp aktierna. Förvärv köpoption skall jäm-av av
ställas med köp aktierna och förvärv säljoption med försäljningav av av
aktierna.

fondpapperOm eller andra finansiella instrument två ellerägs av
flera med samäganderätt, skall delägare vid tillämpningen dennaen av

så mångalag till dem hans lott i detägare motanses vara somav svarar
samfällda innehavet.

Paragrafen innehåller antal definitioner. Den sitt innehålltillett motsvarar
delar 4§till vissa vad finns intaget i värdepappersmarknadslagensom

Ändringarna1985:571. föranleds förslagen utvidgning förbuds-av om av
tillämpningsområde.bestämmelsernas Förslagen innebär också begrep-att

aktiemarknadsbolag bort eftersom det försaknar betydelse regle-pet tas
ringen enligt denna lag.

första vårtl stycket hänvisas till förslag frågatill börslag i vilkaom
värdepapper skall omfattas bestämmelserna. Begreppet allmäntsom av

på såspridda definieras i andra stycket fondpapper eller andrasätt att
finansiella instrument slag innehas tvåhundraminst ägare. av samma som av

allmänt spridda. likhet vadI med gäller i värdepappers-är att anse som som
marknadslagen 1985:571 används enligt tredje stycket värdepapperscentra-

förkortningt len Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.som av
i Uppräkningen fjärde innehållet §i stycket i andra4 stycketmotsvarar
i värdepappersmarknadslagen. Den detaljerade uppräkningen har trots ut-

vidgningen tillämpningsområdeti till fondpapper och andra finansiellaav
instrument behövlig med §hänsyn till den i 11 föreskrivnaansettsE an-

l mälningsskyldigheten. Eftersom bevis rättigheter eller fordringarnya om
l kan komma aktiebolag i framtiden uppräkningen inteäratt utges ut-av

tömmande. framgårDetta tillägget och liknande fondpapper.l genom
Såväl standardiserade aktieoptioner och aktieterminer icke standar-som

diserade aktieoptioner och aktieterminer omfattas bestämmelserna. Det-av
framgår aktieoptioner och aktieterminer i femte stycketomnämnsta attav

ytterligare specificering. Detta medför dessa instrument skallutan t.ex. att
medräknas har fastställa fysisk har femprocen-när att ettman om en person
tigt innehav såaktier skall kunna inneha insynsställning iattav man anses
bolaget. bådeI stycket särskilt den situation uppstår vid ut-anges som
färdande aktieoption situation uppståroch den vid förvärvav en som av en
aktieoption. Utfärdande köpoption likställs med försäljning deav en av
aktier optionen och utfärdande säljoption med köp desom avser avav
aktier optionen I bägge fallen kan den utfärdat optionensom avser. som

vinstgivande eller förlustminimerande affärer tillgång tillgöra med icke
offentliggjord information. Vid kursnedgångförväntad kan hant.ex. en
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utfärda köpoption och vid förväntad kursuppgång kan han utfärdaen en
säljoption. På får tillgångkan den till offentliggjordsätt ickesamma som
information förvärva köpoption och sedan utnyttja den kursen stigitnären
eller förvärva säljoption och sedan utnyttja den kursen sjunkit. Vidnären
köp försäljningeller aktieterminer förhållandegäller tillgångattav samma
till icke offentliggjord information utnyttjaskan för vinstgivande eller för-
lustminimerande handel. En med vetskap icke offentliggjordperson om en
omständighet innebär förväntaskursen kraftigt kan säljaatt ettsom ner
terminskontrakt såoch minska sin förlust och köparesätt etten av
terminskontrakt kan i sin försäkra sig vid köp terminskontrakt tilltur ettav
lågt pris kursuppgångkraftig han har information innan deom en som om

påövriga marknaden har det.
I stycket föreslåssjätte vid samägande till fondpapper och andraatt

finansiella instrument delägare skall vid tillämpning lagenav anses vara
så mångatill fondpapperen eller de finansiellaägare instrumentenav som

hans lott i det samfällda innehavet. Uppgår lott tillmotsvarar en en
femtedel det samfällda innehavet skall alltså 20 samägdat.ex. procentav av
aktier delägarens Bestämmelsen har bl.a. betydelse föranses som egna.
anmälningsskyldigheten för aktieägare.större

Om juridisk så många4 § aktier eller andelar iägeren person en annan
svensk eller utländsk juridisk den har hälftenänattperson mer av

för samtliga aktier eller andelar, vid tillämpningenrösterna dennaär av
Ägerlag den förra moderföretag och den dotterföretag. ettsenare

dotterföretag eller moderföretag och eller flera dotterföretagäger ett ett
jtillsammans eller flera dotterföretag tillsammans aktieräger eller an-

delar i juridisk i den omfattning är jangettsen annan person som nu,
den sistnämnda juridiskaäven dotterföretag till moderföre-personen ltaget.

Har juridisk i fall grund aktie- ellerannaten person av an-
delsinnehav eller avtal bestämmande inflytande överettensam en an-

juridisk och betydande andel i resultatet dess verksam-nan person en av
het, den förra moderföretag och den dotterföretag.är senare

Moderföretag och dotterföretag tillsammans koncern.utgör en
tvåOm juridiska så många aktieräger eller andelar ipersoner en
svensk eller utländsk juridisk de har hälftenattannan person var av

för samtligarösterna aktier eller andelar, vid tillämpningen dennaär av
lag de förstnämnda juridiska jämställa med moderföretagattpersonerna
och den sistnämnda jämställa med dotterföretag.att

Paragrafen behandlar koncernförhållanden. Paragrafen §5 i vär-motsvarar
depappersmarknadslagen 1985:571.

Lydelsen 5 § i värdepappersmarknadslagen innebär aktiebo-näratt ettav
lag eller juridisk har exakt hälften företagi ochrösterna ettannan person av

juridisk den andra hälften, i vilken situation ägarföretagenen annan person
endast kan besluta i det dem ägda företagets angelägenheter,gemensamt av
inget ägarföretagen moderföretag. Vid tillämpningen vär-av anses vara av
depappersmarknadslagen 7har situationer uppkommit där denna lösning är
mindre tillfredsställande. Genom bolagsbildningar kan faktisktypernya av
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insyn i aktiebolag föreliggaett insynsställning föreligger enligtutan att
värdepappersmarknadslagen. En sådan situation uppkommer två aktie-om
bolag har 50 förrösterna samtliga aktier ellerprocent andelar ivar av en
juridisk Denna juridiska dåblir inte dotterbolag tillperson. sinaperson
bägge ägare och dessa inte heller moderbolag. Genom lydelsen i §5 värde-
pappersmarknadslagen får inte i ledande ställning i den ägdapersoner
juridiska insynsställning i de bägge bolagen ägde den juridis-personen som
ka och i ledande ställning i ägarbolagen inte insynsställ-personen personer
ning i den ägda juridiska Vi har därför övervägt utvidgapersonen. att
koncernbegreppet sådanatill här situationer. Detta skulle emellertid inne-
bära begreppet fick olika innebörd iatt skilda lagar, vilket inte önskvärt.är

föreslårVi i stället denna ägarbildning fåratt särskildtyp lösning inya av en
den föreslagna lagen utvidgning eller ändringutan att det gällandeen av
koncernbegreppet åstadkommes. bådaDe ägande juridiska börpersonerna
vid tillämpningen den föreslagna lagen jämställas med moderföretag ochav
den ägda juridiska med dotterföretag. Vi har sådanpersonen ansett att en
lösning är angelägen, eftersom det måste naturligt med utbyteettanses av
icke offentliggjord information inom aktuella ägarkonstruktioner.nu

Följande5 § fysiska i aktiebolag med allmänt spriddaettpersoner
aktier, enligt denna lag ha insynsställning i bolaget:anses

styrelseledamot eller suppleant i bolaget eller dess moderföretag,
verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget

eller dess moderföretag,
verkställande direktör eller ledande befattningshavare iannan ett

dotterföretag, han normalt kan få tillgång till icke offent-om antas
liggjord information sådant förhållande kan påverka kursen påom som
aktierna i bolaget,

revisor eller suppleant i bolaget eller dess moderföretag,
bolagsman i handelsbolag bolagetsett är moderföretag, docksom

kommanditdelägare,
innehavare ledande befattning i eller kvalificeratav annan annat

uppdrag stadigvarande för bolaget eller dess moderföretag,naturav om
befattningen eller uppdraget normalt kan medföra tillgång till ickeantas
offentliggjord information sådant förhållande påverkakan kur-om som

på aktierna i bolaget,sen
den äger aktier i bolaget, motsvarande minst femsom procent av

aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller ägerav
aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk

aktieägarenär närstående på det i 12 § förstasättperson som som anges
stycket 1-3.

Bankinspektionen skall begäran bolaget eller dess moderföre-av
frågan,pröva befattningshavaretag eller uppdragstagare harom en en

sådan ledande ställning eller sådant kvalificerat uppdragen ett som
i första stycket 3 elleravses

Paragrafen 6§ i värdepappersmarknadslagen 1985:571motsvararsom
föreslås ändrad endast såi måtto begreppet aktiemarknadsbolagatt ersätts
med aktiebolag med allmänt spridda aktier. En redogörelsenärmare för
begreppet lämnas i samband med specialmotiveringen till 6
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Förbud insynshandelmot

En befattning uppdrag har fått6 § anställning, ellerperson som genom
information omständighet,eller kunskap icke offentliggjordom en som
kan påverka finansiellaväsentligt kursen fondpapper eller andra
instrument vilka allmänt spridda, får för ellerinteär egen annans
räkning köpa sälja sådana instrumenteller fondpapper eller finansiella
eller med råd på någoneller därmed jämförligt föranledasättannat

sådanttill köp försäljning, innan omständigheten blivitellerannan
allmänt känd eller upphört betydelse för kurssättningen.ägaatt

Första stycket gäller även
fysisk fått information eller kunskap omen person som en om-

påständighet rörande aktiebolag i vilket han har insynsställningett
grund aktieägande §enligt 5av

den fåtthar information eller kunskap omständighetsom om en av
någon erhållit sådanakännedom omständigheten för-undersom om
hållanden förut någoni denna paragraf eller medsagtssom av annan

anknytning till denna han har anledningnära att anta attperson, om
omständigheten inte allmänt känd.är

den föreslagnal lydelsen 6 § har den personkrets i första hand skallav som
omfattas insiderregleringen till de liggeravgränsats närmastav grupper som

fåtill information otillåtnaeller kunskap kan leda till insideraffärer,att som
nämligen de grund anställning, befattning uppdrag harellersom av
tillgång påverkatill uppgifter kan värdepapper.kurserna Det är, åsom

ipåpekats i avsnitt l2.7.2.2, inom dessa risken förär störstsom grupper som
insiderhandel rubbar allmänhetens förtroende för marknaden.som

Personkretsen avgränsad vid. omfattar såväl samtligaDenär ;men an-
lställda i aktiebolag, tillaktier allmänt spridda, exempelärett vars som

ekonomijournalister någon källorinte har direkt anknytning till för Isom
information icke offentliggjorda omständigheter sittom men som genom
arbete erhålla håll.kan komma dylik information från olika Tillatt gruppen
hör också offentliga funktionärer aktieplacerande institutionersoch port-

Ävenföljförvaltare. uppdragstagare omfattas sig de harregeln,av vare
Ävenuppdrag för aktiebolag eller departement. politiska uppdragett ett

omfattas Någonregeln. varaktighet i uppdraget krävs inte, vilket innebärav
mycket korta uppdrag såsom konsultarbete kommittéävenatt ett en

kommer omfattas. Anställda hos fondkommissionärer liksom de före-att
slagna värdepappersförmedlare och marknadsgaranter omfattasgrupperna
också bestämmelsen liksom advokater, revisorer och boktryckare underav
förutsättning fåttde informationen sitt arbete.eller kunskapenatt genom
Den avgränsande faktorn den informationsmottagarenegenskap i vilkenär
erhållit den kurspåverkande erhållits grundinformationen. Har den av

ställning omfattas således sekreterarehan förbudet. Harpersonens av en
eller fåttvaktmästare informationen omfattas han förbudeti sitt arbete av
medan så inte fallet fått information förhan motsvarandeär om av en
honom främmande på därhan ihop med ochstöter gatanperson som en
situation §i 6 andra stycket 2 inte uppkommer.som avses p

Gränsdragningsproblem det gällerkan uppkomma i vissa fall när att
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i vilken egenskapavgöra erhållit informationen. Dessa problemen person
torde dock i regel enbart teoretisk Det onaturligt tillnatur.vara av attvore
exempel hävda uppdragstagare under utövandet sitt uppdragatt en av

informationen i egenskap privatpersonmottog och därför kunde handlaav
med det egna aktiebolagets aktier förbud.trots

iakttagelser beträffande frågor inte handläggs arbetsgivare börsom av
regel gjorda tjänsten. För inte skapa orimliga konse-utomsom anses att

kvenser för enskilda bör utgångspunkten i vilken relation depersoner vara
mottagit informationen. Om fastighetsbolag hyr kontorslokaler iett utsom

fastighet till flera olika bolag, fondkommissionärer, aktiebolag ochen t.ex.
banker, har hisskötare anställd dagligen under sitt fårarbete delen som av
icke offentliggjord information frivilligt eller ofrivilligt lyssna påattgenom
konversationer mellan dem använder hissen bör dessa hans iakttagelsersom
inte omfattade förbudet. Han har visserligen fått del informatio-anses av av

icke offentliggjorda omständigheter sin anställning hannen om genom men
har fått Äveninte informationen från sin arbetsgivare. hisskötaren utförom
sitt arbete i hus där tillgången icke offentliggjordett information är stor
innebär hans arbete hisskötare inte normalt han direkt ellerärattsom
indirekt kopplad till situationer där han arbetsgivaren tillgång tillav ges

fåreller information icke offentliggjordamotta omständigheter. I detom
här sammanhanget frånbortses situationer där tipsgivning eller medverkan-

kan bli aktuellt.sansvar
börDet dock framhållas den icke offentliggjorda informationen elleratt

kunskapen icke offentliggjord omständighet inte nödvändigtvis be-om en
höver beröra den arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. En taxichaufföregna
bör omfattas förbudet han kund i uppdrag via taxinsav attom av en ges
kommunikationssystem förmedla kurskänslig information. Taxichauffören
får då ha erhållit informationen uppdragstagare åt kunden ochanses som
han får härigenom förbjuden utnyttja den för del.attanses egen

En situation vållakan bekymmer vid tillämpningen be-annan som av
stämmelsen dåden,är har till arbete uppdragstagareattpersonen som

insamla och bearbeta information för sedan utlåtandelämnaatt t.ex. ett
beställare eller åt sin arbetsgivare bolags framtidsutsikter.en t.ex. ettom

Analysarbete den här karaktären kan leda till får tillgångattav personen
till kurskänslig information. Han fåkan hela informationen enskiltettsom
tips information omständighet under sitt arbete eller vid analysenom en

insamlat material komma fram till resultat. Det arbeteav samma som en
analytiker utför och innebär han fram information, bearbetaratt tarsom
den och analysgör resultat inte påverkatännu kurssättningenen vars men

kan komma det vidgöra offentliggörande omfattas inteatt ettsom av
förbudet. En analytiker utför sina normala arbetsuppgifter såle-skallsom
des oförhindrad vidarebefordra resultatet sitt arbete till arbetsgi-attvara av

eller uppdragsgivare förbudsbestämmelsen skall omfattautan attvare anses
situationen. Inte heller omfattas analytikers arbete förbudet hannären av
utarbetar analyser han använder för handel för räkning. Däremotsom egen
kan själva vetskapen analys kommer offentliggöras iatt attom t.ex.en -
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påverkaform artikel i ekonomisk tidskrift och därigenomav en en -
får missbrukas.kurserna på marknaden kunskap inteutgöra en som

får informationI de fall finansanalytiker under sitt arbete om enen
påverka kursenomständighet kan väsentligt kunna komma attantassom

på gjort något analytiskt arbete förbolags aktier hanatt egett.ex. ett utan
dåomfattas situationen förbudet. Han börkunna dra denna slutsatsatt av

uppdragsgivare handla med aktienförhindrad föranleda sin ävenattattvara
fått just den situation informationenhan i uppdrag analyseraatt somom

får tillgång till information eller kunskapheller han med omavser.
omständigheten allmäntomständigheten handla för räkning innan äregen

känd.
åtagit sig fullgöra arbets-Med uppdragstagare att en savses envar som

någon. torde uppdragetprestation för Den vanligaste situationen attvara
får del icke allmäntdirekt eller indirekt innebär uppdragstagarenatt av

kurspåverkande uppdrag hjälpa till medkänd, information, vid att ettt.ex.
medverka vidbolags räkenskaper under tillfällig arbetstopp eller att enen

försäljningaromstrukturering koncern med därtill hörande köp och avav en
omfattasdotterbolag. dock inte endast dessa situationerDet är utansom

handainformationen kommit uppdragstagaren tilläven när mer av en
åt aktiebolag vid desstillfällighet. Hantverkare utför arbeteett ettsom

ocksåbörhuvudkontor och där del konfidentiella handlingartar om-av
fattas förbudet.av

påpubliceratsEn omständighet allmänt känd den t.ex. envara omanses
massmedia. torde vid spridningmarknadsplats eller varit omnämnd i Det

få lokal tidning publiceratvia massmedia tillräckligt att t.ex. enanses
på gjorts tillgänglig för Spridninginformationen eller den sättannat envar.

aktiesparklubbbegränsad krets,informationen inom sluten t.ex. enenav
skalltillräcklig för informationeneller liknande, bör inte attanses vara

offentliggjord.anses vara
informationenförbud för den primäre innehavarenFörutom göraattav

handel bulvan och tips tillaffärer omfattar bestämmelsen viaäven enegna
förbjudss.k. tippees. förhindra bulvanaffärerFör att perso-annan person

tillgång offentliggjord information eller kunskapmed primär till icke attner
utföraråd åtgärder föranledamed eller liknande atten annan person å

primäre inne-dock denaffärerna. omständighet innebär inteDenna att
till andraföra informationen vidarehavaren skall förhindrad att somvara

till exempel detarbetsuppgifter inombehöver den för fullgöra sina latt
lfåttoffentliggjorda uppgiften. Deföretag berörs den icke somsom av

utnyttja informationensådant förhindradeinformationen på docksätt är att
den sekundäraheller harför handel för eller räkning.annansegen

råd på liknandeellerinnehavaren informationen sätträtt att genomav
föranleda någon till handel.annan

direktfått informationenenbartFörbudet bör omfatta inte person somen
på ställninginformationen grund sinden mottagit utanavav person som

någon anknytning tillfått medinformationen näraäven avpersoner som
Till anknytning bör räknasinformationen.den primäre innehavaren näraav
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affärskontakter, släktskap, vänskap eller liknande. Detta förhållande inne-
bär förbudets tillämpningsområdeatt inte blir till situationeravgränsat där
tips endast lämnas i led tips via förmedlingävenett flerautan av personer
kan komma omfattas förbudet. Vidatt avgränsningen förbudetsav av
räckvidd måste hänsyn till vilken anknytning finnstas till densom person

ursprungligen haft tillgång till informationen på grund sinsom ställning.av
Det får släktskap med den primärtatt innehar informationenanses som
normalt innebär förbudet blir gällandeatt tipsetäven vandrat i fleraom
släktled. En förutsättning måste dock naturligtvis denatt mottarvara som
tipset sådani situation känner till eller bort känna till tipsgivarenen äratt
släkt med den ursprungligen hade tillgång till informationen. Dettasom
följer kravet på uppsåt eller oaktsamhet §enligt 22 i förslaget. Förav grov

förbudet skall tillämpligtatt fordras också haftattvara mottagaren an-
ledning omständigheten inteatt allmäntanta att är känd. Med detta uttryck

uppgifterna inte har kommitatt till marknadens och allmänhetensmenas
kännedom. Utnyttjar den sekundäre innehavaren informationen utan vet-
skap dess karaktär kan inte utdömas. Förbudets räckviddom kom-ansvar

detta omfattande, så länge frågatrots att släktingar.mer är Utanförvara om
denna torde dock kretsen berörs förbudet minskagrupp avsevärt.som av
Det huvudsakliga skälet härför det måsteär framstå relativt klartatt försom
den tipsmottar hur denett fått tipset ochsom av en annan person personen

han har anknytningatt nära till den haft tillgång till in-en person som
formationen på grund sin ställning. Om således verkställande direk-av en

affärsbekanttörs nära vid middag med god kännervän till affärs-en som
relationerna med direktören lämnar tips till den godeett vännen attom en
kurspåverkande affär beslutadär den verkställande direktören ellerav
bolagets styrelse omfattas den gode förbudet.vännen Han då erhållitharav
informationen den icke offentliggjorda omständigheten tips iom ettsom
andra hand. Däremot torde inte den gode hustru omfattasVännens av
förbudet hon i sin fick tipset sin make ochtur inte kände tillom attav
affärsbekanten hade anknytningnära till den verkställande direktören.en
Maken dock förhindradär vidarebefordra informationen rådaatt och sin
hustru till utnyttja informationen för handelatt eftersom dåhan handlat i
strid med det uppställda förbudet.

Problem kan uppstå för den information icke offent-mottarsom om en
liggjord omständighet det gällernär bedöma vad informationen har föratt
karaktär. måsteDet förutsättas den primäre innehavaren vid vidarebe-att
fordran uppgifter han erhållit i tjänsten eller liknande situationerav som
klargör för det sekretessbelagdaär uppgiftermottagaren lämnas.att som
Detta kan till exempel aktuellt informationen lämnas för renskriftvara om
till skrivenhet inom företaget och på enheten normalt inteen personerna
arbetar med den material lämnats måsteför renskrift. Kravtyp av som
också kunna ställas på uppgifterna han utifrån sinaatt mottagaren attav

erfarenheter och kunskaper allsidig bedömning frågan,göregna en av om
informationen denär karaktären den inte kan läggas till grund förattav
handel. I tveksamma fall torde det kunna krävas frågarhan denatt som
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på uppgifterna.uppfattning karaktärenuppgifterna hanslämnat omom
med-§ värdepappersmarknadslagen för anstiftan ochI 28 attanges av

för§ i inte skall dömas till Skälethjälp till brott 7 eller 8 lagenmot ansvar.
regleringenlåta medverkan till brott enligt lagen omfattasinteatt av var

uppställda förbudetvärdepappersmarknadsutredningen detenligt motatt
särskild anknytning tillendast gällde begränsad krets medinsiderhandel en

s.k. take-over-till företag planeraraktiemarknadsbolag eller ettett ett som
för medverkan intedärmed straffansvarerbjudande och i konsekvensatt

fråga. till den vidgning personkretsenborde komma i Med hänsyn av som
med-föreslår brottsbalken intagna bestämmelsernabör de i 23 kap. om

vid överträdelser föreslagna bestämmel-verkan till brott tillämpligavara av
ser.

anförtlagstiftning bör skäl i avsnitti gällandeLiksom somavnu
aktieinnehav i bolag omfattas.fysiska med12.7.2.2 även större ettpersoner

§framgår hänvisningen till första stycketså fallet 5Att skall avvara
innehav i principlikhetsprincipen aktieägare medEftersom enligt större

tillgångendet gäller tillbättre ställda andra aktieägareinte skall än närvara
sin ställningdock i bestämmelsen inte det genominformation, ärsägs att

får tillräckligtfått information eller kunskap. Detvederbörande ansessom
stället bör krävas informationen eller kun-han faktiskt har det. l attatt

omständighet rörande det bolaget.skapen egnaavser en
Begränsningen sammanhängerRegeln gäller enbart fysiska personer.

frånsettfråga staffsanktionerad lagstiftning och straff kanmed äratt om -
endast drabba fysiska En juridiskföretagsbot och liknande personer.-

jinsider. En utvidgning insiderbegrep-i sig inte betraktaär att avperson som
skulle sträcka sig betydligt längretill omfatta juridiska änpet att personer lmånga internationella sammanhang, till exempel enligtvad gäller isom

direktiv reglering insiderhandeln. DetEG-kommissionens förslag till om av
den juridiska indirekt omfattassagda utesluter dock inte att personen av

fårfysiska inte för eller räkningregeln, eftersom den personen egen annans
råd på föranledasälja värdepapper eller med ellerköpa eller sättannat

påpåföljd förverkande vinst grundnågon till handel. Den avsom av
också juridiska med stöd 36insiderhandel drabbakanutgör personer av

§ brottsbalken.kap. 5
varje eller kunskapFörbudsregeln omfattar informationtyp om enav

påtänkas påverka kursen värde-icke offentliggjord omständighet kansom
erhållas passivtKännedomen viss omständighet kan genompapper. om en

kurspå-efterforskningar. Denmottagande information eller genom egnaav
frånsett förut aktieägareverkande omständigheten vadär sagts omsom-

typspeciellt objektmed innehav i bolag inte kopplad tillstörre ettett -
kursdrivandeaktiemarknadsbolag kan allmäntävenutan om-avse en
Skatteregler ellertill det allmänna ränteläget ellerständighet exempel nya

affärer på marknaden elleraktieägares förväntadekunskap storom en
vad kund har förbland anställda hos portföljförvaltarekunskapen enen om

får tillämpningaffärer på marknaden. Förbudet härigenomavsikt med sina
också på områden informationen eller kunskapen mark-där närmast avser
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aktieplacerande portföljförval-naden helhet. Offentligt anställda ellersom
på typiskt kan inneha kunskapexempel personkategorierärtare settsom

sådana förhållanden utnyttja för insiderhandel. Problemen ioch denom
det information ellerdetta sammanhang kanske inte är avgöra äratt om

måni vad just dennakunskap omfattas förbudet utansom av snarare
påverkankurspåverkande och varitomständighet har varit den väsent-om

lagstiftning, inte den faktiskalig. Det skall, liksom i gällande utannu vara
avgörande.den förväntade kursutvecklingen skallsom vara

offentliggjord omständighet väsentligt kanVid bedömningen ickeom en
påverka på fondpapper andra finansiella in-komma kursen ellerettatt

tioprocentig ändring i allmänhettidigare redogjortsharstrument som en
Även sådan många fall kan tjänaväsentlig. procentuell igränsansetts om en

uppfyllts börutgångspunkt för avgörande väsentlighetsrekvisitetomsom
få allenarådande. efterhand vid bl.a.uppfattas Kan det idet dock inte som —

för fondpapperden normala kursutvecklingen visstjämförelse mellan etten
instrument och det allmänna kursläget klar-eller finansielltannat anses-

påverkatsinstrumentet faktisktlagt, kursen för fondpapperet elleratt av en
väsentlighetsrekvisitet kunna uppfyllt,viss omständighet, bör ävenanses

understigitoffentliggörandet omständighetenkursutvecklingen vidom av
torde dockunderstiger fem10 En kursutveckling procentprocent. som

tillräcklig för väsentlighetsrekvisitetundantagsfall kunnaendast i attvara
ocksåpå torde i vissa fall däruppfyllt. jämförelse dettaskall En sättvara

finansiellt instrumentkursfluktuationerna i fondpapper eller annatett nor-
förväntade procentuellakraftiga kunna komma innebära denmalt är att att

tioprocentigamåste gällandeöverstiga den i allmänhetkursförändringen
tillämplig.kursen för bestämmelsen skall bliändringen attav

spriddaallmäntoch andra finansiella instrumentAlla fondpapper ärsom
förhållande till vadutvidgning ibör förbudet, vilket innebäromfattas enav

harandra finansiella instrumentBegreppen fondpapper ochgäller.som nu
vårt börs-framgår § innebörd enligt förslag till lag3 omav samma somsom

fondpapper§ och Genom begreppenoch clearingverksamhet 2 7 attp.
och förlags-används kommer obligationeroch andra finansiella instrument

iomsättning andelarliknande skuldebrev avsedda för allmänbevis och samt
således, för-aktiefonder omfattas förbudet. Till kommeratt gruppenav

statsobligatio-riksobligationer,höra statsskuldväxlar,aktier,utom att t.ex.
kommuncertifikat,företagscertifikat,bankcertifikat, marknadsbevis,ner,

kommunobligationer.bostadsobligationer, industriobligationer och
detellerfondpapperetEn förutsättning för regelns tillämpning är att

sprittMed uttrycket allmäntfinansiella instrumentet allmänt spritt.är avses
funnitframgåravsnittetdetsamma i avsnitt 9.4.2. ettAv attattsom

grundläggande informa-vissabolags aktier visst slag vid tillämpning avav
200på minstfördeladedetionsregler bör allmänt spridda när ärvaraanses

alltidsådana de äraktieägare. Vissa fondpapper till sin attär attnatur
obliga-omfattningen,betrakta spridda i den nämndaallmänt t.ex.som nu
redovi-aktiefonder, medan det däremot tidigaretioner eller andelar i som

sprid-variationer det gällerunder avsnitt förekommer närnämntsats stora
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ningen aktier. För få enhetligt innehållatt ett vadav begreppetavser
allmänt spridd har dock ägarspridning 200ansett att börägareen vara
bestämmande för samtliga fondpapper eller andra finansiella instrument.
En regelrätt handel behöver således inte förekomma för fondpapperatt ett
eller finansiellt instrument skallannat allmänt spritt. I insider-anses vara
sammanhang bör dock fordras spridningen blivit så detatt föreliggerstor att

reell möjlighet den omständighet den ickeen att offentliggjorda in-som
formationen kan påverka kursen på värdepapperet. För såavser skallatt

fallet fordras fondpapperet någotatt föremålvara sätt är för relativt
regelbunden handel med åtföljande notering kurs. Detta förutsätterav en
sådan frekvens i omsättningen kurssättning uppkommeratt vilken inte ären
beroende tillfälligheter eller några få inblandadeav särskilda för-parters
hållanden. l övriga fall där information icke offentliggjorda omständig-om
heter utnyttjats otillbörligt får de regler finns i avtalslagen och brotts-som
balken tillämpas.

Bestämmelsen inte inskränktär till svenska fondpapper eller finansiella
instrument. Det bör därför i princip möjligt för svenska tillsynsmyndig-vara
heter biträda utländska myndigheter,att inom för träffade över-ramen
enskommelser, med material vid insiderundersökningar avseende ak-t.ex.
tier i utländskt aktiebolag.ett

Regeln de förslag till EG-direktivmotsvarar lagts fram angåendesom iinsiderhandel sträcker sig i vissa avseenden längre, detmen när gällert.ex. l1aktieägare med innehavstörre och icke börsregistrerade aktier. Vid en
nordisk jämförelse den skisserademotsvarar regeln i fråga personkate-om
gorier i den finska lagen förbudstort missbruk förtrolig före-motom av
tagsinformation. jämförelseI med regleringarna i Danmark och Norge som
också innehåller generella bestämmelser regelnär inskränkt detnärmer
gäller personkategorier, eftersom båda dessa länders insiderregleringar om-
fattar alla innehar förtrolig information någon begränsningsom tillutan
anställning eller liknande. Det bör dock understrykas ingen deatt av
nordiska regleringarna innefattar marknadsinformation och allmänt kurs-
drivande information.

7 Omständigheter§ enligt 6 § kan väsentligt påverka kursen påsom
fondpapper eller andra finansiella instrument kan bland annat vara

åtgärd syftar till och ägnadär leda tillen offentligtsom att ett
erbjudande till vidare krets förvärv aktier i aktiebolag,en om ettav vars
aktier allmäntär spridda,

någon omständighet i aktiebolags eller dess moderföre-ettannan
verksamhet vilkentags upplysning lämnas årsredovisning,i delårs-om

årsbokslut eller form,rapport, annan
beslut portföljförvaltare eller kapitalplacerandeav institutioner

köp eller försäljning eller flera fondpapperom ett eller andra finan-av
siella instrument och liknande marknadsinformation,

ränteändringar, valutakursändringar, ändringar i skattelag och
andra liknande händelser allmänt kursdrivandeav natur.
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§l den föreslagna 7 påexempel situationer kan sådannu ges som vara av
karaktär förbudet i huvudregeln kan aktualiseras. Bestämmelsernasatt
utformning frågaknyter i offentliga erbjudanden förvärv aktier iom om av
bolag den §till gällande 7 i värdepappersmarknadslagen. Till exemplifie-an
ringen efter §har i första stycket8 1 värdepappersmarknadslagenmönster

lagts vissa andra omständigheteräven direkt hänförliga tillär aktiebo-som
lags förhållanden, såsom innehålletinterna i årsredovisningar eller upp-
gifter tekniska nyheter eller revolutionerande affärsidéer. Vad sägsom som
i §8 första stycket 2 värdepappersmarknadslagen någoninte ledningger

den föreslagna huvudregeln. Enligtutöver denna krävs inte, i motsatsav oss
till föreskrivsvad i förstnämnda bestämmelse, omständigheten iattsom
fråga påverkauppenbart ägnad kursen.är att

ocksåI hjälpreglerna har särskilt utnyttjande marknads-omnämnts av
information. Denna information bland kunskapentyp annatav avser om
orderläget för fondpapper eller finansiellt instrument på mark-ett annat
naden. föreståendeVetskap köp eller försäljningar kan utnyttjasstoraom
till vinning. För den känner till uppköp skall tillgöras,att storaegen som

aktie,exempel i det möjligt skaffa sig god vinst köpaär att atten en genom
den aktuella aktien innan de inköpen börjar verkställas för sedanstora att

kursuppgången faktum sälja sinanär aktier. betydelse iär Av angivetett nu
hänseende särskilt kunskap institutioners tänkta placeringar.är störreom
För anställda hos portföljförvaltare eller kapitalplacerande institutioner

tillkänner beslut kapitalplaceringar eller omflyttningar kapi-som om av
talplaceringar finns det möjligheter för del vinstgivande affärergöraatt egen
innan informationen kommit till marknaden och allmänhetens kännedom.

Tillgång till marknadsinformation finns i dag till viss del reglerad 39 §i
fondkommissionslagen enligt vilken den på grund befattning ellersom av

har anknytning till fondkommissionär fårinte för räkningannars egen
förvärva fondpapper för långsiktig förmögenhetsförvaltning,änannat om
han normalt har insyn i uppdragsgivares värdepappersaffärer, harsom
sådan omfattning det försäljningsvärdet påverkas.allmänna kan Skyldig-att
het föreligger §enligt 40 för dessa anmäla sitt närståendesochattpersoner
innehav fondpapper eller ändring innehavet till arbetsgivaren. Arbets-av av
givaren skyldig föra förteckning anmälningarna hållaär och denöveratt en
tillgänglig för bankinspektionen. Förutom dessa regler finns ingen reglering

insiderhandel baserad tillgång till marknadsinformation.av
Att särskilt marknadsinformation har sannoliktomnämna pedagogisken

funktion. Känsligheten för risker begå något brottsligt troligtvis mind-äratt
självständig handlareär än verkställande direktör iärre om man om man

bolag handlaroch med bolagets aktier med stöd icke offentliggjordett av
information bolaget.om

Bestämmelsen marknadsinformation särskilt påsikte detarom personer
portföljförvaltare hos framförär allt institutionella placerare ochstorasom

på dem anställda hos fondkommissionärerär påeller har tillsättannatsom
arbetsuppgift köpa sälja fondpappereller och andra finansiella instru-att

för kunders räkning. Persongruppen enligt huvudregeln omfattarment
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samtliga sin ställning kan komma i kontakt med kunskapsom genom om
påorderläget marknaden, investeringsbeslut liknandeeller denärsom

påverkaverkställs kan komma väsentligt på fondpapperkursen ochatt
Såledesandra finansiella instrument. omfattas personalchef på invest-etten
påmentbolag eller telefonist fondkommissionsfirma på grunden en som av

får sådanhändelse kännedom orderläget sitt arbete. Vadomen en genom
dessa har iaktta bestäms inte hjälpregeln huvud-att utanpersoner av av
regeln.

Informationen skall enligt huvudregeln omständighet, vilket inne-avse en
bär det inte frågaskall rykten information direktatt utanvara om rena om

kundkontakt fondenheten påvia till exempel eller kapitalplacerandeen en
institution.

Den handlar med exempelvis aktier skall endast tillåten attsom vara
utföra själva ordern ligger till grund för den förväntade kurspåverkan,som
såsom framgår § Någonförslaget i 9 första stycket handel får inteav

erhållnautföras vid sidan kundorder eller ordinarie arbetsuppgifter.av
otillåtenHandel för räkning och informationsinnehavarenär är ävenegen

förhindrad enligt huvudregeln lämna tips förmå någonelleratt attannan
handla på marknaden. den gränsdragningen tillåtetFör mellan ochnärmare

iotillåtet yrkesetiska regler förtorde de interna gäller arbetets utförande jsom
få får också vadbetydelse. Här god sed i branschenstor som anses vara ange

bedrivas.för hur arbetet skallramarna
något hinder utföra flera olika kundorder följd,Förbudet inte iutgör att

måste riktas utförsdär uppmärksamheten de i kronologiskmot attmen
så favoriseras framförordning inte kundatt en en annan.

tid under vilken förbudNär det gäller den handla medavgränsaatt att
på grundval tillgång till marknadsinformationvärdepapperet skall gällaav

den information förbudetbör uppmärksammas detatt mesta typav av som
kännedom kanskealdrig kommer till allmänhetens i formänannatavser av

på handlade fondpapperet. Möjlighetenändrad kurs det vinstgöraatten en
kurspåverkandepå direkt effekter torde emellertid uteslutenorderns vara

affären genomförts eller ordern tagits tillbaka. Förbudet insider-när mot
då framgår huvudregeln.handel inte längre tillämpligt, vilket Det kanär av

uppgång påköpvåg med fortsattmycket väl tänkas ordern i sig utlöseratt en
sammanhanget genomförsfondpapperet. Handel i det mäklareavsom en

förbudet.för eller del omfattas inteannans avegen
förbudet tillämpligtbör för fullständighetens skullDet nämnas även äratt

sådananågon med order ivid säljorder, kännedomt.ex.stora om om en
för minska kursförlust.vikande marknad först säljer aktier sinattegna

ränteändringar, valu-kursdrivande information exempelvisAllmänt som
allmänpolitisktakursändringar, skatteregler eller liknande händelser avnya

ocksåhar tagits i hjälpregeln. Bestämmelseneller ekonomisk natur upp
tillgång kurspåverkandenormalt har till allmäntriktar sig mot personer som i

i första hand berörs offentliga funktionä-information. De ärpersoner som l
haftexempelvis konsultuppdragäven ettetten person somrer, men l

statlig kommitté omfattas bestämmelsen. Anställdaaktiebolag eller en av
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sysslaraldrigbeslutsfattareliksomomfattastryckeriinom annarssomett
Även erhållitjournalisterfrågan.kursdrivandeeventuelltmed den som

bestämmelsen.känd omfattasallmäntdeninnaninformation är av
torde det i förstainformationenkursdrivandeden allmäntgällerNär det

ränteför-videxempeltillberörs,helhetmarknaden i sinhand ensomvara
påtillämplig barablirbestämmelsenockså tänkasdockkanändring. Det att

tillbransch,visskunnaskulleInformationenmarknaden.del avse enen av
förutsätt-förändradeinnebär heltmiljöbestämmelserexempel somnya

branschen.inomtillverkningsprocessernade lönsammasteförningar en av
omständighetermånga deuppmärksammasmåste dockSamtidigt att av

i förstasamråd demmedtillskapasomfattarbestämmelsen somgenomsom
sannolikt kommervarför detbeslut, attberörashand kommer ettatt av
informationen intehävda ärsvårighetermedibland förenat attattvara

mindretillgänglig förendastinformationen ärsåvida intekänd,allmänt en
En allmänmiljökrav.exempelvisförhandlingardeltar ikrets nyaomsom

fattasbeslutkurspåverkandemassmedia innanfråga ibevakning ettenav
försvåras utesluts.ellerbestämmelsentillämpningsannoliktinnebär att av

någon åtgärd, syftarvidtagitsjuridiskdet hosHar8 § sompersonen
kretserbjudande till vidareoffentligtägnad leda tillochtill är ettatt en
skallspridda,aktier allmäntaktiebolag,i äraktierförvärv ett varsavom

påverkakan väsentligt§ omständighet6tillämpningenvid somenav
värdevilkasfinansiella instrument,andrafondpapper ellerkursen

åtminstoneföreliggaåtgärden, närberörs ansesav
i den juridiskaerbjudande väcktsoffentligtfrågan personensom

erbjudandet,kan fatta beslutnågonhosstyrelse eller omannan som
med före-kommitjuridiska överensför denföreträdare personen

syftar tillöverläggningarinleda ettför aktiebolagetträdare att somom
elleroffentligt erbjudande,

utredning delåtitgjort eller görajuridiskaden omenpersonen
ellererbjudandeoffentligtförutsättningarna föraffärsmässiga ett en

genomförande.erbjudandetsförplan

förbud före-behandlas detaljeratvärdepappersmarknadslagen när§ ettl 7
aktier vidhandla meduppdragstagareeller ettför arbetstagareligger att

aktiemarknadsbolag.iförvärv aktiererbjudandeoffentligt ettavom
lagändringutformninglydelse fick sinParagrafens nuvarande genom en

vid tillämpningenErfarenheternajuli 1987.trädde i kraft den 1 avsom
goda.varitbankinspektionenlydelse har enligtbestämmelsen i dess nya

träder iförbudfastställamöjligheterna närändringen harGenom ettatt
för förbudetstidpunktentidigareläggningenförbättrats. Vidare harkraft av

påståttsdispositionertill taktiskamöjligheternaikraftträdande minskat som
förvärvserbjudanden.offentligasamband mediförekomma

§ värdepappers-7 itillämpningenerfarenheterdeVi att avsomanser
regler idistinktaönskemål framförtsdetmarknadslagen givit och som om

denanvisningartalar för desituationerförekommandevissa vanligt att som
också framtida reglering.uttryck itillbör kommanuvarande regeln enger
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Det bör dock beaktas kretsenatt kan komma berörasav personer attsom
bestämmelsen vidgats eftersomavsevärt, någonav begränsning till arbets-

eller uppdragstagaretagare hos den jurdiska inte i bestäm-görspersonen
melsen.

9 § Bestämmelserna §i 6 förbud insynshandel gäller intemotom
för befattningshavare hos aktiebolag eller bankinstitut, enligtsom

fondkommissionslagen 1990:000 erhållit tillstånd driva rörelseatt som
fondkommissionär, marknadsgarant, fondpappersförvaltare eller värde-
pappersförmedlare, vid fullgörande köp- eller säljorder i rörelsen,av

köp optionän eller dåterminannat den icke offentliggjordaav
omständigheten ägnadär sänka kursen eller försäljningatt änannatav
option eller termin då den icke offentliggjorda omständigheten ägnadär

höja kursen,att
fullgörande uppgifter åligger någon på grund vadav som av som

föreskrivs i lag eller författning,annan
köp i fall i §8 för den juridiska räkningsom avses personens av

aktier i aktiebolaget.
Bestämmelserna i 6 § inteutgör heller hinder för

innehavare option den dag då optionensatt löptid går köpaav ut
eller sälja den underliggande tillgången eller sälja optionen,

utfärdare option i samband med lösenatt sälja eller köpaav den
underliggande tillgången optionensom avser,

köpare och säljare termin vid slutdag fullgöraatt avtalet.av L

Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna i 6§ begräns-om
ningar i rätten handla med fondpapperatt och andra finansiella instrument.

förstaI stycket 1 särskiltomnämns befattningshavare hos fondkommissio-
värdepappersförmedlare,när, fondpappersförvaltare och marknadsgarant. l

Dessa enligtär förslaget undantagna från förbudsreglema de harnär att
fullgöra arbetsuppgifter lämnats dem arbetsgivare ellersom uppdrags- iav
givare. En förutsättning för undantaget skall gällaatt är befattnings-att en
havares arbetsuppgifter omfattar skyldighet köpa eller sälja fond-atten

och andra finansiella instrument. Att handlapapper för räkning elleregen
lämna råd påelleratt föranledasätt någon tillannat handel på marknaden

på grundval icke offentliggjord information omfattas därförav inte av
undantaget. Arbetsuppgiften kan ha lämnats befattningshavaren hansav
arbetsgivare eller direkt uppdragsgivare. Arbetsuppgiften kan ocksåav en
härröra från marknadsgarantavtal. Ettett marknadsgarantavtal innebär

skyldigatt är lämna köp-garanten eller säljerbjudandenatt för vissat.ex.
aktier även han har tillgång till information ickeom offentliggjordärsom
och kan komma väsentligt påverka kursen.attsom Ett förbud därförvore gmindre lämpligt.

Undantagna från 6 § tillämpningsområde också befattningshavareär hos
fondpappersförvaltare och värdepappersförmedlare. Det torde med hänsyn
till dessa befattningshavares anknytningnära till värdepappersmarknaden

vanligt förekommande de har tillgångvara tillatt information ickeom
offentliggjorda omständigheter kan kurspåverkandeantas densom närvara
offentliggörs påeller blirsätt allmänt känd.annat Den omständigheten bör
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dock inte innebära befattningshavare hos tvådessa institut skallatt en vara
förhindrad medverka vid köp och försäljningar föratt kunders räkning på
marknaden. Det bör därför lagtexten framgå dessa två kategori-ävenattav

undantagna från förbudsbestämmelsenär de utför sittnär arbete. Förer att
undantagen skall tillämpliga det dockär inte tillräckligt allmäntatt ettvara
uppdrag lämnats köpa eller sälja fondpapper eller andra finansiellaatt
instrument det bör fråga specifik köp-utan eller säljordervara om en som
lämnats kund. fallI de förvaltningsuppdrag lämnats, tillettav en t.ex. en
fondkommissionär med uppdrag fondkommissionären utifrån allmännaatt
direktiv skall efter bedömning lämpliga placeringar,göra omfattasegen en
befattningshavare inte undantaget. Han då förhindradär köpa ellerav att
sälja för kundens räkning i enlighet med vad i § på6sägs sättsom samma

han förhindradär för del med stöd informationen.attsom agera egen av
förstaAv stycket 2 följer bestämmelsen i 6§ inte hindrar dåköpatt

omständigheten ägnadär sänka kursen och inte heller försäljningatt när
omständigheten är ägnad höja kursen. Undantaget omfattar dock inteatt
köp options- och terminsavtal kurssänkningnär eftersomär väntaav atten
motivet till köp dylika avtal kan gardera sig kursnedgång.attav motvara en
En kan vid förväntad kursnedgång köpat.ex. säljoptionperson en som

honom bättre pris marknadsprisetgaranterar vidän försäljningett en senare
den kurspåverkandenär omständigheten offentliggjorts. På kansättsamma

vid förväntad kursuppgång utfärda säljoption och få premienen person en
för denna och sedan räkna med innehavaren säljoptionen inte villatt av
utnyttja säljoptionen marknadsvärdetnär stigit till följd in-attsom av
formationen offentliggjorts på marknaden.

I första stycket 3 har intagits allmän bestämmelse förutom deen som
befattningshavare upptagits frånunder förbudsbestämmelsen1 §i 6som
undantar enligt lag eller författning har uppgifterpersoner som annan som
förutsätter köp eller försäljningar fondpapper och andra finansiella in-av

dessa påävenstrument grund kunskap icke offent-om personer av om
liggjorda omständigheter förhindradeär handla för del. Att särskiltatt egen

detta förhållandeomnämna har behövligt eftersom utvidgningenansetts av
förbudsregelns tillämpningsområde medför offentliga tjänstemänävenatt
och uppdragstagare kan komma i situationer enligt lag kräver deattsom
köper eller säljer fondpapper och andra finansiella instrument eller med-
verkar därtill tillgång till icke offentliggjord information. Sådanatrots situa-
tioner kan uppkomma för Överförmyndaret.ex. tillstånd tillen som ger
överlåtelse aktier eller god enligt samäganderättslagen 1904:48av en man

medverkar vid auktion samfällt ägda aktier. Hit hör också detsom en av
förhållandet konkursförvaltare säljer fondpapper och andra finansiellaatt
instrument tillhör konkursbo.som

Undantaget i första stycket 4 §9 andra stycket 6motsvarar i värdepap-
persmarknadslagen 1985:571.

Enligt andra stycket 1-3 tillåts bl.a. innehavare option den dagattav
optionens löptid går köpa eller sälja denut underliggande tillgången eller
sälja optionen. Vidare tillåts utfärdare option i samband med lösenattav
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tillgång optionen Undantagunderliggandedensälja eller köpa avser.som
terminockså köpare och säljareförfrån förbudsbestämmelsen görs somav

avtalet.vid slutdag vill fullgöra
från bestämmelsens till-undantaslåta situationerför dessaSkälet att

såledeshar ispeciella karaktär. Delämpningsområde instrumentensär en
motpartsförhållande förgiltighetstid och det krävsbestämdförväg attett

föremål handel.och bli för Dessaskall kunnainstrumenten upprättas om-
drabbas ekonomiskkommakanmedförständigheter attatt avpersonen

påavtalet slutdagen.förbjuden fullgörahanförlust är attom
på förfaller den.avtalet slutdagenoptionenFullföljer inte innehavaren av
uppståtvångssituation och kandel kan ingenFör innehavarens motparten i

2lför utebliven fullgörelse.någon skadeståndstalan honomaldrig rikta mot
lfullgöra avtalet lösen ihinder för honomskulle legaltDäremot attett genom llför honom. Vi har inteleda till förlusterkontantavräkningeller genom

till sina rättigheterförhindra honommotiverat i lagdet att taattansett vara
denna situation.i

på fullgöraanfordran innehavarenå sin sida skyldigUtfärdaren är attav
säljakan eller köpaavtalet. Skyldighetensin skyldighet enligt att t.ex.vara
skyldighet kanförhindrad fullgöra sinutfärdaren enligt lagaktier. Om är att
då möjligtför innehavaren. Det tordeekonomiska förlusterdet leda till vara

skade-fullgörelse avtalet riktavid uteblivenför innehavaren att enav
skadeståndssitua-På motsvarande kanståndstalan utfärdaren. sättmot en

från sida.fullgörsterminsavtal intetion uppkomma partensett enaom
löptiddock endast den tid avtaletssituationernaDe undantagna näravser

eller terminerdessförinnan med optionergått Handel skertill ända. som
undantaget.omfattas därför inte av

Korttidshandel

medaktiebolaginsynsställning i§ 1-6 harenligt 5Den10 § ettsom
månader frånunder tidskall, hanspridda aktierallmänt av sexom en

rättigheter elleröverlåter medaktieraktier i bolagetförvärv sammaav
aktier medförvärvaröverlåtelse aktier i bolagetfråntidinom avsamma

motsvarande den vinstbelopptill bolaget betalarättigheter, ettsamma
endast förvärvgällerBestämmelsenmedfört för honom.förfarandet

vederlag.skeröverlåtelseoch motsom
juridiskstycket gällerenligt första ävenBetalningsskyldigheten en

närstående vadenligtinsynsställningmedär sompersonenperson, som
§i 12sägs

utnyttjandeinte vidstycket gäller rättföreskrivs i förstaVad avsom
i bolaget.fondemissionnyemission ellervid

medge undantagföreliggersärskilda skälkanBankinspektionen om
andra styckena.i första ochfrån bestämmelserna

värdepappersmar-enligtdenparagrafFörslagen i denna grupp somavser
medaktieägaremed undantag för störreinsynsställning,knadslagen har s.k.

andrahävdasmed fog kunna ävenvisserligenDet tordeinnehav. att perso-
tillgång tillsådanhuvudregeln haromfattasi ledande ställning avsomner
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begränsningsregeln.borde omfattas den föreslagnainformation deatt av
får det gällerdockBehovet regeln är närastörst när somanses personerav

närståendeoch aktiebolag juridiskaledningen aktiebolagknutna till av
förbudet fysiskaomfattar inteDäremot ärpersoner som personenpersoner.

närstående. den föreslagna begräns-insynsställning Vi harmed ansett att
situationer där med insynsställ-bör inskränkas till deningsregeln personer
till aktier i det bolaget, eftersomdirekt eller indirektning är ägare ettegna

långsiktigtfrämja ägande aktierhuvudskälen till bestämmelsen är att avavI dessahos; personer.
långsiktigabegränsningsregeln främjaSyftet med den föreslagnai att-

i på omfatta aktie-torde inte naturligt kunnaplaceringar sättett gruppen-i Sådana försäljningar aktiermed innehav. köp ochstörreägare avpersonersi likvid fungerande aktiehandel. lförutsättningarna för och välär enen av
I också medlet för aktieägarebör beaktas detsammanhanget att yttersta en

sälja aktier, varförmissnöje aktiebolags utveckling sinavid med är attettä
framstårbegränsningen den aspekten olämpligföreslagnaden även somur

låta omfattadärför inte funnit skäl regelnför dessa Vi har attpersoner.| har insynsställning grundaktieägare inte ävenstörre ett annatavsoma
i förhållande, styrelseledamöter i bolaget.de ärt.ex. att

framgår till bestämmelsen insynsställninghänvisningenSom om om-av
närstående till i aktiebolaget.fattas juridiska är personernapersoner som

kringgå för-köp ochBegränsningsregeln lätt att attgenomvore annars
närståendeZ bolaget genomfördes isäljningar aktier i det egna enav

juridisk person.
anledning utvidgning regelns till-Vi har inte funnit övervägaatt aven5l sådan ilämpningsområde inte har insynsställningtill enpersoner som

informationnaturlig och kontinuerlig kontakt medaktiebolaget som ger en
tillämpligkurspåverkande karaktär. Regeln därför intekunskapeller ärav

aktiebolaget.andra inte har insynsställning ipå anställda och som.
j åläggs med insynsställning i aktiebolag medbestämmelsenI en person
E månader frånaktier han under tid förvärvallmänt spridda att, om en av sex
i överlåteraktier i bolaget aktier med rättigheter eller inom sammaav samma
I från överlåtelse aktier i bolaget förvärvar aktier med rättig-tid sammaav

heter, till bolaget inbetala belopp motsvarande den vinst förfarandetett som
juridiskamedfört för honom. Betalningsskyldigheten gäller även personer

närstående påtill med insynsställning föreskrivs iär sättpersonen somsom
§ första stycket 3 i12 lagen.

betalningsskyldig kan med insynsställ-För undvika bliatt att personen
ånyo säljamånader förvärv aktier i bolagetförst efter sittning senastesex av

Påpå marknaden. kanaktier med rättigheter i bolaget sättsammasamma
månader förflutit efter detköpa aktier i bolaget först sedan attsexpersonen

inbetala den vinstsålt han vill undvikahan aktier i bolaget, att somom
sexmånaderspe-förfarandet försäljningar undermedfört för honom. Flera
något före-rioden betalningsskyldighet inte köpleder däremot inte till om

från medbör ochkommit under denna period, och vice Perioden löpaversa.
utgång.försäljningsdagen sexmånadersperiodens Förköp- eller t.o.m. op-
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tioner räknas fråntiden den dag optionen utfärdats eller köpts och tillsom
positionen avslutats.att

Vid bedömningen vad skall vinst kan det i vissa fallav som anses vara
uppkomma situationer inte naturligt lämpadesätt för vinstbe-ärettsom
räkning. Som framgått i avsnitt 12.7.2.4 har därför utgångspunkt vidsom
tillämpningen regeln funnit det bara vinsten vid försäljningär iattav
uppåtgående marknad eller återköp i nedåtgående marknad skallen som
omfattas regeln. Utanför regelns tillämpningsområde faller således för-av
säljning i nedåtgående marknad föregåtts köp inom periodenen ettsom av
och köp i uppåtgående marknad föregåtts försäljning inomsom av en
perioden.

Vid beräkningen den faktiska vinsten har till frånskillnad vadav som
föreskrivits i den amerikanska regeln i Securities Exchange Act section
16b, enligt vilken vinsten beräknas jämförelse mellan det högstagenom en
säljpriset och det lägsta köppriset under perioden, betalnings-ansett att
skyldigheten bör den faktiska vinst gjort på affären. Detavse som personen
avgörande för vinstberäkning såledesbör de kurser förgälltvara som
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 såledesskall göras
mellan de köp- och försäljningspriser gjort avslut med vidsom personen
sina transaktioner. Den framräknade vinsten bör reduceras med de trans-

laktionskostnader i form eller liknande uppkommit följdtillcourtageav som
affären. Vid köp aktier med efterföljande försäljning aktier medav av en av

zrättigheter i uppåtgående marknad inom sexmånadersperiodensamma en
såledesskall jämförelse mellan köp- och försäljningsprisetgöras i deten lenskilda fallet med avdrag för transaktionskostnader. I det fallet när en

med insynsställning återköper aktier med rättigheter iperson samma en
nedåtgående marknad bör jämförelse vid vinstberäkningen ske mellanen

Ävenförsäljningspriset återköpspriset.och i detta fall bör vinsten reduceras
med uppkomna transaktionskostnader. Den framräknade vinsten denär
förlust undgått sälja sina aktier före kursned-attsom personen genom
gången för sedan återköpa slags aktier i bolaget till lägreatt pris.ettsamma

Den framräknade vinsten skall inbetalas till bolaget. För det fall det inte
möjligt fåär upplysningar vilka priser och transaktionskostnaderatt om som

gällt i den aktuella affären beräkningen bör utifrånatt görasanser
slutkurserna på bolagets aktier för transaktionsdagarna. vissa fallI torde
det förenat med svårigheter få dagliga kursnoteringar i bolagsattvara ett
aktier. Det kan särskilt fallet detnär gäller kurser för aktiebolagsvara
aktier vilka allmäntär spridda inte föremål för officiell kursnote-men en
ring. I dessa fårfall ledning för prisjämförelsen hämtas från de kurser som
ligger så de aktuellanära transaktionsdagarna möjligt. I möjligaste månsom
bör då informationen hämtas från officiellt publicerat material, frånt.ex.

eller nyhetsbrev. Finns sådan information inte tillgå börannonser att en
skälighetsprövning med stödgöras insamlat frånmaterial fondkommis-av
sionärer eller andra kan ha varit behjälpliga i handeln därföroch kansom
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bidra med bild kursen. Våratt uppfattning dock denärge en av att
situationer där den enskildes priser och transaktionskostnader inte finns att
tillgå kommer höra till de absolutaatt undantagen och det därföratt
vanligtvis inte skall förenat med svårigheter få material för prisjäm-vara att
förelsen.

Vinstberäkningen bör baseras på aktier helt jämförbara.är Försom att
klargöra detta föreslår i lagtexten används begreppetatt aktier med

rättigheter och inte aktier slag,samma i aktiebolagslagenav samma som
har vidsträckt betydelse. I aktiebolag aktieren allmäntmer är spriddavars

det inteär ovanligt aktier skilda slag,att A- och B-aktier, givitst.ex.av ut av
bolaget. Aktier skilda slag värderas normalt olika vid handeln på värde-av
pappersmarknaden. Värdeskillnaderna på olika aktieslag i aktiebolagett
kan väsentliga mellan A- och B-aktier ellervara t.ex. mellan ochstam-
preferensaktier. Skillnad i värdering föreligger också beträffande aktier av

slag, värderas bundnat.ex. och fria B-aktiersamma olika marknaden,av
vilket också medfört bundna och fria aktieratt påsärnoteras Stockholms
fondbörs. Det skulle därför med hänsyn till dessa omständigheter medföra
värderingsproblem vid Vinstberäkningen enligt bestämmelsen be-om man
handlade totala aktieinnehav i bolag där han har insynsställ-en persons ett
ning enhet. Ett köp B-aktier skulle vinstberäkningssynpunktsom en av ur
inte kunna jämföras med försäljning A-aktier i bolag. Sammaen av samma
problem skulle föreligga vid jämförelse värdet mellan bundnaen t.ex.av
och fria B-aktier eller preferens- och stamaktier.

För undvika dylika jämförelseproblematt och för skapa så enkelatt en
vinstberäkningsregel möjligt föreslårär vid tillämpning be-attsom av
stämmelsen sammanställning köp och försäljning endast skallen igörasav
fråga aktier bärareär rättigheter och därför ocksåom som av samma

marknaden.normalt värderas likformigt Regeln blir således tillämpligav
vid köp och försäljning friat.ex. B-aktier inte vid köp friaav men av
B-aktier och försäljning inom sexmånadersperioden bundna B-aktier.en av
Motsvarande gäller andra fondpapper eller andra finansiella instrument

omfattas bestämmelsen. Vid konvertibla skuldebrevsom kant.ex. detav
bara bli jämförelse detnär fråga lånär till bolaget.en om samma

Vinstberäkningen under perioden kan inte omfatta fler aktier detän
maximala antalet aktier med rättigheter varit föremål för köpsamma som
och försäljning under sexmånadersperioden. Om således säljeren person

antalstörre aktierett vadän han köpt under sexmånadersperioden skall
vinsten från de aktier förvärvats före periodens ingång inte inbetalas tillsom
bolaget eftersom de aktierna inte omfattas Vinstberäkningen enligt be-av
stämmelsen. Motsvarande gäller också i det fall sålt antalatt ettpersonen
aktier i bolaget och sedan inom sexmånadersperioden återköper mindreett
antal aktier i nedåtgående marknad. Vinstberäkningen omfattar dåen
endast prisjämförelse mellan såldaantalet återköptaoch aktieren under
perioden. Vid återköpstörre vad såltsett än under sexmånadersperio-som
den blir på liknande sätt endast jämförelse aktuell till det antalen upp som
ursprungligen såldes. Det överstigande återköptaantalet aktier intesom
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ursprungligenantalöverstiger detpå grund demedräknats att somav
försäljningvinstberäkning,förtill grundsåldes kan dock ligga om enen ny

marknad inomuppgåendesker irättigheteraktier med ensenaresammaav
gällaSammanfattningsvis börfrån återköpet.sexmånadersperiod atten

endast detochrättigheteraktier medvinstberäkningen skall sammaavse
sexmånaderspe-föranleddeförsäljningköp elleraktierantal attsom genom

rioden började löpa.
problemvissaperioden kanförsäljningar underVid upprepade köp eller
vinstbe-grund förligga tillskallvilka aktierdet gälleruppkomma när som

förekommakan detsexmånadersperiod inlettsSedan atträkningen. en
för sig förlängeri ochvilka ochförsäljningarellerytterligare köp görs var en
utgångspunktenbörvinstberäkningenVidsexmånadersperiodens löptid.

prisjäm-periodenköp inomförsäljning ellervid ettatt senareen senarevara
köptsaktiernagällde för de förstamed det prisförelsen först sker somsom

rättighetermedaktierdet falletsålts perioden. Iundereller attt.ex. samma
mindre tidsmeduppåtgående marknadtvå tillfällen ividköps enen

sexmånadersperioden störretillfälle inomdärefter vidoch ettmellanrum ett
prisjämförelsesäljs bör förstförvärvadesförstaktier detantal än ensom

därefter inköptadesedan medaktierna ochförst inköptamed degöras
prisjäm-försäljning börperioden ytterligareinomSkeraktierna. ensenare

återståendepå deinköpsprisetmedfortsättaförelsen görasatt senare
iperiodeninominköptsantal aktiertill detförvärvade aktierna somupp

prisjäm- tskallPå motsvarandeförsäljningarna. sättde aktuellafram till
lsålt slagaktierinsynsställningmedförelsen göras när sammaaven person smarknadnedgåendeiåterköpt aktiernasedantillfällen ochvid flera en 2

kommer medi dessa fallVinstberäkningensexmånadersperioden.inom a
börjaalltid skallprisjämförelsen lprincipenmodell byggadenna attatt i

ligger längstförsäljningvid köp ellerde priserjämförelse medmed somen
flyttasedansexmånadersperiod förlöpandebakåt i tiden under atten

perioden. Dennaförsäljningstillfälle underellerframåt i tiden till köp-nästa
såldaköpta ochantaletfram till desssedanprisjämförelse fortlöper att

varandra.perioden kvittatsaktier under mot
interimsbevis,emissionsbevis,stycket§ andralikställs enligt 3Med aktie

vinstan-nyteckning,tillmed optionsrättskuldebrev förenatoptionsbevis.
någonaktiebolaget ellergivitsliknandeellerdelsbevis ut somavsom av

stycket aktieop-§ tredjeenligt 3jämställsställe. Vidarei aktiebolagetsträtt
aktieoptioner ochstandardiseradeaktier. Omaktietermin medochtion

mycketskulle dennabegränsningsregelnomfattadesaktieterminer inte av
bådeomfattarbegränsningsregelnkringgås. föreslagna stan-Denlätt kunna

aktieterminer.aktieoptioner ochstandardiseradedardiserade och icke
huvudregel skyl-blir enligt förslagetinsynsställningmedEn somperson

ochhan köptterminsaffärerellersina options-vinstendig inbetalaatt omav
ske tillskallsexmånadersperioden. Betalningundersålt instrumentsamma
gällerjämställda instrumentmed aktieraktier ochförbolaget. Här liksom

medaktieterminerellerfråga aktieoptionerdet skall sammaatt omvara
rättigheter.
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två säljoptioner. optioner användsfinns optionsslag, köp- och FörDet
slags aktie,begreppet optionsklass för optionatt ange om en avser samma

ingårunderliggande värde. Optioner i optionsserierindex eller ett annat
dåingår i serie klass och slag ochoch de optioner är sammasom samma av

slutmånad.har lösenpris ochsamma
begränsningsregeln med optionerVid tillämpningen av sammaav avses

eller säljoptioner. identifiering dock inte tillräcklig förslag köp- Denna är
prisjämförelse möjlig eftersom köpoptioner kan haskall t.ex.att en vara

påslutmånad vilket påverkar prisbilden optionernaolika lösenpriser och
således aktier.de optionsklass ochäven ärom av samma avser samma

Således standardiserade aktieoptionskontrakt de tillhörfordras vid ävenatt
prisjämförelse möjlig. Vinstbe-optionsserie för skallattsamma en vara

således optioner iräkningen standardiserade optionskontraktav avser sam-
optionsserie.ma

vinst blir skyldig inbetala till aktiebolaget vad hanDen ärattpersonen
förtjänat sälj- eller köpoption för sedan inomköpa attatt sex-genom en

Påmånadersperioden sälja den till högre pris. motsvarande sätt ärett
med insynsställning skyldig inbetala den förlust han undvikitattpersonen

sexmånaders-sälja och sedan inomsina köp- eller säljoptionerattgenom en
återköpa till pris. inne-period optioner i optionsserie lägre Attettsamma

säljoption begär i enlighet med kontraktethavaren köp- eller lösenav en
således aktier underoch önskar leverera eller leveransmotta sex-en av

eftersom fullgö-månadersperioden medför inte regeln blir tillämpligatt ett
mottagande aktier-rande avtalet endast innebär leverans eller ettav en av

På förhåller det köp- ellermotsvarande sig innehavaresätt om en av enna.
slutdag erhåller kontan-säljoption inväntar kontraktets och genompengar

blir tillämplig eftersomtavräkning. Inte heller i den situationen regeln
säljs vid tillfället.optionskontraktet inte köps eller

sexmånaderspe-upprepade försäljningar under löpandeVid köp och en
på vinstberäkningen böraktierriod gäller sätt attsagtssom omsamma

såltsköpoptionerpå principen först in och först Har litet antalbygga ut. ett
två återköps nedåtgående marknad optioner itillfällen och sedan ivid en

såldes förstoptionsserie tidigare skall vinstberäkningen görassamma som
såldaprisjämförelse först och därefter antalet intemed de omgenom en

sålda.kvittas med de senastut
standardiserade optionskontrakt torde det i prakti-I de fall handeln avser

vinstberäkningen eftersom uppgifternaken relativt enkelt göraattvara
hämtas från den clearingorganisation knuten till han-torde kunna ärsom

deln.
påtillämpligt aktietermi-Vad förut vinstberäkning är ävensagtssom om

forwardsi två kontrakt,Terminskontrakt kan dock uppdelas typer avner.
futures. En skillnaderna mellan dessa kontraktstyperoch är att ettav

medan forwardkontraktfuturekontrakt kan avslutas före löptidens slut ett
således kvar tillsslutdagen. Forwardkontraktet liggeralltid regleras

sinslutdag infaller möjlighet för innehavaren avvecklakontraktets attutan
uppnåkan han dock resultat. Nettingposition. Genom s.k. netting samma
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innebär den tidigare köpt forwardkontrakt säljer forwardkon-att ettsom ett
trakt i serie det köpta rådandetill marknadspris eller densamma attsom

tidigare sålt forwardkontrakt köper forwardkontrakt iettsom ett samma
serie till rådande marknadspris. futurekontraktEtt kan däremot avvecklas
under löptiden kvittning vilket innebär återförsäljerattgenom personen

återköpereller kontraktet till den kurs för tillfället råder på mark-som
naden.

Denna tekniska skillnad mellan de två kontraktstyperna innebär dock
inte någon åtskillnad skall beträffandeatt göras regelns tillämpning på
aktieterminer. De handlingsalternativ de två kontraktstypernasom ger ilmedger bådanämligen möjlighet för med insynsställningen att ien person

köp och försäljning under sexmånadersperiod vinst i handelgöragenom en
med aktieterminer med rättigheter.samma

På för aktieoptionersätt gäller dock vinstberäkningattsamma som en
endast kan bli aktuell köp försäljningoch enligt förekommande hand-om
lingsalternativ sker inom sexmånadersperioden. Ett fullgörande avtaletav

slutdagen mellankommande transaktioner avseende aktieterminenutan
omfattas inte regeln, eftersom det inte någotsker köp försäljningellerav av
kontrakt med rättigheter endast fullgörande tidigareutan ett ettsamma av
ingånget avtal.

Vårt förslag bör inte för den inbetalat sin vinst till bolaget medförasom
några förändringar beträffande beskattning förhållandei till vad som annars
skulle gälla. I likhet med vad gäller enligt nuvarande regler bör endastsom
faktisk vinst till beskattning medan däremot den förlusttas upp som perso-

undgått sälja sina aktier för sedan återköpaatt t.ex. attnen genom samma
aktier med rättigheter till lägre pris inom sexmånadersperiodenettsamma
inte vinst i denär meningen den bör läggas till grund för beskattning.atten
Det inbetalda beloppet bör till beskattning i bolaget. Genom dentas upp nu
förordade ordningen motverkas ytterligare risken för transaktioner med
tillgång till icke offentliggjord information kurspåverkande karaktär.av

Genom regeln har tidsbegränsning kan det hävdas denatt lätt kanatten
kringgås insidern inväntar tiden löper och därefter denatt görutom
vinstgivande affären. Denna invändning regelns effektivitet heltärmot
riktig. Det bör å andra sidan beaktas tiden enligt be-att, oavsett om
gränsningsregeln löpt möjligheten kvarstår åtaltill vid överträdelseut, en av
förbudet insiderhandel.mot

Begränsningsregeln bör inskränkas till affärer genomförs veder-motsom
lag. Skäl låta samtliga förvärvssituationer omfattasatt regeln kan inteav

föreligga, eftersom exempelvis givaren vid gåva inte får delanses en av
vinsten medan kan gåvoskatteskyldig.blimottagaren

Bestämmelsens tillämpningsområde bör inte omfatta de situationer när
med insynsställning utnyttjar sin enligt något de bevisrätt elleren person av

liknande medför erhållarätt aktier i bolag. såledesDet böratt ettsom vara
fritt konvertera skuldebrev till aktieratt detäven skulle ske inomett om
sexmånadersperioden eller utnyttja optionsrätt till nyteckning eller lösaen
aktier enligt aktieoption eller aktietermin. Som tidigare innebärnämntsen
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denna förfaranden endast fullgörandetyp tidigare ingångetettav ettav
avtal köp eller försäljning kommerutan till stånd.att Utnyttjas inte avtalet,

vid utebliven konvertering till aktier,t.ex. skall regeln inte heller tillämpas.
Däremot bör försäljning de konverterade eller nytecknade aktierna dockav
omfattas regeln. såSkulle inte fallet torde strävandena med hjälpav vara att

regeln främja långsiktiga förmögenhetsplaceringar och minska benägen-av
heten till insiderhandel inte i tillräcklig utsträckning bli tillgodosedda.

Tidsperioden månader vid vinstberäkningen i de fallsex att en person
med insynsställning förvärvat aktier konvertering, utnyttjandegenom av
option till nyteckning påeller liknande såsomsätt, aktieoptioner ochgenom
aktieterminer, bör frånräknas och med den dag aktierna förvärvades.
Prisjämförelsen bör ske mellan förvärvspriset på aktierna enligt dett.ex.
konvertibla skuldebrevet och erhållnadet försäljningspriset på aktierna
inom sexmånadersperioden. Vid bestämmande förvärvspriset för aktierav
enligt konvertibelt skuldebrev bör utgångspunktenett vadvara personen

förerlagt skuldebrevet. I det fall transaktionskostnader betalats bör de i
likhet med vad tidigare räknas från den framräknadesagts vinsten.som av

Från bestämmelsens tillämpningsområde undantas utnyttjande vidrättav
nyemission eller fondemission i bolaget. Det skulle oskäligtvara om en

förhindrad sälja teckningsrättsbevisatt vederlag, hanperson var mot omj köpt aktierna inom tidsperiod månader före teckningstidpunkten.en av sex
i Han skulle med sådan begränsning endera tvingas avstå från tecknings-en

värderättens eller teckna aktiernatvungen avsaknadattvara trots av
förmågaj det. Pågöraatt det oskäligtsätt han inte skullesamma vore om
kunna utnyttja sin tecknarätt aktier vid nyemission,j att han inomen om en

i sexmånadersperiod före teckningen sålt aktier i bolaget. Vid fondemission
Ävenförhåller det påsig liknandel sätt. i det sammanhanget måste en

innehar delbevis berättigad få sälja dessa, hanperson som att trots attvara
köpt aktierna mindre månaderän tidigare. Likaså bör han kunna fåsex
köpa delbevis för utnyttja sin enligt fondemissionenrättatt sålthanäven omji aktier i bolaget inom begränsningsperioden.

tidigare påpekatsSom kan förbudsregeln insiderhandel bli tillämpligmot
icke offentliggjord information utnyttjats vid försäljningenköpet ellerom av

de aktier ligger till grund för nyemissionen eller fondemissionen. Detsom
bör emissionsbevisnämnas omfattas förbudsbestämmelsen.ävenatt av

inteVi det finns anledning undanta förvärv aktier i sambandattanser av
offentliga frånmed erbjudanden begränsningsregeln. sådantEtt undantag

skulle sannolikt få till följd påregeln skulle urholkas mindre till-att ett
fredsställande I de fall regelns tillämpning fåsätt. skulle icke godtagbara
konsekvenser undantag bör kunna meddelas bankinspektio-attanser av

med stöd fjärde stycket i bestämmelsen.nen av
andra situationer ocksåVissa torde kunna uppkomma där det skulle

framstå oskäligt eller väcka sexmåna-underanstötsom om en person en
dersperiod förhindrad förfoga sina aktier i bolaget. De situatio-överattvar

personlig nödvändiga förmögen-närmast är natur, t.ex.ner som avses av
hetsdispositioner i samband med äktenskapsskillnad eller arvsskifte eller vid
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möjlighetgenerationsskiften i familjeföretag. dessa och liknande fall börI
från fallfinnas medge undantag regeln. Undantag bör dock inte medges iatt

frågadet skatteplanering eller liknande.ärnär om
frånUndantag skyldighet inbetala vinst vid korttidshandel bör ävenatt

medmedges juridiska insynsställningkunna ärpersoner som en person
närstående § situationerenligt 12 första stycket Det torde förekomma

aktiebo-där det välmotiverat juridisk korttidshandlar iär ettatt personen
inträda påaktier skyldighet inbetala vinsten handeln börlags utan att att av

närståendeställning. Undantag bör kunna meddelas juridiskagrund t.ex.av
regelmässigt i sin verksamhet bedriver handel med aktier ellerpersoner som

påtransaktion bedöms angelägen grund affärsmässiga för-när aven som
såhållanden. bör kunna ske insidern har liten andel iDetsamma om

närståendebolaget det med hänsyn till bolagets övriga aktieägare fram-att
står närståendebolagets vinst överföras till det bolagoskäligt skallattsom

aktier omsatts.vars
frånFrågan undantagsärskilda skäl föreligger kan grunda regelnom som

bör bankinspektionen.prövas av

férteckningsskyldighetAnmälnings- och

avstämnings-insynsställning i aktiebolag,Den harll § ärett somsom j
8§ 1975:13853 aktiebolagslagen ochbolag i kap. 1varssom avses

innehav aktier iaktier spridda, skall skriftligen anmälaallmäntär av
i innehavet till värdepapperscentralen.bolaget och ändring

i svenskt aktiebolag intehar insynsställning jDen ärett somsom
skall skriftligenavstämningsbolag aktier allmänt spriddaärvarsmen

aktier i bolaget och ändring i innehavet till bankin-anmäla innehav av
spektionen och bolaget.

från anmälningsskyldighe-Bankinspektionen kan meddela befrielse
erhållas påmotsvarande uppgifter kan sätt.annatten om

Idock inteAnmälningsskyldigheten gäller ‘
5§ 3 6 tagitinnan den i första stycket eller emotsom avses

§enligt 16 fjärde stycket eller 17underrättelse
uppgårinte till 50 aktier eller, innehavetinnehavet om avserom

§enligt 3 fjärde stycket likställs med aktier, under-värdepapper som
stiger marknadsvärde motsvarande 10 000 kronor,ett

anmälningenändring i innehavet efter den gjorda intesenastom
uppgår ändringen värdepapper enligttill 50 aktier eller, somom avser

§ marknadsvärde3 fjärde stycket likställs med aktier, understiger ett
00 kronor,motvarande 10

föranletts fondemission eller aktiesökning i innehavet attavom av
nominella belopp sänkts aktien delatsattgenom upp,

erhållits värdepapperutbyteinterimsbevis i annatmot somsom
§ stycket.i 3 fjärdeavses
§ framgår omfattar vissa12 anmälningsskyldighetenAv även när-att

ståendes aktieinnehav.

Någon§ 1985:571.Paragrafen 10 värdepappersmarknadslagen imotsvarar
§förhållande till 10 värde-ändring anmälningsskyldighetens omfattning iav

föreslås omfattar dock inte enbartpappersmarknadslagen inte. Förslaget
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aktiemarknadsbolag alla bolag vilkas aktier allmäntär spridda.utan
För kunna kontrollera efterlevnaden 10§att den under föreslagnaav

regeln begränsning korttidshandel behöver bankinspektionen tillgångom av
till information mednär insynsställning enligt §5 1-6 iom en person
bolaget köpt eller sålt aktier och därmed jämställda fondpapper i bolaget.
Kontrollen underlättas de berörda med insynsställning harom personerna

anmälningsskyldighet för sina affärer med aktier och därmed jämställdaen
fondpapper i det bolaget. Vid misstanke brott regeln, sigmotegna om vare
misstanke skulle föreligga otillåten insiderhandel eller inte, grund-ärom en
ligare undersökning erforderlig. Avräkningsnotor måste då fordras in och

kontroll medgöras värdepapperscentralen anmälda ägarförändring-en om
g ar.

De enligt värdepappersmarknadslagen hari insynsställning ipersoner som
aktiemarknadsbolag föreslås i enlighet med vad anförs i avsnitt 12.7.2.5som

framtideniäven anmälningsskyldiga. Förutom med ledan-attvara personer
de ställning i bolaget blir anmälningsskyldiga omfattar anmälningsskyldig-

såledesheten också revisorer och andra kvalificerade uppdragstagare samt
aktieägare med aktieinnehav i bolaget med minst femett aktie-procent av
kapitalet eller röstetalet.

Anmälningsskyldighet kommer således föreligga för fysiskaatt personer
särskildhar insyn i aktiebolag med allmänt spridda aktier. Vilkaettsom

dessa framgår 5är av
Förutom fysiska med insynsställning skyldigaatt anmälaär attpersoner

sina aktieinnehav bör de även anmälningsskyldiga för närståendeegna vara
såväl juridiska fysiska innehav. § framgårAv 12 vilka ärsom personers som
närstående.l

När med insynsställning förutom anmäla sitt innehavpersonen att eget
skalläven anmäla närstående juridisk innehav aktier i deten persons av,

aktiebolag där har insynsställning kan situationer uppkomma därpersonen
offentligheten skulle kunna påstås till skada för den närstående juridis-vara
ka Anmälningsskyldighet föreligger således både för småmycketpersonen.
aktiebolag och för bolag,större aktiebolag på fondbörsens O-lista ellert.ex.
A:I-lista. förhållandeDetta innebär den närstående juridiskaatt om perso-

börsbolag blirär med insynsställning anmälningsskyldigettnen personen
för alla förvärv eller försäljningar närståendebolaget aktier ellergörsom av
därmed jämställda andelar i aktiebolag i vilka den anmälningsskyldige

har insynsställning. Vid fullgörelse anmälningsskyldighetenpersonen av
kommer därför allmänheten få insyn i börsbolags handel med aktier iatt ett
andra aktiebolag, där den anmälningsskyldige har insynsställning, vidt.ex.
uppköpsliknande situationer. Med hänsyn till den allmänna tillsträvan
genomlysning marknaden kännetecknar värdepappersmar-av som numera
knaden dock inte redovisade förhållande bör föranleda någotattanser nu
undantag från anmälningsskyldigheten. Det krävs den anmälnings-att
skyldige verkligen har väsentligt inflytande börsbolaget.överett

Vi har inte funnit skäl föreslå de gällande bestämmelsernaatt att nu om
krav långsiktig förmögenhetsförvaltning och anmälningsskyldighet i
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förhållande torde ledaskall upphävas. Detta kunnafondkommissionslagen
vissa konkurrenssituationer kan uppkomma mellan reglernatill att om

långsiktigförbud och anmälningsskyldighet i denna lag och reglerna om
anmälningsskyldighet i fondkommissionsla-förmögenhetsförvaltning och

uppkommer mellan förbudetfall konkurrenssituationFör det attgen. en
på lång-tillgång känd information och kravethandla med till icke allmänt

det förbudsbestämmelsen blir gällan-siktig förmögenhetsförvaltning är som
begränsningsregelnbåde den föreslagna förde. Om omfattasperson aven

långsiktigkrav förmögenhetsförvaltningkorttidsaffärer och regeln om
föreskrivs i begränsningsregeln ochgäller i första hand vad när sex-som

föreskrivs den andra regeln. Närmånaderstiden löpt till ända vad isom
både på grund insynsställning ochsituationer uppkommer där en person av

anmälningsskyldig förbefattning anknytning till fondkommissionäreller är
enligt bägge Detsitt innehav aktier blir han anmälningsskyldig reglerna.av

anmälningsskyldigheten enligt fond-bör sammanhanget erinrasi attom
omfattar fondpapper ochkommissionslagen vidsträckt, eftersom denär mer

vmedan bestämmelsen i denna lag endastandra finansiella instrument, lavser
på aktiebolagjämställda rättigheter eller fordringaraktier eller därmed ett

med allmänt spridda aktier.
§ anmälningsrutinen.föreslår framgår moderniseringVi 11 avsom av en

redogjorts förvärdepappersmarknadslagen tidigareAnmälan enligt somges
blankett. Värde-på utarbetadin till värdepapperscentralen centralenen av

vidare tillefter nödvändiga kompletteringarpapperscentralen sänder den
såvälhar berördabankinspektionen. Det manuella systemet personerav

betungande ochbankinspektionenvärdepapperscentralen och ansettssom
önskemål anmälnings-framförtotidsenligt. Bankinspektionen har attom

automatiskt iaktieinnehav registrerasrutinen skall förenklas attgenom
198788:108värdepapperscentralen. Isamband med anmälan till omprop.

registrering aktierkontobaserat för antogsett system som avav m.m.,
statsrådet på bankinspektionenriksdagen den 13 december 1988, pekar att

änd-insiderhandel ochanvänder manuella rutiner för bevakning attav en
möjligring den nuvarande insiderregistreringen skulle kunna vara genomav

utnyttjande liknandedet kontobaserade sättett systemet somnyaav
och värdepapperscentra-skett i Norge. Vidare uttalas bankinspektionenatt

sådan datorregistreringlen bör möjligheten och lämplighetenpröva avav en
insiderhandeln.

anmälningsskyldigheten i prak-Genom sådaninföra ordning skulleatt en
aktiebolagtiken fråga avstämningsbolag. Förkunna försvinna, när är om

där-avstämningsbolag skullevilkas aktier allmänt spridda inteär ärmen
tillämpas.manuell hantering med anmälningsformuläremot en

insiderhandeln. Sy-Det norska innebär dataregistreringsystemet en av
så, på hos kredittillsynetfungerar det bildskärm eller skrivarestemet att en

medgår få fram uppgifter vilken handel gjortsatt personsom av enom
hurinsynsställning i visst bolag under viss tid. Uppgiftett personensom

ocksåtidrymdinnehav visst förändrats under speciell ärettav papper en
motsvarighetenmöjlig få fram. på den norskaSystemet bygger VPSatt att
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till värdepapperscentralen har vissa identitetsuppgifter medom personer
insynsställning i de olika anslutna bolagen. När affär till VPSrapporterasen

någoni automatisk kontroll kontrahenternagörs ärsystemet en av om av en
Är såinsider. fallet automatisksker i registrering.systemet en

VPC Aktiebolag sambandVärdepapperscentralen tillkom i med att
förenklad aktiehantering 1970:596 trädde kraftlagen i 1971. Bolagetom

och till hälften fondkommissionärerna. Syftettill hälftenägs statenav av
den lagen med hjälp datateknik förenkla fysiskamed denattnya var av

hanteringen aktier, fråga distribution utdelningbland i ochannatav om av
emissionsbevis.

föremålförenklad aktiehantering har efter sin tillkomst varitLagen om
för relativt omfattande förändringar. Den har därför den juligamla lagen 1

1987:6231987 med förenklad aktiehantering,lagi ersatts om somen ny
omfattar regler avseende värdepapperscentralens verksamhet, tillsynen av

straffbestämmelser.värdepapperscentralen, förvaltarregistrering och Vär-|
E depapperscentralens verksamhet har dock inte förändrats dengenom nya

lagen.1
förbehåll påaktiebolag, i bolagsordningen in denDe tar attl som om som

fastställd avstämningsdag införd i aktieboken eller i särskild förteckningär
skall behörig aktieutdelning, emissionsbevis och vid fond-att mottagaanses

såemission pä aktier, kallade avstämningsbolag:brev ärnya
För avstämningsbolag skall värdepapperscentralen föra aktiebok, aktie-

brevsregister i löpande nummerföljd de aktiebrev utfärdasupptarsom som
och förteckning dem i stället för aktieägaren, frågoröver prövasattssom

införing aktieägare i aktieboken, för utskrift aktiebok ochom av svara av
sammanställning aktieägare har femhundra aktier iöver änsom mer samma

förvaltarregistrerade,aktiebolag aktiebok och förteckningavstämma över
den i stället för aktieägaren, utsända aktiebrev, utdelning ochsattssomi

i emissionsbevis, för aktiebrevutbyte och därmed sammanhängandesvara av
åtgärder åtgärder underlåtenhetvidtaga vid aktie vid fond-samt att uttaga
emission. För underlätta denna relativt omfattande hantering använderatt
sig värdepapperscentralen ADB-teknik, bland förs aktiebokenannatav,
med hjälp datateknik.i av

Förutom aktieägaren själv värdepapperscentralen i aktiebo-att tas upp av
ken påoch aktiebrevet finns möjlighet bank- eller fondkommissio-även att

auktoriserade förvaltare aktier, i stället förs in för denärer, ärsom som av
aktier omfattas lämnat förvaltningsuppdrag. I aktiebrevet och isom av
aktieboken skall så falli anmälas aktien innehas för räkning.att annans

Auktorisation förvaltare aktier lämnas regeringen efter yttran-som av av
de bankinspektionen.av

Är aktier förvaltarregistrerade innebär det vanligtvis förvaltaren efteratt
tillstånd aktieägaren lämnar medgivande till aktiebrev inte utfärdas.attav
Utfärdas inte aktiebrev skall vad aktieägarens rättavser anses som om
aktiebrev utfärdats till förvaltaren omhändertagit aktiebrevet. Dennasom
bestämmelse har införts för minska onödig fysisk hantering aktier. Iatt av

syfte utfärdas endast aktiebrev till aktieägare inte har sinaettsamma som
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aktier förvaltarregistrerade påstorleken aktieinnehavet.oavsett
En utredning rörande möjligheterna införa kontobaserat värdepap-att ett

tillsattes i värdepapperscentralensperssystem regi hösten 1984. Orsaken till
utredningen den fysiska värdepappershanteringen medföratt problemvar

sammanhänger med den mycket omsättningen inom värdepap-storasom
pershandeln och det antal värdepapper handeln omfattar.stora Hante-som
ringen bedömdes kostsam och tidsödande den förenklade aktie-trotssom
hanteringen och möjligheten till aktiebrevslös förvaltarregistrering. Bedöm-
ningen gjordes det fanns omsättnings- och rationaliseringsvinsteratt att

Kvinna vid genomförande kontobaserat värdepapperssystem.ettav 1
Resultatet lutredningen VP-projektet blev Värdepapperscentralenattav ji september 1986 beslutade förorda kontobaserat värdepapperssys-att ett

ltem.
iI 198788:108 kontobaserat för registrering aktierett systemprop. om av

innehåller allmänna friktlinjer för uttalar statsrådetsystemet,m.m., som att
det inte föreligger några hinder införandeövervägamot att ett ettav A
kontobaserat värdepapperssystem för den del värdepappersmarknadenav

VPC hanterar.som
Övergången till kontobaserat för hanteringett värdepappersystem av

innebär det fysiska såsom bärare rättigheteratt medpapperet ersätts ettav
för registrering och kontobokföring i böckersystem eller register förssom sjmed hjälp ADB-teknik några värdepapper utfärdas. Kontonautan attav

blir i stället bärare fordringsrättema. VP-systemet skall omfatta samtliga iav
aktier i avstämningsbolag och bolagens aktier skall obligatoriskt registreras

ihos VPC. Därutöver skall skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning
registreras på begäran emittenter, iunder förutsättning lånet teknisktattav
går hantera i VP-systemet. Värdepapperscentralenatt ensamrätt attges iregisterförande institut i VP-systemet.vara

För varje emittent inrättas avstämningsregister eller liknande hosett
värdepapperscentralen. Detta register skall bestå daglig journal ochav en i

ihuvudregister. Huvudregistret skall innehålla aktiekontonett eller obliga-
tionskonton datatekniskt kan kombineras med aktieboksettsom |resp.

;skuldbok. Ett aktiekonto skall bland innehålla uppgifter aktie-annat om
ägarens eller identifieringsnummer och adress,annatnamn, personnummer
antalet aktier olika slag kontot omfattar, olika rättigheter jföljerav som som

Iaktieinnehavet och pantsättning.av
gFör registrering uppgifter överlåtelse, pantsättning m.m. på kontonaav

de kontoförande KI.instituten Dessa anslutna till VP-systemetäransvarar f
via telelinje. Med hjälp bildskärmsterminaler kan registreringar görasav
direkt VPC.mot

I inledningsskedet skall banker och fondkommissionsbolag efter auktori-
sation regeringen eller bankinspektionen få kontoförande institut.av vara
Innehavaren aktier eller obligationer väljer vilket eller vilka kontoföran-av
de institut han önskar anlita.

Den nuvarande möjligheten låta förvaltarregistrera sina aktieinnehavatt
hos auktoriserad förvaltare bibehålls i det och utvidgas ävensystemetnya
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såledesobligationskonton försAktie- ochskuldförbindelser.till innehav av
olikauppgifter demed specificeradevärdepapperscentralen antingen omav

olika förvaltarna,samlingskonton för deinnehav ellerplacerarnas utansom
falletdetindividuella placerarnas innehav. Ispecificering de senareav

i ställe.värdepapperscentralens registerförvaltaren i ägarnasregistreras
innehavvärdepapperscentralen förvaltarensregistrering hosFör eget avav

Förvaltarkontonägarkonto.använda sigskall förvaltarenaktier ettavm.m.
innehav redogö-således förvaltarens kunders samladeendastutvisar utan

till aktierna.för vilkarelse är ägaresom
Även inregistrering iskall kunna välja mellanutländska aktieägare eget

i utländskvärdepapperscentralen eller registreringpå hoskonto ennamn
as nomineeförvaltares namn .

kontobaseradeinnebär detoch allmänhetenFor bolagen systemet att
på vad fallet iframställas kortare tidaktieägarförteckningar kan ärän som

förvaltar-Information placerares innehavVPC-system.nuvarande om som
telelinjer tillförvaltare levereras direkt viaauktoriseradregistrerats av

frånomedelbar maskinell behandling. Bortsettförvärdepapperscentralen
för-registrera sina innehav utländskvaltutländska ägare att genomsom

fådärmed kännedom alla aktieägare,bolagenas nominee kanvaltare om
färreinnehav 500 aktier ellersådana förvaltarregistreratharäven ett avsom

bolag.i ochett samma
del§ stadgas allmänhetens3 kap. 13aktiebolagslagen rättl att taom av

hållas tillgängligAktieboken skall hosi följande.aktieboken bolagett
databehand-med maskin för automatiskaktiebokenbolaget för Försenvar.

på begäran till-på utskrift aktiebokenliknande skallling eller sätt av
fråga hosdet avstämningsbolaghandahållas hos bolaget och ävenär omom

månader. Förfår inte äldre 6Utskriftenvärdepapperscentralen. änvara
innehålla uppgifter aktieägarefår utskriften inteavstämningsbolag dock om

utskrift hela aktiebokenaktier i bolaget. Enhar högst femhundra avsom
hållasskall dock till-förhållandena dagar före bolagsstämmaavseende tio

till insyn i devid Allmänhetensgänglig för aktieägarna rättstämman.
värdepapperscentralenvärdepappersinnehavareregister förs över avsom

bestämmelsen.begränsas till vad stadgas isom
kontakter bankinspektionen harvärdepapperscentralen ochVid med

några svårighetertekniskaframkommit det inte torde stöta attatt mo-
insynsställning iför meddernisera anmälningsrutinen avstäm-personer

sina aktiermed insynsställning harningsbolag vad de sompersoneravser
fjärdedelar aktie-uppgift 800 000 ellerägarregistrerade. Enligt har tre av

givitVärdepapperscentralen haraktier ägarregistrerade. ävensinaägarna
sådan inomvid lösningför den uppfattningen företagets rolluttryck att en

VPC:s vadmedverkanVPC-systemets bättre skulle motivera än somram
sig tillVPC:s roll inskränkermed den manuella rutinen därgäller att

begäraofullständig anmälan förstvidarebefordra anmälan och vid enen
komplettering.

till insynsställningsregistret skulleanmälningsskyldigademFör ärsom
bankinspektionen skulle kunnafullgöras,skyldighet inte behövadenna om
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erhålla motsvarande information via VP-systemet till dataterminal påen
bankinspektionen. Kunskap vilka har insynsställningom personer som
skulle värdepapperscentralen och förvaltarna få förteckningar övergenom
aktuella i bolagen bankinspektionen skulle tillhandahålla.personer som
Förteckningarna såsom hittillsupprättas bolagen i enlighet med vadav som
föreskrivits §i 15 värdepappersmarknadslagen.

Värdepapperscentralen har dock påpekat de problem ett systemsom
liknande det norska skulle innebära avseende med insynsställningpersoner

har sina aktier förvaltarregistrerade.som 1
iBeträffande de förvaltarregistrerade aktierna har VPC ingen direkt kon-
itroll vilkaöver till aktierna.är ägare Uppgifter till för-ägarnasom om

Ivaltarregistrerade aktier lämnas vid behov till värdepapperscentralen av
förvaltarna. Enligt uppgift det förär närvarande inte möjligt koppla ihopatt
förvaltarnas register vilkaöver till de förvaltarregistrera-är ägareegna som
de aktierna med värdepapperscentralens register, vilket försvårar teknisk len

llösning. åstadkommaFör tekniskt enkel lösning,att demotsvararen som
påkrav smidighet och snabbhet kan ställas på fullt tillfredsställandesom en

registerföring liknande det norska har därför den uppfattningensystemet,
framförts det bästa alla med insynsställningatt skulle havore om personer
sina aktier i det bolaget direktregistrerade i sitt egetegna namn.

På längre sikt torde det inte föreligga några tekniska svårigheter för
värdepapperscentralen via VP-systemet ha direktkontakt med deatt regis-

aktieägareöver de auktoriserade förvaltarnater har förvaltarregistrera-som
de. sådanEn ordning ligger i linje med de ökade krav måste ställassom
förvaltarna vid införandet det kontobaserade Strävandenasystemet.av nya

också förvaltarnas ADB-system skall uppbyggdaatt ochsynes vara vara
samordnade efter standard värdepapperscentralen. Här-en som passar
igenom kommer målet fullständig och aktuell aktiebok kanatt ställasen

hos värdepapperscentralen med mycket kort varselsamman att vara upp-
nått. Det bör sedan inte svårighetermöta skapastörre möjlighetatt atten |

iförse bankinspektionen med information handel med och innehavom av
aktier registreradeär för alla med insynsställning i avstäm-som personer
ningsbolag.

Eftersom sålundadet i framtiden sannolikt kommer finnas tekniskaatt
lösningar möjliggör för värdepapperscentralen via VP-systemet hasom att
direktkontakt med de register aktieägareöver de auktoriserade för-som
valtarna har för förvaltarregistrerade aktier har inte funnit anledningnu

föreslå skyldighet för med insynsställningatt ha sina aktie-atten personer
innehav direktregistrerade i på s.k. ägarkonton. Med hänsyn tilleget namn
den förenkling direktregistrering åtföljandemed automatisksom en an-
mälning aktieinnehav kommer innebära förefaller det rimligtattav att
förvänta sig utveckling där med insynsställning önskar ha sinaen personer

Ävenaktier i det bolaget direktregistrerade. den anledningenegna av
förefaller det inte angeläget föreslå endast direktregistreringatt skallattnu

tillåten. I de fall med insynsställning anmälningsskyldigär förvara personen
närståendes innehav kommer dock dessa anmälningar ske manuelltatt av
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den anmälningsskyldige.
Det bör ankomma på bankinspektionen de tekniska förut-avgöraatt om

sådanasättningarna automatisk registreringär innehav och ändringaratt av
i innehav tillräckliga för kontroll insiderhandeln. föreslårär Vi därför attav
bankinspektionen skall kunna meddela befrielse från anmälningsskyldig-
heten.

förutsätterVi bankinspektionen, värdepapperscentralen och de auk-att
toriserade förvaltarna kommer verka för fullständig automatiskatt att en
registrering handeln liknande den norska modellen skall kunnaav vara
införd inom framtid. Den utformningennärmare tekniska lös-en snar av
ningar berörs inte vårt arbete och lämnas åtdärför sidan.av

Utanför den automatiska anmälningen och registreringen innehav ochav
förändringar innehav aktier i insynsställningsregistret hos bankinspek-av av
tionen kommer dock de bolag inte avstämningsbolagär och vilkassom
aktier allmänt spridda falla.är Personer med insynsställning i dessaatt
bolag kommer hänvisade till fullgöra sin3 anmälningsskyldighetatt attvara
manuellt. Anmälan bör i dessa fall direkt till bankinspektionen.göras
Vidare kommer naturliga skäl endast aktier och med aktier jämställdaav
instrument i den föreslagna lagen kunna föremålbli för automatiskatt
anmälning de registrerade hos VPC.är En manuell anmälan måsteom
därför ske avseende aktieoptioner och aktieterminer inte omfattast.ex. som

registrering hos VPC.av
En automatisk anmälning och registrering aktieägares aktiein-störreav

nehav kan till delar fullgöras inom VP-systemet fordrar påstora sättmen
berörsnärmare under avsnittet förteckningsskyldighet information frånom

aktieägaren hans aktieinnehav denär storlekenatt anmälnings-om attav
skyldighet föreligger och i förekommande fall information han ärattom
anmälningsskyldig för närstående fysisk eller juridisk aktieinnehav.persons

Manuell anmälan bör frågai avstämningsbolag följa den nuvarandeom
ordningen. Anmälan bör således inges till värdepapperscentralen. För icke
avstämningsbolag bör däremot anförts anmälan ske direkt tillsom nyss
bankinspektionen. sådantEtt förfarande överensstämmer med bankinspek-
tionens utvidgade roll avseende aktiebolag med allmänt spridda aktier som
inte föremål för börsnotering.är

Sammanfattningsvis således goda förutsättningar föreliggerattanser
införa automatisk registrering i bankinspektionensatt insynsställnings-en

register innehav och ändring innehav hos med insynsställningav av personer
i avstämningsbolag och manuella rutiner endast bör förekomma i undan-att
tagsfall avseende dessa bolag. Personer med insynsställning i aktiebolag
med allmänt spridda aktier inte avstämningsbolagär bör däremotsom vara
hänvisade till manuell anmälningsrutin fullgörs direkt till bankin-en som
spektionen. Med hänsyn till denna ordning bör införas detatt när är
tekniskt möjligt har inte funnit skäl skallnär fulltatt systemetange vara
utbyggt. Det inte hellerär nödvändigt framtvinga sådan ordning,att en
eftersom det intresse för samtligaett gemensamtsynes vara parter att

införs Vi föreslår därför endast de förändringarsystemet i lagtextensnarast.
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fordras för möjligheten skall kunna fullgöra anmälnings-öppnasatt attsom
skyldigheten automatiskt.

Med automatisk registrering via VP-systemet innehav och ändringen av
innehav till bankinspektionens förbättras ocksåinsynsställningsregisterav

möjligheten för allmänheten del Genomregistret. ADB-teknikatt ta attav
med terminal och skrivare utnyttjas ökarkan tillgängligheten till insynsställ-
ningsregistret avsevärt.

Från sekretessynpunkt torde införandet registreringautomatisk i in-av
synsställningsregistret och möjligheten för allmänheten del inne-att ta av
hållet någrai registret inte innebära förändringar. §I 8 kap. 5 sekretessla-

behandlas sekretesskyddet för enskilds förhållandenekonomiska vidgen
statlig myndighets består tillståndsgivningverksamhet i eller tillsynsom
avseende bank- och kreditväsendet, fondkommissionärs- och fondbörsvä-
sendet eller försäkringsväsendet. bestämmelsensI andra stycke har intagits

särskild reglering avseende enskilds ekonomiska eller personliga för-en
hållanden vid övervakning enligt värdepappersmarknadslagen. Sekretess

enligt bestårgäller bestämmelsen i statlig myndighets verksamhet, isom
sådan uppgiftövervakning, för enskilds ekonomiska eller personligaom
förhållanden, på någonvilken begäran har lämnats skyldigär attav som
lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige gäller
dock sekretess endast denne kan lida skada ellerantasom men om upp-
giften röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.
Området för sekretessen har begränsats till uppgift lämnats på begäransom

sådantbankinspektionen, vilket kommit innebära omfattasatt attav som av
särskild anmälningsplikt inte sekretessbelagt. Uppgifter vilkaåren om som

ihar insynsställning aktiebolag och vilka affärer de gjort i bolagets aktierett
således offentliga och förhållandettillgängliga för allmänheten. Detär att
automatisk registrering via VP-systemet till del kommer ersättastor atten

den manuella anmälningsrutinen kommer någoninte innebära föränd-att
ring sekretessynpunkt.ur

14§I värdepappersmarknadslagen stadgas, förutom värdepappers-att
centralen skall sända anmälan till bankinspektionen, värdepapperscent-att
ralen skall sända motsvarande uppgift anmälningens innehåll bola-tillom

Denna skyldighet kommer förslaget utvidgas till ävenget. att attgenom
omfatta avstämningsbolag enligt värdepappersmarknadslagen inte ärsom
aktiemarknadsbolag och i dag därför inte omfattas denna skyldighet. Enav
motsvarande skyldighet för bankinspektionen avseende anmälningar som

icke avstämningsbolag har inte funnit behov införa.rör attav

§ följande aktier i bolaget likställas12 Vid tillämpning 11 skall§ av
sådanamed den anmälningsskyldiges nämligen ägsegna, som av

make sambo till den anmälningsskyldige,eller
vårdnad,står under den anmälningsskyldigesomyndiga barn som

juridisk verksamhet den anmälningsskyldige haröverperson vars
någoninflytande i den anmälningsskyldige ellerväsentligt och vilkenett

i 2 flera dem tillsammans innehar1 eller ellersom avses av
uppgående aktiekapitaletägarandel, till tio ellerprocent mer av om
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den juridiska aktiebolag eller andelarnaär denettpersonen av om
juridiska slag, ellerär annatpersonen av

ekonomisk andel, innefattande uppbära tio ellerrätt att procent mer
avkastningen, ellerav

röstandel, uppgående till tio eller förröstetaletprocent samt-mer av
liga aktier den juridiska aktiebolag eller röstetaletär ettom personen av
hos det högsta beslutande juridiskaden ärorganet om personen av

slag.annat
Om flera anmälningsskyldiga för aktieinnehavärpersoner samma

eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av
dem.

Det från tillsynshållhar uttalats kritik närståendebegreppet i in-mot att
siderlagstiftningen komplicerat och frågai juridiskaär snävt om personer.

upprätthållaDet har onödigt på såvälkrav väsentligt inflytandeansetts att
väsentlig ekonomisk gemenskap för bestämmelsen skall till-attsom vara

lämplig. Vidare har framförts den synpunkten kraven för väsentligatt att
ekonomisk gemenskap skall föreligga onödigt högt såsom deär sattaanses
har tolkats i rättstillämpningen.

påKraven väsentligt inflytande och väsentlig ekonomisk gemenskap in-
fördes 4§ursprungligen i lagen registrering aktieinnehav. Lagenom av
innehöll första reglering insiderhandel och syftade, redogjorts fören av som
i sammanhang, till bygga inställning hos direkt berördaett annat att upp en
och allmänheten insiderhandel inte kunde på aktiemark-att accepteras

Någonnaden. motivering till varför båda kraven uppställdes förnärmare att
anmälningsskyldighet skulle föreligga lämnades inte under lagens förarbe-

Med väsentligt inflytande verksamheten vederbörandesöverten. attavses
inflytande såverksamheten betydandeöver det ekonomiskaär resultatetatt
i mån förmågaväsentlig beroende hans ståndpunktstaganden.är ellerav

såledesHan skall ha ledande ställning, styrelseledamot, ord-t.ex.en som
förande eller verkställande direktör i den juridiska Den juridiskapersonen.

kan alla rättsbildningar godkänns rättsord-motsvarapersonen som av
ningen, aktie-, handels- och kommanditbolag, liksom ekonomiskat.ex.
föreningar, dödsbon, stiftelser och ideella föreningar.

väsentligFör ekonomisk gemenskap föreliggaskulle ställdesatt anses
enligt förarbetena förhållandevis såsomhöga krav, den anmälnings-att
skyldige tredjedel aktierna i bolagetäger eller andelarna ien av en annan
juridisk eller berättigad uppbära tredjedel avkastningenär attperson en av
från stiftelse.en

vårEnligt mening finns det anledning den kritik fram-övervägaatt som
förts närståendebegreppets innehåll det gäller juridiskanärmot personer.
Det finns framför allt skäl försöka såförenkla denregeln kanatt att ge
bättre vägledning för tillämpningen. framstårDetta särskilt angelägetsom
eftersom frågadet återkommandeoftaär anmälningsrutin.om en

l de fall med insynsställning, eller tillsammans meden person ensam
honom närstående innehar ägarandel i juridiskstörrepersoner, en en per-

torde det i allmänhet medföra intresse påverka den juridiskaett attson av
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verksamhet inte minst i syfte skydda förvaltaoch denattpersonens egna
kapitalinsatsen. Ett ekonomiskt i form ägarandel istorengagemang av en

måstejuridisk därför ocksåi normalfallet medföra etten person anses
intresse och möjlighet för den fysiska inom för sinatten personen ramarna

påägarandel inflytande de beslut fattas den juridiskautöva som av personen
så nå såför resultat möjligt för den placeringen.sättatt ett gott som egna

En ägarandel eller till ekonomisk avkastning möjliggör vanligtvisstörre rätt
Ävenför påverka den juridiska verksamhet.atten person personens om

sådenna möjlighet finns behöver det inte i det enskilda fallet. Detvara
torde inte ovanligt aktieägare inte utnyttjar sin ägarposi-störreatt t.ex.vara

påverkation för aktiebolagets verksamhet. En ägarandel eller rättatt stor
till ekonomisk avkastning innebär inte heller har exklusivatt personen en

Ärtill information den juridiska verksamhet. deträtt trotsom personens
äfrågaallt minoritetspost kanske han förvägras sådan insynom en som

behövs för han skall kunna fullgöra sin anmälningsskyldighet. Enligt våratt
mening bör därför inte ekonomisk gemenskap bestämmande förensam vara
närståendebegreppet. Oaktat det förhållandet ägarandelar istörreatt ett
aktiebolag inte behöver innebära önskan hos med insynsställ-en en person
ning utnyttja för påverkasin ägarposition bolagets verksamhet kanatt att
vid tillämpningen paragrafen fråninte bortses med särskiltav personer

istarka ägarintressen bolag.i Det onaturligt hävdaett att attvore en ensam-
eller dominerande till aktiebolag inte hadeägare väsentligtägare ett ett

inflytande bolaget han inte direkt deltog i bolagets verksam-över även om
Ävenhet företagsledare eller ingick ledamot i bolagets styrelse.som som

vid denna ägarkoncentrationer bör därför anmälningsskyldighet ålig-typ av
den närståendemed insynsställning för juridiskaga en person personens

aktieinnehav.
Med beaktande dessa omständigheter föreslår närståendebegrep-attav

påframledes bör grundas rekvisiten inflytandeväsentligt ochävenpet
ekonomisk gemenskap med den juridiska Med väsentligt in-personen.
flytande vår ingårbör enligt mening i styrelsen för ellerattmenas personen
intar företagsledande ställning juridiska Vidare böri denen personen. en
dominerande ägarposition juridiska få innebärai den ettpersonen anses

inflytande. bör påväsentligt Rekvisitet ekonomisk gemenskap grundas
ägarandel eller uppbära ekonomisk avkastning hos den juridiskarätt att
personen.

påErfarenheterna har visat tredjedel aktierna ellergränsatt en en av en
fråntredjedel avkastningen juridisk väl hög och frånärpersonav en

närståendebegreppet utesluter juridiska naturligen hör hem-personer som
någondär. Gränsen har inte heller förankring i lag, varför den kanma

föreslåruppfattas godtycklig dem berörs. Vi därför det iattsom av som
lagtexten rekvisitet ekonomiskför gemenskap ellergräns näranges en
röstandel skall uppfyllt.anses

ekonomiskVid bestämmande vilken storlek ägarandel,av som en av-
förkastning eller röstandel hos den juridiska bör ha attpersonen an-

mälningsskyldighet föreligga andelen bör relativtskall att storvaraanser
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för syftet med bestämmelsen skall tillgodoses samtidigt den böratt som
denlägre i praxis tillämpadeän regeln tredjedels andel.sättas nu om en

Utifrån ståndpunktdenna och för undvika oklarheter andelnär äratt om en
tillräckligt har funnit föreslåvi skäl bestämd vid 10stor gränsatt procent.en
Andelar under denna bör inte leda till den juridiskagräns att personen

närstående med insynsställning.anses vara personen
juridiskaDen kan i likhet med vad gäller i den nuvarandepersonen som

lagstiftningen alla rättsbildningar godkänns juridiskamotsvara som som
rättsordningen, aktie-, handels- och kommanditbolag,t.ex.personer av
föreningar,ekonomiska dödsbon, stiftelser eller ideella föreningar.

omständighetenDen med insynsställning blir anmälnings-att en person
skyldig för närståendes juridisk aktieinnehav i det bolageten persons egna
kan i fall där hans kunskap den juridiska aktieinnehav ärom personens
bristfällig innebära anmälan inte kommer ståndtillatt trots atten en
anmälningssituation i och för sig föreligger. Det kan visserligen önsk-anses

den hålleranmälningsskyldige sig underrättad förhållervärt hur detatt om
sig med aktieinnehavet någon sådan skyldighet har inte funnit skälmen

föreslå. Anmälningsskyldighet inträder först § fåtthan enligt 14 4näratt
vetskap närstående §i 12 innehar, förvärvat överlåtitellerattom som avses
aktier i bolaget eller ändring skett i den närståendes aktieinnehav.annan

§13 Anmälan enligt skall innehålla§ 11 uppgift om
den anmälningsskyldiges adress,ochnamn, personnummer
bolagets firma,
vilket slag insynsställning den anmälningsskyldige har,av
antal eller värde och olika slag aktier den anmälnings-av som

skyldige tillsammans närstående §med enligt 12 första stycket 1-3 ägeri
bolaget,

storleken ökningen eller minskningen aktieinnehavet,av av
tidpunkten för ändringen eller ändringarna,
vilken aktieinnehav ändrats förekommandeoch i fallpersons som

dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldige.

Paragrafen med endast §vissa lagtekniska ändringar 12 i värde-motsvarar
pappersmarknadslagen 1985:571.z

l4§ Anmälan aktieinnehav eller ändring i innehavet skall görasom
fjorton dagar efter detsenast att

omständighet inträffat medför bolagets aktier i fort-atten som
sättningen skall allmänt spridda,anses vara

insynsställning uppkommit enligt §5 första stycket eller5 7
eller den §med 5 första stycket 3 6 under-eller tagit emotsom avses

enligt §rättelse 16 fjärde stycket eller 17
den anmälningsskyldige överlåtitförvärvat eller aktier i bolaget

eller ändring skett i aktieinnehavet,annan
den fåttanmälningsskyldige närstående,vetskap attom som avses

i 12 innehar, förvärvat överlåtiteller aktier i bolaget eller att annan
ändring skett närståendesi den aktieinnehav.
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k

paragrafen uppstårI behandlar anmälningsskyldigheten inomochnärsom
föreslåsvilken tid den anmälningsskyldige skall endast mind-anmälangöra

förhållande § 1985:571.ändringar i till 13 värdepappersmarknadslagenre
föreslårVi begreppet aktiemarknadsbolag begreppet aktiebo-ersättsatt av

lag aktier allmänt spridda. Enligt punkt uppkommer anmälnings-1ärvars
skyldighet någon omständighet inträffat medför bolagets aktierinär attsom
fortsättningen skall allmänt spridda i för i sambandställetanses vara som nu
med inregistrering vid Stockholms fondbörs eller i anledning avtal förav
CTC-bolag.

Vi erinrar vid automatisk insiderregistrering avstämningsbolagiattom
rapporteringen kommer inomkunna ske kortare tid 14avsevärt änatt
dagar.

Värdepapperscentralen15 § skall dagen efter det anmälanattsenast
§enligt ll mottagits sända uppgift dess innehåll till bankinspektio-om

och till bolaget.nen
§ frånHar bankinspektionen enligt meddelat befrielse anmälnings-11

skyldigheten, inspektionenlämnar i stället för värdepapperscentralen
uppgifter till bolaget innehav aktier och ändring i aktieinnehavet.om av

Uppgifter hållasenligt första och andra styckena skall hos bolaget
tillgängliga för och vill ersättningDen har förrätt att motvar en. som
kostnaderna kopia uppgifterna eller del dem.en av av

Paragrafens lydelse till del vad föreskrivs i §14 värde-motsvarar stor som
1985:571.pappersmarknadslagen andra stycket i paragrafen föreslårI

för fråndet fall befrielse anmälningsskyldigheten bankinspektio-lämnas,att
skall underrätta bolaget innehavet och ändringar i innehavet. Den-nen om

rutin kan endast bli aktuell för det fall bankinspektionen hjälpmedna av
får frånautomatisk databehandling in uppgifterna värdepapperscentralen.

§Har befrielse inte meddelats med stöd tredje skall värdepap-11 stycketav
perscentralen ombesörja anmälan sänds förutom till bankinspektionenatt

till bolaget. Föreligger anmälningsskyldighet för medäven in-personen
synsställning i aktiebolag inte avstämningsbolag denär ärett som an-
mälningsskyldige själv §skyldig enligt 11 andra stycket anmäla aktiein-att
nehav och ändring i innehavet både bankinspektionen.till bolaget och

dröjsmålEtt aktiebolag med allmänt spridda aktier skall16 § utan
sådanafortlöpande arbets-och föra förteckning ellerupprätta överen

uppdragstagare i bolaget § förstai 5 stycket 1-4 ochsom avses
Bolaget skall lämna kopia förteckningen till bankinspek-genast en av

tionen och underrätta denna så någon ändring i förteckningensnart
skett. § befrielse frånHar inspektionen enligt första stycket meddelat11
anmälningsskyldigheten, skall kopia förteckningen och underrättelseav

ändringen lämnas till värdepapperscentralen.ävenom
hållasFörteckningen eller kopia den skall hos bolaget tillgängligaven

för och ersättning för kostnadernaDen vill har rätt att motvar somen.
få kopia förteckningen eller del den.en av av

Bolaget skriftligen upptagits i för-skall underrätta dengenast som
på § 3teckningen grund bestämmelsen i 5 första stycket eller 6 omav

dennes insynsställning underrättel-och anmälningsskyldighet. Kopia av
skall samtidigt sändas till bankinspektionen.sen
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Moderföretag§ till aktiebolag med allmänt spridda17 aktier skall utan
dröjsmål och fortlöpande föra förteckning demupprätta överen som

sådanhar ställning i sådanteller uppdrag för moderföretaget isom avses
§5 första stycket §4-6. Bestämmelserna i 16 andra-fjärde stycke-

skall tillämpas på moderföretaget.ävenna

föreslåsl paragraferna aktiebolag med allmänt spridda aktier ochatt mo-
derföretag sådantför aktiebolag fortlöpande föra förteckningskall överen
vissa kategorier de har insynsställning i bolaget respektiveav personer som
moderföretaget.

De föreslagna paragraferna §§15 och 16 värdepappersmark-motsvarar
nadslagen 1985:571.

tillgångUtan till förteckningar vilka har insynsställ-över personer som
ning i bolag skulle tillsynsverksamheten försvåras samtidigtavsevärt,ett

det skulle onödigt svårt för berörda själva avgöraattsom vara personer om
sådande hade ställning i bolag eller myndighet de omfattadesett atten eni

förbudsregeln.av
å §Enligt i värdepappersmarknadslagen15 skall aktiemarknadsbolag utan

dröjsmål‘ fortlöpandeoch föra förteckning medupprätta överen personer
insynsställning, med undantag dock för bolagsman i handelsbolag ärsom
aktiebolagets moderföretag och aktieägare med innehav.större

Kopia förteckningen och underrättelser förändringar i förteck-av om
ningen skall sändas till bankinspektionen. Förteckningen skall bolagetav
hållas tillgänglig ocksåför och har ersättning tillrätt att motvar en, som
bolaget få kopia på förteckningen.

verkställandeFör direktör eller ledande befattningshavare iatt ettannan
dotterföretag eller innehavare ledande befattning i eller annatav annan
kvalificerat uppdrag stadigvarande för bolaget eller dess moder-naturav
företag skall bli anmälningsskyldig fordras bolaget skriftligen underrättatatt
den upptagits i förteckningen dennes insynsställning och anmäl-som om
ningsskyldighet. Kopia denna underrättelse skall sändas till bankinspek-av
tionen.

Även aktiemarknadsbolags moderföretag §enligt 16 i värdepappers-är
L marknadslagen dröjsmålskyldigt och fortlöpande föra för-att utan en
1 teckning dem ocksåhar insynsställning i moderföretaget, här medöver som

vissa undantag.
Aktiemarknadsbolagets påmoderföretag aktiemark-är sättsamma som

nadsbolaget skyldigt förteckningen hållalämna till bankinspektionen,att
den tillgänglig för allmänheten underrätta vissa derassamt personer om
insynsställning anmälningsskyldighet.och

Bestämmelserna förteckningsskyldighet såledeshar i värdepappers-om
marknadslagen bestämmelsernatill insynsställning. Vi före-anpassats om
slår avsevärd utvidgning tillämpningsområde sålagstiftningens atten av
åtskilliga arbetsgivare i dag inte berörs värdepappersmarknadslagensom av
kommer omfattas förslaget. Förutom aktiemarknadsbolagen omfattasatt av

aktiebolag på fondbörsutanför den Stockholms bedrivna handeln,även om
deras aktier betrakta allmänt spridda, fondkommissionärerär ochatt som
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övriga värdepappersförmedlare, myndigheter, departement, olika förening-
massmedia.samtar

Den personkrets enligt vårt förslag skall omfattas förbudsregeln ärsom av
inte på någonavgränsad krav form speciell insynsställning utangenom av
omfattar fysiskaalla befattningsin anställning, ellerpersoner som genom

fåttuppdrag information icke offentliggjord omständighet. Tillom en grup-
hänförs därför, §i likhet med vad fallet enligt 7 värdepap-ärpen som nu

persmarknadslagen, anställda i bolag ingårsig de bolagets ledningett vare
eller ej.

Som tidigare redogjorts för bankinspektionens tillgång till aktie-utgör
marknadsbolagens förteckningar med insynsställningöver vär-ettpersoner
defullt hjälpmedel vid tillsynen förbudsreglernas efterlevnad. Arbetetav
skulle onödigt försvåras bankinspektionen vid varje tillfälle skulle inför-om
skaffa upplysningar bolagens ledning. förteckningarnaVidare har i vissaom
fall tjänat källa för upplysningar vilka varit anmälningsskyldigasom om som
och vilka omfattats §förbudsregeln i värdepappers-8om personer som av
marknadslagen.

Den betydelse förteckningarna har i samband med tillsynen översom
otillåten insiderhandel, inte minst vid framtida databaserad kontroll dären
förvaltare i VP-systemet måste ha information vilka harom personer som
insynsställning i avstämningsbolag, talar för skyldigheten upprättaett att att
och inge förteckningar till bankinspektionen skall omfatta alla arbetsgivare

har anställda erhållavilka kan icke offentliggjord informationsom personer
kan utnyttjas för insiderhandel. sådanEn utvidgning skulle dock enligtsom

vår uppfattning långt.föra för I praktiken skulle det innebära flertalatt ett
arbetsgivare tvingas föra förteckningar mångai fall skulle haatt som en
mycket begränsad betydelse för kontroll insiderhandel. Upprättandetav
och hanteringen sådana förteckningar skulle det resurskrävan-trotsav vara

såvälde för arbetsgivaren tillsynsmyndigheten. Visserligen skulle den-som
olägenhet kunna minskas undantag, endera i form lagreglerna genom av

påeller grund möjlighet för bankinspektionen medge sådana. Inteattav en
heller sådan möjlighet förefaller dock kunna tillfredsställande sättetten
minska de praktiska olägenheter total förteckningsskyldighet skullesom en
innebära.

Med hänsyn härtill har endast aktiebolag bör för-ansett att vara
teckningsskyldiga och utvidgningen förteckningskyldigheten bör in-att av
skränka sig till aktiebolag vilkas Genomaktier allmänt spridda. dennaär
ändring bibehålls fortsatt förtecknings-samspel mellan anmälnings- ochett
skyldighet.

Undantagna från förteckningsskyldigheten åtskilligablir organisationer,
mindre aktiebolag och myndigheter vilka i och för sig har närhet tillen
värdepappersmarknaden medför risk för insiderhandel. Som exempelsom
kan föreningar,ekonomiska riksbanken, bankinspektionennämnas större
och riksgåldskontoret. För privata institutioner bör det ligga till handsnära

anmälningsskyldighet självreglering.överväga Den föreslagnaatt genom
dålagtexten torde kunna tjäna förebild. För statliga myndighetersom
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föreslår anmälningsskyldighet lagstöd i 1976:600lagenatt en ges om
offentlig anställning.

personkrets skall i förteckningarnaVid bestämmandet den tassomav upp
långtdet skulle föra för utvidga förteckningsskyldig-har attansett att

omfatta samtliga anställda. Med hänsyn härtill och de skälheten till att som
för anmälningsskyldighetens omfattning har vi funnit förteck-anförts att

ningsskyldigheten bör omfatta de har ledande ställning ipersoner som en
aktiebolag.

likhet med vad gäller enligt värdepappersmarknadslagen kommerl som
i fortsättningen aktieägare inte omfattas förtecknings-störreäven att av

skyldigheten. Vid utnyttjande automatisk anmälning och registreringav en
kommer det fordras bankinspektionen fårvia VP-systemet informa-att att

sådanaktieägare. En informationtion vilka kan antingenär störreom som
till bankinspektionen eller eventuellt vialämnas manuellt VP-systemet be-

på vilka tekniska lösningar väljs. För det fall fysiskroende som en person
också anmälningsskyldig för fysiska eller juridiska närståendeär personers

§ sannoliktaktier enligt 12 kommer det krävas manuell anmälanatt en av
närståendesanmälningsskyldige de aktieinnehav.den om

förteckningen skulle kunna tjänaupprättadebolagetDen ensam somavr
i § frånförsta stycket meddela befrielseenligt förslaget i 11underlag för att

någonsådan tekniskt möjlig och ansökananmälningsskyldigheten ärnär
berörda, de hade sina aktieinnehavdå behöva deskulle inte göras omav

misstagpå i För undvika ochdirektregistrerade ägarkonto VP-systemet. att
också fortsättningen krävas ansökanbör dock ioklarheter personom en

automatisk rapportering.anmälningsskyldigheten medönskar ersättsatt en
för aktieägaredessutom nödvändigtansökningsförfarande störreEtt är som

förteckningsskyldighet ochmoderföretagensomfattas bolagens ellerinte av
automatisk rapportering kanutnyttja de möjligheter tillönskar somsom

ägarinnehaven i VP-systemet.för de direktregistreradekomma införasatt
framsteg sker inomsnabba datatekniskaMed hänsyn till de som ramennu

utvecklabehov föreliggerhar inte närmareför VP-systemet att attansett
registreringansökningsförfarande skall utformas. Omhur ett av personer

förteckningenkopiahos bankinspektionen, börmed insynsställning sker av
ocksåtill bankinspektionen lämnasändringar därioch uppgifter utomom

överföring tillså föranstaltavärdepapperscentralen, denna kantill att om
för-omfattasdebankinspektionen uppgifter rör avsom personer somav

teckningen.

verksamhetBankinspektionens utredande

§i 6bestämmelse överträttsOm det finns anledning18 § attanta en
betalningsskyldig-medförtransaktionnågon genomförteller att somen

utrednings-uppgifter iinfår bankinspektionen begäraenligt 10het
uppgifterfår sådanabegära insyfte. Inspektionen av

elleröverträdelsengjortfinns anledning harden det antasom
genomfört transaktionen,

ellerövrigt fondpapperjuridisk iaktiebolag ellerett varspersonen
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andra finansiella instrument överträdelsen eller transaktionen gäller,
den juridiska lämnat det offentliga erbjudandetperson som om

aktieförvärv,
moderföretaget till det aktiebolag4. eller den juridiska person som
i 2 elleravses

regeringskansliet, riksbanken, riksgäldskontoret och annan myn-
dighet,

erhållitaktiebolag eller bankinstitut tillstånd enligt §3 fond-som
1990:000kommissionslagen och påhandlat med, förvaltat ellersom

i sin rörelse handhaft fondpapper eller andra finansiellasättannat
överträdelsen eller transaktioneninstrument gäller,som

någon sålt fondpapperköpt eller eller andra finansiellaannan som
instrument, det finns anledning köpet försäljningenelleranta attom

otillåtet råd eller därmed jämförlig åtgärdföranletts i 6av som avses
någonFinns det anledning har andra bestämmelser iöverträttanta att

överträdelsen belagd fårdenna lag och med straff, inspektionen iär
ocksåutredningssyfte infordra uppgifter denne.av

I paragrafen bestämmelser bankinspektionens utredande verk-upptas om
samhet. Dessa överensstämmer huvudsak med bestämmelsen i 24 § värde-

1985:571.pappersmarknadslagen Av rättssäkerhetsskäl har ansett att
förutsättning för bankinspektionens frågerätt bör det skall finnasatten vara

§anledning 6 10eller Förslaget rörande denöverträtts.att anta att person-
krets berörs insiderregleringen föranleder frågerätten börattsom av avse
aktiebolag, myndighet eller fondpapper och andra finansiellaannan vars
instrument överträdelsen gäller, bl.a. riksbanken, riksgäldskontoret, kom-

banker och statliga verk.muner,
frågerättFörutom möjligheten för bankinspektionen utnyttja sinatt av-

seende de situationer överträdelsen eller transaktionen gäller fond-när ett
eller finansiellt instrument utgivits myndighet harannat sompapper av en

med hänsyn till den föreslagna utvidgningen insiderbegreppet funnit skälav
frågerättunder 5 i bestämmelsen särskilt bankinspektionensomnämnaatt

avseende regeringskansliet, riksbanken, riksgäldskontoret och annan myn-
dighet.

företag erbjuder tjänster påNya kategorier sina värdepappersmarkna-av
Åtskilliga sådanaden. dem kan tänkas sitta inne med upplysningarav om

insideraffärer frågerätten föreslårbör dem. Vi frågerättenävenatt attavse
får fondkommissionärer värdepappersförmedlare, marknads-utöver avse

placeringsrådgivar-emissionsförmedlare, fondpappersförvaltare,garanter,
rörelse och med liknande verksamhet. Vi har funnit det lämp-attannan

nåligaste dessa kategorier arbetar med fondpapper ellersättet att som
andra finansiella låtainstrument bestämmelsen omfatta de aktiebolagär att

1990:000eller bankinstitut enligt fondkommissionslagen erhållit till-som
stånd driva rörelse.att
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Registrering aktieinnehavav

19 Bankinspektionen§ skall föra register anmälningar gjortsöver som
§enligt 11 eller däremot svarande uppgifter från värdepapperscentralen

insynsställningsregister.
Uppgifter i insynsställningsregistret sådant aktieinnehav inteom som

längre omfattas anmälningsskyldighet får avföras registret. Upp-av ur
gifterna skall dock bevaras i årminst tio efter det de avförts.att

I paragrafen föreslås bankinspektionen skall föra registeratt deöver an-
mälningar gjorts enligt 11 Paragrafen med §överensstämmer 25 isom
värdepappersmarknadslagen 1985:571.

Hur överklagarman

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 fullföljdom av
talan bankinspektionens beslut i tillsynsärenden förordarmot bankin-att
spektionens beslut enligt den föreslagna lagen skall överklagas till kam-nu

sortiimarrätten stället för §enligt 26 värdepappersmarknadslagen
1985:571 till regeringen.

Vite

Om någon21 § inte fullgör sin skyldighet §enligt första18 stycket 2-4
får bankinspektionen förelägga vite.

I paragrafen föreslås §den i 27 värdepappersmarknadslagen 1985:571att
föreskrivna förrätten bankinspektionen använda sig fallvite i vissaatt av
vid sin utredande verksamhet bibehållas.skall

Ansvar

22 § Den uppsåtligen bryter §6 insynshandelskall för olagamotsom
dömas till böter eller fängelse i två år,högst gärningen inte belagdärom
med straff isträngare brottsbalken.

Är brottet med hänsyn till värdepappersaffärens omfattning och öv-
riga omständigheter skall dömas månadertill fängelse lägstgrovt, sex
och högst fyra år, gärningen inte belagd med straff iär strängareom
brottsbalken.

Den oaktsamhet bryter § dömas till böter6 skallsom motav grov
eller fängelse högsti månader.sex

I fall kan sakna betydelse för förallmänhetens förtroendeantassom
värdepappersmarknaden eller dömas tillringa skall inteärsom annars

enligt första eller tredje stycket.ansvar

Paragrafen innehåller de §till 6 knutna straffbestämmelserna. I likhet med
harvad föreskrivits i §28 värdepappersmarknadslagen uppsåtligavidsom

överträdelser förbudet straffbestämmelserna delats normalpå-imot upp en
följd och påföljd för brott. Som anfört i avsnitt 12.7.2.1 dessabören grova
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påföljder uppsåtligaför brott förbudet insiderhandel skärpas. Förmot mot
föreslåröverträdelser icke beskaffenhet därför böter eller fängel-grovav

två år månaderi högst och för brott fängelse i lägst och högstse grova sex
fyra år.

Vid bedömningen bör intevad skall brott endastgrovtav som anses vara
storleken på förlustminimering affärenden vinst eller den görs genomsom

måste ocksåavgörande. omfattningen affären haDen totalavara ansesav
såbetydelse den affären inte blevvinsten för genomförtäven t.ex.om som

också fall gjort upprepadeTill brott kan räknas närstor. grovt en person
affärer framståreller insiderhandeln organiserad samverkannär som genom

råd varandra förmellan flera med tips och biträtt göraattpersoner som
tillgång offentliggjord informa-vinstgivande affärer med till förtrolig icke

Ävention. förfaringssättet vid genomförandet affär kan dengöra attav en
bör Sådanabetraktas graverande omständigheter kan olikasom grov. vara
former fördröjning offentliggörande information för kurslägetattav av av
dessförinnan skall kunna utnyttjas.

föreslås förbudetI paragrafen den oaktsamhet bryteratt motsom av grov
månader. påskall dömas till böter eller fängelse i högst Exempelsex

situationer kan bedömas oaktsamma är närgrovtsom som en person som
fått gjortsinformation handlar förvissa sig informationenutan att attom

hanallmänt känd. En kan oaktsamt handlaräven grovtperson agera om
tillgång medvetenmed till icke offentliggjord information inte varit ommen

information ifrågavarande erfarenhetsmässigt medför kurs-slagatt enav
rörelse den storleksordning förutsätts i 6somav

1985:571l till vad föreskrivs i värdepappersmarknadslagenmotsats som
till brottanstiftat eller eljest medverkat ett motattanser personen som

§ låta straffbe-6 bör kunna till medverkan omfattasdömas Att avansvar.
våra skall kriminalise-stämmelserna ligger i linje med förslag tipsgivningatt

flera gällerVid bedömning vid medverkan personerras. avav ansvar
bestämmelserna i 23 brottsbalken.kap.

beträffande insiderbrottFör närvarande ansvarsbestämmelsernagäller att
tillämpas brottsbalken.med straffi Dennabara gärningen inte belagdärom
konstruktion väsentliga utvidgningkan inte bibehållas med hänsyn till den

föreslår.insiderförbudet Bl.a. skullede straffskärpningar viochav som
förhållanden tystnadsplikt, inne-under offentliga tjänstemäns brott mot
fattande insiderbrottinformation, ochutnyttjande sekretessbelagdäven av
begångna föreslår frågandem bli otillfredsställande reglerat. Vi attav om
konkurrens får bedömasbrottsbalkenmellan insiderbrott och brott enligt
enligt tillallmänna sådan tillämpning torde ledarättsgrundsatser. En att
endast straffskalor,bedrägeri och bedrägeri, har strängare targrovt som

uppsåtligt brottöver insiderförbudet.mot

Till23 § böter eller fängelse månader den dömasi högst skallsex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

underlåter inom föreskriven tid enligtanmälan 11göraatt
lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av an-

mälningsskyldighet §enligt eller vid fullgörande uppgiftsskyldig-11 av
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§het i första stycket 2-4,18som avses
underlåter åliggande §iaktta enligt 15 tredje stycket, 16 elleratt

17
l ringa fall skall inte dömas till ansvar.

straffpåföljdParagrafen innehåller föreskrifter vid överträdelser vissaom av
andra bestämmelser i Bestämmelsen 29§lagen. med iöverensstämmer
värdepappersmarknadslagen 1985:571.

Förverkande

§24 Vinning brott enligt 22 skall förklaras§ förverkad det inteav om
oskäligt.är

§ värdepappersmarknadslagen.Paragrafen 31motsvarar
någonske hos gärningsmannen ellerFörverkande grund brott kanav

§ brottsbalken.i 36 kap. 5tillhör den personkrets som avsesannan som
tillämpningsområde föreskrivits för-omfattar inteParagrafens annatom

område.specialstraffråttensstraffråttens Avden allmänna ävenutom para-
på egendom eller dessframgår förverkande grund brottgrafen att av av

medverkat till brotta gärningsmannen ellervärde kan ske hos annan som
cmedverkande dengärningsmannen ellerb den i ställe annan varvars

§ di denvinning eller näringsidkare 4brottet beretts som avsesgenomsom
påeller grundförvärvat egendomen bodelningefter brottet genom avsom

gåva efter brottet förvärvateller ellereller testamente genom somarv
haft skälig anledningpå och därvid vetskap elleregendomen sättannat om

förutsättning föregendomens samband med brottet. Entill antagande om
tillhörde någon kategori-egendomen dessaförverkande enligt är att ava-c

förverkande kan hos aktiebolag ochregleringen följer skeAv att etter.
brott förbudetjuridiska Vid anställdsandra mott.ex. motpersoner. en

§ således arbetsgivaren. Ettinsynshandel i förverkande ske hos6 kan ett
också den juridiska intarförverkande kan ske hos den hos personen ensom

jmfrgärningsman till brottet Kom-sådan ställning han kanatt somanses
452.1985, uppl. 3 423 och NJA 1981till Brottsbalken lII,mentar s. s.

det har före-förutsättningen för förverkandeDen grundläggande är att
Förverkandeförklaring kan därför inte meddelaskommit brott 6motett

§går handling i strid med förbud i 6 skettdet inte styrkanär attt.ex. att en
uppsåt eller oaktsamhet.grovav

vilken förverkande riktas haft vinningkrävs vidare denDet att mot av
Vinning ha uppkommit den gjort aktieaffärbrottet. kan sägas om som en

förmögenhetsläge affärendärigenom kommit i änett omgynnsammare
förblivit ogjord. Om köp skett i strid med förbud och kursenettt.ex. om

förhållandetstigit då med förbudet avsedda offentliggjorts, har typiskdet en
otillåten försäljningvinning brottet uppkommit. Om affär ochavsettav

likasåsjunkit då informationen gjorts allmänt bekant, har vinningkursen
uppkommit. På försäljningen har den gjort affären kommit igrund somav

behållits.förmögenhetsläge aktierna För konstaterabättre än attett omom
framför för storlek blir detvinning uppkommit allt dessmätaattmen

genomfördesnaturliga förfaringssättet jämföra kursen den dag affärenatt
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då förhållandemed kursen utgjort grund för förbud offentliggjor-ettsom
des.

Särskilt informationen till marknaden dröjer, kan kursen underom an-
påverkasgiven tid komma andra faktorer förhållandedetän gjortatt av som

förbud verksamt. Situationen kan den bolag konkur-ett t.ex. att ettvara av
rensskäl skjuter offentliggörandet viss omständighet. Sedanupp av en en

med kännedom omständigheten köpt aktier i bolaget, kan kur-person om
på aktierna komma stiga marknadstekniska skäl eller på grundattsen av av

kurspåverkandeallmänt händelse, politiskt beslut. När bolagett.ex. etten
sedermera offentliggör den omständighet gjort affär otill-som personens
låten, kan kursen komma stiga ytterligare. denAv sammanlagda kurs-att
stegring sålundainträffat kan endast del hänföras till densom en om-
ständighet utnyttjande förenat med straffansvar.är Inte desto mindrevars
får kursstegringen i dess helhet betraktas vinning till följd brottet.som av

beror påDetta vederbörande någoninte till del hade kunnat tillgodogö-att llsig kursstegringen han följt lagen. Om den angivna situationen ändras lra om l
iså kursen mellan köpet och den tidpunkt förhållandet blevatt antas ner

allmänt bekant kommer i konsekvens med det sagda mellankommande
faktorer reducera den vinning kan ha uppkommit. Det anför-att som anses
da innebär inte förverkande alltid kommer kursförändring-att att motsvara

i dess helhet oberoende hur den uppkommit. Det kan nämligen ien av
berörda fall finnas underlåtaförutsättningar förverkande skälighets-att av
hänsyn.

Vid bestämningen det värde skall förverkas får tidigareav som man, som
normalt utgå från frånkursutvecklingen tidpunktnämnts, tillen en annan.

Den första tidpunkten den dag affären genomfördes och dennaär torde
svårighet fastställas.kunna Den tidpunkten den dag detutan senare avser

förbudsgrundande förhållandet blivit allmänt känt och kunnat i be-tas
aktande vid handeln med bolaget. Dåaktier i bolaget självt offentliggjort
förhållandet, vilket torde detoch bör normala, det i regel den kursärvara

dag offentliggörandet skettnoterassom samma som som avses.
framgårAv paragrafen förverkande inte skall ske detta oskäligt.äratt om

Förverkande s.k. fakultativ rättsverkan. Avsikten domstolenär är atten
skall relativt fri bedömning förverkande underlåtas.kangöra Mednären av
hänsyn till det grundläggande syftet med förverkandebestämmelsen, näm-
ligen konfiskera obehörig vinst insiderspekulation, bör förverkandeatt av

dåinte ske det kan den fått vinning brottet kommerantas att att utgesom av
skadeersättning med belopp den gjorda vinningen. Sådanamotsom svarar
omständigheter bör beaktas vid prövningen förverkande oskäligt.ärav om
Det krävs frågan skadeståndinte domstol eller talanprövatsatt attom av
därom anhängiggjorts. Domstolen har i stället med ledningatt om-av
ständigheterna bedöma sannolikheten för ersättning skall anting-att utges,

påefter dom eller betalning frivillig väg.en genom
Även det saknas anledning till antagande vinsten kommeratt attom

neutraliseras utgivande skadestånd påeller kan detsätt,annatgenom av
förekomma fall detdär sig skäligt det belopp skall förverkas sättster att som
ned.
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Som allmän princip vid alla slag förverkande gälleren attav en upp-
skattning det värde skall förverkas får ske, bevisningnär vadav som om

skall förverkas inte alls eller endast med svårighet kan föras.som

Åtal m.m.

25§ Allmänt åtal för brott enligt denna fårlag väckas endast efter
medgivande bankinspektionen.av

Om talan angående skyldighet enligt 10§ betala vinst tillatt ett
aktiebolag inte väcks bolaget, får sådan talan föras allmän åkla-av av

efter anmälan bankinspektionen.gare av

Enligt första stycket i paragrafen får allmänt åtal för brott enligt lagen
väckas endast efter medgivande bankinspektionen. I fall där det kanettav

sakna betydelse för allmänhetensantas förtroende för värdepappersmark-
naden eller överträdelsen betraktaär ringa bör bankinspek-attannarsj som
tionen ha möjlighet besluta åtal inte skallatt väckas.att Det förtjänaren

E erinras något medgivande inte krävsatt för allmänt åtalom för bedrägeriatt
i skall få äga rum.

Enligt andra stycket framgår det i första hand böratt ankomma på
aktiebolaget tillse den vinstatt att med insynsställning isom en person
bolaget förvärvat handel på föreskrivitssätt §i 10 inbetalas tillgenom som
bolaget. För det fall bolaget inte berettäratt väcka talanatt attanser
bankinspektionen bör möjlighet anmäla saken åklagarentillattges som
sedan har föra talan vid domstol.att Med hänsyn till förfarandet enligtatt

§10 inte kriminaliseratär skall talan följa den för tvistemål stadgade ord-
ningen vid handläggningen i domstol.

Kostnad för tillsyn

26 § För täcka kostnaden för bankinspektionens övervakning enligtatt
denna lag skall aktiebolag och bankinstitut erhållit tillstånd enligtsom

§3 fondkommissionslagen 1990:000 och börser och clearingorganisa-
tillståndtioner har 1990:000enligt lagen börs- och clearing-som om

verksamhet Stockholms fondbörs årligen betala bidrag enligt desamt
föreskrifter regeringen meddelar.närmare som

paragrafenl vilka skall bidra till täcka kostnaderna förattanges som
bankinspektionens verksamhet enligt lagen.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
Genom lagen 1985:571upphävs lagen värdepappersmarknaden.om
Om det i lag eller författning har beslutats regeringenen en som av

hänvisas till föreskrift har bestämmelse i denna lagersattsen som genom en
tillämpas i stället den bestämmelsen.nya

Den vid lagens ikraftträdande skyldig anmälanär göraattsom om
innehav aktier §enligt och icke11 tidigare har innehavetanmältav som

10 §enligt lagen värdepappersmarknaden skall föreanmälningengöraom
utgången januari 1991.av
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16.7 tillFörslaget lag ändring i brottsbalkenom

9 Kap. Om bedrägeri oredlighetoch annan

på9 a§ Den vid handel värdepappersmarknaden avtal,som genom
åtgärdköp- eller säljanbud eller liknande förfarande vilseledandevidtar

för påverka påpriset fondpapper eller andra finansiella instrumentatt
otillbörlig kurspåverkan två år.dömes för till böter eller fängelse i högst

Paragrafen innehåller förbud för olikaett att typeren person genom av
förfaranden på fondpapperskapa situation medför kursenatt etten som
eller finansiellt instrument inte den skulle ha gälltannat motsvarar som om

fåttnaturlig marknadsutveckling bestämma kursen.en
Varje form förfarande vidtas i syfte skapa skev kurssättningatt enav som

Således påomfattas bestämmelsen. omfattas aktiv verksamhet mark-av en
på fondpapperetnaden i forrn köp- och säljanbud med prissättningenav

eller finansiellt inte vad skulle ha gälltinstrumentett annat motsvararsom
ocksåinte eftersträvats. Förfarandetkonstlat marknadsvärde kanettom .

bestå försäljningar fondpapperi omotiverat köp eller eller annatstora ettav I
finansiellt långsiktiga placeringsövervägandeninstrument, där plane-t.ex.-

avsikten endast riggarade företagsköp inte ligger bakom ärutan att-
ändamål. omfattas förfaranden principkursen för speciellt Vidare iett som

såsom åter-hemligainte avsedda komma till marknadens kännedomär att
försäljning fondpapper eller andra finan-köpsavtal vid större posterav av

påsiella för bristsituation skall skapas marknaden.instrument Enatt en
också skapas avtal med förbud för-liknande situation kan motgenom

säljning tidsperiod. Samtliga förfaranden bör dockaktier under vissav en
för kunna omfattas bestämmelsen innebära desätterattatt personenav
naturliga marknadskrafterna spel, varigenom konstlad värdering görsenur

marknaden värdet fondpapper eller finansiellt instrument.ettav av
Envar omfattas bestämmelsen. Bestämmelsen sin placering iär genomav

kurspå-på otillbörligbrottsbalken tillämplig den medverkar vidäven som
kurspåverkan kan bli aktuell i de fallverkan. Medverkan vid otillbörlig t.ex.

falsk bild intresset för aktiehuvudmannen önskar skapa genom enen av en
antal medverkar i handeln med vetskaplivlig handel där bulvanerett om

syftet med handeln.
omfattas dock inte bestämmelsen. OmVarje form kursförändring avav

aktiebolag ochsåledes förbereder Övertagande ettt.ex. ett aven person
inledningsvisfondkommissionärer för hansköter uppköpen olika attgenom

marknaden, det inte bedöma otillbörliginte vill visa sin avsikt för är att som
kurspåverkan.

två år. FängelsepåföljdPåföljden föreslås fängelse i högstbli böter eller
åtgärdernafråga kursdrivande har varitbör komma i i de fall denär av mer

omfattande natur.
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ändring itill lag16.8 Förslaget om
1975: 1385aktiebolagslagen

bestämmelserl kap. Inledande

tvåoch slag minstInnehas i aktiebolag aktier3 § ett ett avav samma
spridda. Innehas andrabolagets aktier allmänthundra ägare, varaanses

slag, utgivits aktiebolag,fondpapper och ettett som av avav samma
tvåhundra sådana fondpapper allmänt spridda.minst ägare, varaanses

införs paragraf, 3föreslår aktiebolagslagenVi i 1 kap.att somen ny
Såallmänt spridda. skall enligtaktierna i bolag skallnär ett anses varaanger

tvåhundraaktier visst slag innehas minstförslaget fallet när ettvara av av
Gränsengälla andra fondpapper. harMotsvarande skall närmarepersoner.

motiverats i avsnitt 9.4.2.

och aktiebok3 Aktier, aktiebrevkap. m.m.

hålles på bolaget för Föres aktiebokenAktiebok tillgänglig13 § envar.
på liknandemaskin för automatisk databehandling ellermed sätt,annat

tillhandahållas hosaktieboken begäranskall i stället utskrift av
fråga värdepapperscent-och, i avstämningsbolag, hosbolaget ävenom

får utskrift enligt dettadet gäller avstämningsbolag dockralen. När
vilka vidinnehålla uppgifter aktieägare innehar aktierstycke somom

gång-årsskiftet understeg fyrahade marknadsvärdedet senaste ett som
1962:381då allmän för-det gällande basbeloppet enligt lagen omer

säkring.
får månader.första stycket äldreUtskrift i änvara sexsom avses

månad med uppgifter aktieägareVarje skall utskrift göras om somen
antalet aktier ellermotsvarande minst tusendelinnehar aktier en av

få sådan utskriftbolaget. har ersättningi Envar rättröster att mot som
eller del den.sagts avnu

automatiskaktieboken föres med maskin förAktiebok eller, om
på liknande utskrift hela aktiebokendatabehandling eller sätt,annat av

hållasförhållandena skall till-avseende tio dagar före bolagsstämma,
för vidgänglig aktieägarna stämman.

i 10§aktieägarna och de förvaltareI utskrift upptages avsessom
ordning. Aktiebrevs behöverandra stycket i alfabetisk an-nummer

ges.

generella regeln imotiverats i avsnitt 13.8.5.1 bör denSom närmare om en
bibehållas. dock inte föreliggadelar offentlig aktiebok Det tordeväsentliga

föraktiebok fullständigintresse utskriftenberättigat görsattett av enav
såföreslår första stycket i paragrafen ändrasavstämningsbolag. Vi därför att

innehålla uppgifteraktiebok inte fårutskrift avstämningsbolagsatt etten av
årsskiftetvid hadeinnehar aktier vilka detaktieägare ettsenasteom som

basbeloppet.gånger då gällandemarknadsvärde understeg fyra detsom
år. marknadsnotera-Marknadsvärdet bör fastställas vid början varje Förav

vilkas aktier allmänt spridda bör tillgängliga kursno-de bolag eller bolag är
utgångspunkt vid marknadsvärdets bestämmande. VPCtjänateringar som
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bör fastställa hur marknadsvärdet på fyra basbelopp skall omvandlas till
lämpligt aktier.antal I paragrafens andra stycke föreslår utskriftenatt av

avstämningsbolags aktiebok med uppgifter aktieägare inneharett om som
aktier i bolaget till marknadsvärde gångeröverstiger fyra basbe-ett som

fårloppet inte äldre månader. l syfte åstadkommaän ordningattvara sex en
aktuell insyn det gäller ägarförändringar föreslårnär störresom ger en mer

i paragrafens andra stycke dessutom utskriften aktieägaredeöveratt som
innehar aktier motsvarande minst tusendel antalet aktier eller irösteren av
bolaget månad.skall varjegöras

Ökning4 kap. aktiekapitalet nyemission eller fondemissionav genom

Aktiekapitaletl § kan ökas aktier tecknas betalningatt motgenom
nyemission eller aktier eller aktiernas nominellaatt utgenom ges
belopp höjes fondemission.betalningutan ny

Beslut emission fattas bolagsstämman, följer 14annatom av om av
Sådant fåreller 15 beslut fattas förrän bolaget blivit registrerat.

Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut därom först fattas.
Bestämmelserna §i 2 kap. 2 motsvarande tillämpningäger vid nye-

mission. Vid fondemission får till aktiekapitalet överföras belopp som
understiger de aktiernas nominella belopp eller densumman av nya
sammanlagda höjning aktiernas nominella belopp.av

Vid nyemission i bolag aktier noterade vid Stockholms fond-ärvars
börs eller börs får aktier tecknas betalning lägre belopp änmotannan av
det nominella under förutsättning skillnaden mellan vad skallatt som
betalas för de aktierna och deras sammanlagda nominella beloppnya
tillförs aktiekapitalet överföring från bolagets kapital iegetgenom
övrigt eller uppskrivning värdet anläggningstillgångar.genom av av
Sådan överföring eller uppskrivning skall ske innan beslutet nyemis-om
sion registreras.

frågal aktiebolag, vilkas aktier allmänt spridda, dotterbo-är samtom
sådanalag till bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, be-

1987:464stämmelserna i lagen vissa riktade emissioner i aktiebo-om
lag vilkas aktier allmänt spridda,är m.m.

paragrafens fjärdeI stycke har tilllagt börs följd våraannan som en av
förslag börsverksamhet.om

Vi föreslår lagen 1987:464 vissa riktade emissioner, skallatt om m.m.
tillämplig aktiebolag vilkas aktier allmänt spridda och lagen iär attvara

samband härmed skall få De föreslagna ändringarna föranledernytt namn.
följdändringar i förevarande paragraf.

Emissionsprospekt

18 § När aktiebolag, enligt 10 §kap. 3 andra eller fjärde stycket ärsom
skyldigt ha auktoriserad revisor eller aktier allmäntatt ärvars annars
spridda, eller aktieägare sådanti bolag offentliggör påeller sättannat
till vidare krets riktar inbjudan förvärva aktier eller tecknings-atten

i bolaget, skall styrelsen redogörelserätter särskild förupprätta en
bolagets förhållanden emissionsprospekt §§.enligt 19-26 Detsamma
gäller i fall sådan åtgärd kan leda tillväntasannat ettattom en
aktiebolags aktier blir allmänt spridda.
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Vi föreslår i avsnitt 9.4.3 skyldigheten utfärda emissionsprospekt böratt att
omfatta inte enbart de aktiebolag enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärdesom
stycket aktiebolagslagen skyldigaär ha auktoriserad revisor ävenatt utan
andra aktiebolag vilkas aktier allmänt spridda. Beträffandeär aktiebolag
vilkas aktier inte allmänt spriddaär vända sig tillattmen som avser en
vidare på såkrets och kan få sådansätt spridningväntas sina aktier deattav
blir allmänt föreslåsspridda styrelsen bli skyldigatt upprättasom attanse

emissionsprospekt. Förslagen föranleder tillägg till förevarandeett para-
graf.

Vidare föreslås beloppsgränsen miljon kronor för skyldighetatt atten
Ändringenemissionsprospektupprätta bort. har motiverats itas närmare

avsnitt 9.4.3.

22 I emissionsprospektet§ skall följande uppgifter lämnas, nämligen
kortfattad historik bolaget och dessöver verksamhet,
redogörelse för bolagets och, dotterföretag finnes, koncernensom

verksamhet, råvarutillgångar, produkter och driftställen för desssamt
inomställning branschen,

uppgift bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledande be-om
fattningshavare,

redogörelse för och rösträttsförhållanden frågaägar- i bolagetsom
aktier.

Uppgifter enligt första fårstycket 1 utelämnas aktiebolag,av vars
aktier Stockholms fondbörs eller börs.noteras annan

Med hänsyn till våra förslag börsverksamhet föreslår andra stycketattom
skall omfatta aktiebolag aktier på Stockholms fondbörs ellernoterasvars

börs.annan

5 kap. Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning

Allmänna bestämmelser

1 § Aktiebolag kan vederlag konvertibla skuldebrev ellermot utge
förenadeskuldebrev med optionsrätt till Sådananyteckning. skuldebrev

skall ställas till innehavaren eller till viss order.ellerman
Konvertibla skuldebrev skall innehålla frånutfästelse bolaget attom

borgenär har helt eller delvis utbyta fordranrätt sin enligt skuldebre-att
aktier i bolaget. Skuldebrev förenade med optionsrätt tillmotven

nyteckning skall borgenär teckna aktier i bolageträtt be-att motge
talning i pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteckning aktier skall bestämmas så attav
utbyte eller nyteckning kan ske bolagsordningen ändras. Veder-utan att
laget för konvertibelt skuldebrev får understiga det nominella be-
loppet på aktie utlämnas vid utbyte, mellanskillnaden täckessom om

kontant betalning vid utbytet.genom
Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis fogade vid

skuldebreven. Borgenär får skilja frånoptionsbevis skuldebrev och för-
foga beviset särskilt,över i skuldebrevet föreskrives beviset fårattom
avskiljas först efter viss tid.
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I fråga aktiebolag, vilkas aktier allmänt spridda, dotterbo-är samtom
till sådana bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapitel, be-lag

1987:464stämmelserna i lagen vissa riktade emissioner i aktiebo-om
lag vilkas aktier allmänt spridda,är m.m.

föreslåsI paragrafen ändringar i kap.4 1samma som

Beslut emission skall4 § om ange
emissionens belopp eller högsta belopp eller det lägsta och högsta

förbeloppet emissionen,
den företrädesrätt deltaga i emissionen tillkommer aktie-att som

eller eljest deltaga i emissionen,ellerägare ägervem somannan
vilken teckning skuldebrev ske,den tid inom kan visstnär ettav

belopp eller lägsta belopp bestämts för emissionen,ett
understigande två veckor från utfärdandet kungörel-den tid, av

§§ fall 6enligt 6 första stycket första meningen eller, i isomse avses
från fråga frånfjärde stycket, beslutet eller, i avstämningsbolag,om

aktieägare begagna sin företrädes-avstämningsdagen, inom vilken kan
till teckning,rätt
skuldebrevens nominella belopp, emissionskurs och räntefot,
den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas densamt

vilken vid de skuldebrev ickeberäkningsgrund, enligt överteckning som
fördelas, föreskrifttecknats med företrädesrätt skall meddelas attom

fördelningen skall bestämmas styrelsen,av
tid och villkor för utbyte eller nyteckning,
den skall tillkomma borgenär eller innehavare options-rätt som av

bevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller nyteckningen
konvertibla skuldebrev eller skuldebrevökas eller nedsättes eller nya

förenade med optionsrätt till nyteckning eller bolaget upplösesutges
eller upphör fusion,genom

det belopp, varmed aktiekapitalet skall ökas utbytekunna genom
eller nyteckning,

aktier olika10. det aktieslag vartill de aktierna skall höra,nya om av
slag finnes eller kan utges.

förbehåll § §Om enligt 3 kap. fjärde stycket eller 3 6 kap. ellerl 8
kap. § skall beträffande de aktierna, skall erinran därom17 1 gälla nya

intagas emissionsbeslutet.i
fråga avstämningsbolag iakttages, avstämningsdagI skallatt an-om
i emissionsbeslutet, aktieägare skall ha företrädesrätt deltagaattomges

får fråni emissionen. Avstämningsdagen tidigare veckorsättas än tre
kungjorts enligt 6 § första stycket första meningen.det beslutet

skuldebrev föremål för handel vid fondbörsSkall bli Stockholms eller
börs, kan i emissionsbeslutet bemyndigande för styrel-upptagasannan

styrelsen sig förordnar innan teckning påbörjaseller den inom attsen
räntefot villkor förbestämma emissionens belopp, emissionskurs, samt

frågautbyte eller nyteckning. I avstämningsbolag iakttages dock. attom
på avstämningsdagen, aktie-nämnda villkor skall bestämmas senast om

skall ha företrädesrätt deltaga i emissionen.ägare att

föreslås 22l paragrafen ändring i 4 kap.somsamma
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Emissionsprospekt

l6 § Bestämmelserna i 4 kap. 19-26 §§ emissonsprospekt äger mot-om
svarande tillämpning aktiebolag, §när enligt 10 kap. 3 andra ellersom
fjärde stycket skyldigtär ha auktoriserad revisor eller aktieratt vars

allmänt spridda,är eller aktieägare sådanti bolag offentliggörannars
eller till vidare kretssätt riktar inbjudan förvärvaannat atten av
bolaget utgivna skuldebrev eller optionsbevis i detta kapitel.som avses
Detsamma gäller i fall aktiebolag utgivna skuldebrevannat ettom av
eller optionsbevis i detta kapitel eller till följd sådanärsom avses av en
inbjudan kan bli allmänt spridda.väntas

7 kap. Förvärv aktier och penninglånupptagande vissaav egna av

3 § Bestämmelserna i 4 kap. 19-26 §§ emissionsprospekt äger mot-om
svarande tillämpning aktiebolag,när enligt 10 kap. 3 § andra ellersom
fjärde stycket skyldigt haär auktoriserad revisor eller aktieratt vars

allmänt spridda, ellerär aktieägare sådanti bolag offentliggörannars
eller till vidare krets riktarsätt inbjudani förvärvaannat atten av1 bolaget utgivna vinstandelsbevis. Detsamma gäller i fallannat ettom av
aktiebolag utgivna vinstandelsbevis eller till följd sådanär in-av en
bjudan kan bli allmäntväntas spridda.

I paragraferna föreslås beträffande konvertibla skuldebrev och optionsbevis
respektive vinstandelsbevis motsvarande ändringar i 4 kap. 18som

8 kap. Bolagets ledning

Styrelseledamot5 § och verkställande direktör skall de tillträder förnär
införing i aktieboken anmäla sitt innehav aktier i bolaget och i bolagav
inom koncern, det skett dessförinnan. Förändringar isamma om
aktieinnehavet skall anmälas inom månad.en

Första stycket gäller inte anmälningsskyldighet föreligger enligtom
lagen 1990:000 insynshandel på värdepappersmarknaden.om

I paragrafens andra stycke föreslås första stycket inte skall till-att vara
ämpligt anmälningsskyldighet föreligger enligt den föreslagnaom av oss
lagen insynshandel värdepappersmarknaden.om

9 kap. Bolagsstämma

Aktieägarnas1 § besluta irätt bolagets angelägenheter vidatt utövas
bolagsstämma.

I avstämningsbolag tillkommer deltaga i bolagsstämmarätten denatt
upptagits aktieägare sådani utskrift aktieboken isom som av som avses

3 13 §kap. andra stycket.
I bolagsordningen kan bestämmas fåaktieägare för deltaga iatt att

bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget den dag isenast som anges
kallelsen till Denna fårdagstämman. söndag, allmänvara annan
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton nyårsaftoneller och in-
falla tidigare femte dagen föreän stämman.

Aktie tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan företrädas vidsom
bolagsstämman. Sådan aktie skall medräknas för giltighetennär av
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beslut eller utövande befogenhet fordras samtycke till vissägareav av
del aktierna i bolaget.av

Föreskrifter förbud i visst fall vid bolagsstämman företrädaattom
aktie tillhör aktiebolag eller bankinstitut erhållit tillståndsom som
enligt 3 § fondkommissionslagen 1990:000 §finns i 16 fondkommis-
sionslagen och 2 §kap. 7 femte stycket bankrörelselagen 1987:617.

föreslårVi till paragrafen fogas femte stycke lämnar upplysningatt ett som
särskilda bestämmelser företräda aktie tillhörrätt aktie-att attom om som

bolag eller erhållitbankinstitut tillstånd enligt fondkommissionslagensom
finns intagna i nämnda ochlag bankrörelselagen. Innebörden bestäm-av
melserna har motiverats i avsnitten 10.9.3.3 och 16.4.närmare

i10 kap. Revision och särskild granskning

Minst3 § bolagsstämman utsedd revisor skall auktoriseraden av vara
revisor eller godkänd revisor. l

lMinst bolagsstämman utsedd revisor skall auktoriserad len av vara
lrevisor om ltillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de l

två räkenskapsåren överstiger gränsbeloppsenaste ett motsvararsom
gånger1000 det basbelopp 1962:381enligt lagen allmän för-om g

isäkring gällde den månadenunder sista respektive räkenskapsår,som av
antalet tvåanställda hos bolaget under de räkenskapsåren isenaste

medeltal överstigit 200, eller
bolagets aktier eller skuldebrev noterade vid Stockholms fond-är

börs eller börs.annan
Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer frågakan isom

visst bolag, beträffande vilket de i andra stycket 1 eller 2 angivnaom
omständigheterna föreligger, förordna fårbolaget viss godkändatt utse
revisor i stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut giltigt i högstär

fem år.
Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller för moderbo-även

lag i koncern nettovärdet koncernföretagens tillgångar enligten om av
fastställda koncernbalansräkningar tvåför de räkenskapsårensenaste
överstiger det gränsbelopp i andra stycket eller antaletsom anges om
anställda vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit
200.

I bolag i andra och fjärde styckenaän skall auktorise-annat som avses
rad revisor till tiondel samtliga aktierägare begär detutses, om en av
vid bolagsstämma, där revisorsval skall ske.

I paragrafen föreslås ändring i 4 kap. 22samma som

ll kap. Redovisning

Delårsrapport

§12 Aktiebolag, enligt 10 kap. 3 andra eller fjärde stycket§ ärsom
skyldigt ha auktoriserad revisor eller aktier allmäntäratt vars annars

gång räkenskapsårspridda, skall minst under omfattar änsom meren
månadertio redovisning delårsrapport.särskild Rapporten skallavge
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bolagets verksamhet från räkenskapsårets början. Minstavse rapporten
skall omfatta period minst hälften och högst två tredjedelaren av av
räkenskapsåret.

Delårsrapport styrelsen eller, styrelsen bestämmer det,avges av om
verkställande direktören. Rapporten skall hos bolaget hållas till-av

gänglig för och sändas till aktieägaregenast begär det.envar som
Delårsrapport i första stycket tredje punkten skall tvåsom avses senast
månader efter rapportperiodens utgång i avskrift insändas till regi-
streringsmyndigheten.

Skyldigheten delårsrapport bör vårenligtatt mening gälla inte bara föravge
aktiebolag vilka enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde stycket aktiebolagsla-

skall ha auktoriserad revisor också för aktiebolag vilkasgen utan 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 till lag ändring i lagenom
1976:600 offentlig anställningom

6 kap. Bisysslor m.m.

3 § Arbetstagare får, i syfte allmänhetens förtroendeatt för värde-
pappersmarknaden skall upprätthållas, åläggas skriftligen anmälaatt
innehav fondpapper eller andra finansiella instrument,av isom anges
2 § 1990:000lagen börs- och clearingverksamhet, och ändringom i
innehavet. Närmare föreskrifter sådan anmälningsskyldighet med-om
delas regeringen med iakttagande de undantag frånav anmälnings-av
skyldigheten föreskrivs i 11 § tredje stycket 2-5 lagensom 1990:000

insynshandel på värdepappersmarknaden.om

I paragrafen lämnas möjlighet för regeringen i föreskrifter åläggaatt arbets-
hos myndighetertagare skriftligen anmälaatt innehav fondpapper ellerav

andra finansiella instrument. Syftet är arbetstagarnaatt sin skyldig-genom
het sådanagöraatt anmälningar skall avhållas från insideraffärergöraatt

kan påverka allmänhetens förtroendesom för värdepappersmarknaden.
Anmälningsskyldigheten bör endast sådana på grundavse personer som av
sin ställning i statlig myndighet normalt har tillgång tillen icke offent-
liggjord information kurspåverkande karaktär. För detav övervägande
antalet myndigheter torde det inte behövligt med anmälnings-vara en
skyldighet. En allmän anmälningsskyldighet för offentliga funktionärer bör
därför inte införas regeringen.av

Bestämmelsen lämnar frihet för regeringenstor i föreskriftsformatt när-
utformningen anmälningsskyldigheten.mare ange Skälet härtill detav är att

skall anmälningsskyldighetatt till de skildaanpassa kraven kansom
komma ställas vid anmälningsskyldighetensatt fullgörande vid olika myn-
digheter. I bestämmelsen dock vissa krav måste iakttas vidanges som
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inne-skriftlig ochskallAnmälanföreskrifterna.utformningen avsevaraav
§ lageni 2instrumentfinansiellaandraellerfondpapperhav angessomav

iundantagskall deVidareclearingverksamhet.ochbörs- angessomom
värdepappersmarknaden.påinsynshandel2-5§ tredje stycket lagen11 om

samrådske ilämpligenföreskrifterna kanutformningenDen närmare av
bestämmel-då kunna förutsättastordemyndigheter. Det attberördamed

bestämmelser gällermed demycket kommer överensstämmai att somserna
lagenföreslagnadeninsynsställning enligtdem harför omossavsom

värdepappersmarknaden.påinsynshandel
detkommer ibestämmelsenstödmeddelas medföreskrifterDe avsom

anställning. Förstatligmedarbetstagareuteslutande beröranärmaste att
kommunalförbund, försam-landstingskommun,kommun,hosarbetstagare

offentlig§ lagenenligt kap. 5gäller 1samfällighetkyrkligling eller om
endastlag6 kap.i bl.a.föreskrivsanställning vad om an-sammasom

Kommunaltprästerlig tjänst.reglerad ochstatligtställningen är avser
berörasundantagsfall kunnaidärför inteanställda kommer än attannat av

behovethänsyn tillmeddelar. Medregeringenföreskrifter attde avsom
måste bedömasanställdakategorieranmälningsskyldighet för dessa som
till fyllest.ordningenföreslagna ärdenringamycket attanser

januari 1991.kraft den lträder iDenna lag

sekretesslagenändring itill lagFörslaget16.10 om

1980:100

ekonomiskaenskildsförtill skyddetfrämstmed hänsyn8 Sekretesskap.
förhållanden

består iverksamhet,myndighetsstatliggäller iSekretess5 § som
kreditväsendet,på bank- ochavseendemedeller tillsyntillståndsgivning

försäk-clearingväsendet ellerochbörs-fondkommissionärsväsendet,
uppgiftringsväsendet, för om

verksam-myndighetensdriftförhållanden hos denaffärs- eller som
röjs,uppgiftenskadaliderhankandethet attantas omomavser,
har trättförförhållandenpersonligaellerekonomiska annan, som
myndig-med denförbindelseliknandeaffärsförbindelse elleri som

verksamhethetens avser.
består iverksamhet,myndighetsstatligividaregällerSekretess som

på värdepappers-insynshandel1990:000enligt lagenövervakning om
personligaekonomiska ellerenskildsuppgiftsådanförmarknaden, om
skyldignågon är atthar lämnatspå begäranförhållanden, vilken somav

uppgiftsskyldigedenuppgiftenRörmyndigheten.uppgifter tilllämna
ellerskadalidakandenneendastdock sekretess antas mengäller om

uppgiftsskyl-medmotverkar syftetinteoch sekretessuppgiften röjsom
digheten.

i förstai verksamhetmyndighetockså hosgällerSekretess som avses
driftsförhållandenelleruppgift affärs-sådanförstyckenaoch andra om

erhållitmyndighetenförhållandenpersonligaekonomiska elleroch som
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på grund avtal med främmande vilket godkänts riksdagen, istat,av av
den mån uppgiften skall hållas hemlig enligt avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna undantag från sekretes-om
enligt första stycket den finner det vikt uppgiftensen attom vara av

lämnas.
l fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom

ar.

Motiveringen till förslaget tredje stycke i paragrafen har lämnatsett nyttom
i avsnitt 12.7.2.7.

l det internationella samarbetet på olika tillsynsområden det inteär
ovanligt det i samarbetsavtal förekommer avtalsklausuleratt säger attsom
sekretesslagstiftningen i det land varifrån uppgiften lämnas skall tillämpas i
stället för bestämmelserna i mottagarlandet, ursprungslandets lagstift-om
ning bättre sekretesskydd. Det föreslagna stycket innebärettger att ettom
avtal med främmande föreskriver särskilda Sekretessregler för uppgifterstat

lämnats utländsk tillsynsmyndighet skall den sekretessen gälla.som av en
Detta medför således den svenska sekretesslagens bestämmelser påatt
området kommakan sidan ochsättas det blir fråga be-att att om en
gränsning offentlighetsprincipen. Det förhållandetomvända med ettav mer
omfattande sekretessgenombrott vad sekretesslagenän föreskriver torde
med hänsyn till vår vidsträckta offentlighetsprincip bli sällan förekomman-
de. Med hänsyn till frågadet begränsningär i handlingsoffentlig-att om en
heten bör varje avtal godkännas riksdagen.av

Bestämmelsen innebär sekretessen kan bli absolut för uppgifter frånatt
ocksåutlandet i de fall §där 8 kap. 5 sekretesslagen föreskriver att ett

skaderekvisit skall uppfyllt för uppgifterna skall sekretessbe-attvara vara
lagda. En förutsättning dock uppgifterna erhållitsär med tillämpningatt av
avtalet och avtalet förbjuder vidarelåmnande uppgifterna.att av

9 kap. Sekretess med hänsyn till förhållandeskyddet för såvälenskilds av
personlig ekonomisk natursom

Sekretess4 § gäller hos myndighet för uppgift någons innehava om av
fondpapper andraoch finansiella instrument lämnas enligt före-som
skrift meddelats med stöd 6 kap. § 1976:6003 lagensom av om
offentlig anställning, det stårinte klart uppgiften röjaskanatt utanom

den uppgiften lider skadarör elleratt som men.
frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom

o31.

I paragrafen de anställda med stöd 3 §6 kap. lagen offentligges som av om
ålagtsanställning skyldighet redovisa sitt fondpapperinnehav ochatt av

andra finansiella instrument sekretesskydd för lämnade uppgifterna.deett
Vi föreslår vid skadeprövningen, uppgifterna kan offentliggöras,att om
presumtionen bör de inte får lämnas Offentliggörande kanatt ut.vara
således endast stårske det klart uppgiften kan röjas denatt utan attom
enskilde någoneller honom närstående lider uppgiften offent-attmen av
liggörs.

Tidsgränsen för föreslåssekretessen bli 20 år.



Specialmotivering SOU l989:72466

disciplinnämnden för värdepappersmarkna-Sekretess gäller hos12 §a
1990:000 börs- och clearing-disciplinärende enligt lagenden i om

någons ekonomiska för-uppgift personliga ellerverksamhet för om
uppgiftenhållanden, han lider skada ellerdet kan antas att ommenom

beslut i ärendet.röjs. gäller dock inteSekretessen
sekretessen i högst tjugofråga uppgift i allmän handling gällerI om

ar.

§ disciplinnämnd för värdepappersmarknaden föreskriverI 12 lagen om
hållassammanträde vid nämnden skall inom stängda dörrar. före-Denatt

föreslås bli kompletterad bestämmelse islagna bestämmelsen sekre-av en
tesslagen.

vår olyckligt nämndens arbete försvåradesDet enligt meningvore om
det disciplinnämnden undanhöllsförhindrades skäleteller attrent avav

fulloärenden eller ärenden inte blev till utredda rädsla för denattatt av
vidhandlingen rörde skulle kunna komma till skada offent-ettperson

Äveninnehåll.liggörande handlingens det kan sig känsligaröraom omav
föremål utgångspunktenuppgifter för prövning i nämnden bör dockärsom

handlingarna skall offentliga. Sekretess bör gälla för uppgifterattvara vara
förhållandeneller ekonomiska det kan denpersonliga antas attomom

skada uppgiften blir offentlig. Det tordeberörde lider eller näm-ommen
vår inte i mindre antalligen enligt mening ärenden kunnaänannat ett

handlingarna offentliga.hävdas skada uppkommer äratt om
tid under vilken uppgift bör sekretessbelagdEn lämplig längsta en vara

tjugo år.bör vara
tillgodose behovet sekretess i disciplinnämndensFör verksamhetatt av

föreslår införs i kap.bestämmelse 9 sekretesslagen i enlighetatt en ny
anfört. Med till disciplinnämndens beslutmed vad hänsyn haratt ett

få prejudikatvärde bör dock bestämmelsenallmänintresse och kan antas av
framgå själva beslutet ärende inte omfattas sekretess.i kanatt ett av

§i sekretesslagen och 20 3 brottsbalken följerAv bestämmelserna kap.
också ledamöter och befattningshavare vid nämnden inte får röja elleratt av

hållasutnyttja uppgift enligt den föreslagna bestämmelsen skall hemlig.som

14 kap. Bestämmelser vissa begränsningar i sekretessen ochom om
förbehåll

fall §Sekretess hindrar inte uppgift i i2 § 1änatt annat som avses
lämnas till myndighet, uppgiften behövs där förom

förundersökning, rättegång, ärende disciplinansvar eller skil-om
frånjande anställnig jämförbart rättsligt förfarande videller annat myn-

någon deltagande verksamhetendigheten rörande hans i vid denmot
myndighet där uppgiften förekommer,

åtgärdomprövning beslut eller den myndighet där uppgiftenav av
förekommer, eller

tillsyn eller revision hos den myndighet där uppgiften före-över
kommer.

Sekretess hindrar inte uppgift lämnas i muntligt eller skriftligtatt
sakkunnig myndighet bedriveryttrande till domstol eller för-somav
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undersökning i brottmål.
Sekretess hindrar inte uppgift enskilds adress, telefonnummeratt om

och arbetsplats lämnas till myndighet, uppgiften behövs där fören om
delgivning enligt delgivningslagen 1970:428. Vad gäller docksagtsnu
inte uppgift hos televerket telefonnummer till enskilds bostad,om om
den enskilde hos televerket begärt abonnemanget skall hållas hem-att
ligt och uppgiften omfattas sekretess enligt 9 kap. §8 tredje stycket.av

Sekretess hindrar inte uppgift angår misstankeatt brottsom om
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighetannan

har ingripa brottet,att fängelse föreskrivet försom mot är brottetom
och detta kan föranleda påföljd böter.antas änannan

För uppgift omfattas sekretess enligt 7 kap. §§1-6 8 kap. §5som av
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 fjärdei stycket endast såvitt angår misstanke brott förom
vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i två år. Dock
hindrar sekretess enligt 7 kap. 1 eller §4 inte uppgift angåratt som
misstanke brott enligt 4 eller 6 kap. brottsbalken någonom mot som
inte fyllthar år lämnas åklagarmyndighettillarton eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift omfattas sekre-som av
enligt 9 kap. 9 § förstatess stycket.

3 § Utöver vad följer och §§ får1 2 sekretessbelagd uppgiftsom av
lämnas till myndighet, det uppenbartär intresset uppgiftenattom attav
lämnas har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda.som

Första stycket gäller inte i fråga sekretess §§,enligt kap.7 1-6 8om
kap. §5 tredje stycket och §8 första stycket och 9 och §§15 9 kap.samt

§§,4 och §7 8 första och andra styckena och 9 Inte heller gäller
första stycket, utlämnandet strider lag eller förordning eller,om mot
såvitt angår uppgift i personregister enligt 1973:289,datalagen före-
skrift har meddelats med stöd datalagen.som av

I 14 kap. §§2 och 3 sekretesslagen finns intaget bestämmelser reglerarsom
uppgiftslämnandet mellan svenska myndigheter. Sekretesskyddet bl.a.är
inskränkt för fall där uppgifterna angår misstanke brott inte ärom som av
lindrig beskaffenhet 14 kap. §2 fjärde stycket.

Möjligheten utlämna sekretessbelagda uppgifteratt vid misstanke om
brott för vilket påföljd kan komma frågai dock inte undantagslös.ärannan
l fall där absolut sekretes råder, avseende enskilds personliga för-t.ex.
hållanden, föreskrivs i kap. §14 2 femte sådanstycket sekretessbelagdatt
uppgift huvudregel endast kan utlämnas till åklagarmyndighetsom t.ex. om
för brottet inte föreskrivetär lindrigare straff fängelse i två år.än

I 14 kap. 3 § sekretesslagen finns generalklausul enligt vilken sekre-en
tessbelagd uppgift får lämnas till myndighet det uppenbart in-är attom

uppgiften lämnastresset har företräde framför det intresseattav som
sekretessen skall skydda. I andra stycket har utskiljtsi paragrafen vissa
sekretessbelagda uppgifter särskilt känslig beskaffenhet från generalklau-av
sulens tillämpningsområde.

Eftersom bestämmelserna i 14 kap. 2 och §§3 sekretesslagen kan med-
föra sekretessbelagda uppgifter lämnatsatt utländsk myndighetsom av en
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till svenskkomma lämnas vidaretill bankinspektionen kan attt.ex. annan
ingåttsfrån avtal medmyndighet bör undantag bestämmelserna. Närgöras

påbeträffande värdepappersmarkna-främmande samarbete tillsynstat om
på sekretess förden så långt möjligt de utländska myndigheternas kravbör,

för sådanatillmötesgås. Sekretessgenombrottde lämnaruppgifterna ut
andra uppgifterutsträckning kan ske föruppgifter bör medges i änstörre

har särskilt skydd enligt sekretesslagen.som
kom-föreslår § femte stycket sekretesslagendärför 14 kap. 2Vi att

§5 tredje stycket.med hänvisning till 8 kap.pletteras en
erhållitssekretesskyddet för uppgifterföreslår det absolutaVi att som

på värdepappersmarkna-internationellt avtal tillsynsarbeteett omgenom
§3 första stycket ochmed stöd 14 kap.den inte skall kunna inskränkas av

§med hänvisning till 8 kap. 5paragrafen kompletterasandra stycket iatt en
tredje stycket.

januari 1991.Denna lag träder i kraft den 1

ändring i16.11 till lagFörslaget om
1982:713försäkringsrörelselagen

kap. Inledande bestämmelserl

och slagaktierförsäkringsaktiebolagInnehas i9 § ettett sammaava
spridda.allmänttvåhundra bolagets aktierminst ägare, varaansesav

utgivitsslag,ochInnehas andra fondpapper ettett avsomsammaav
sådana fond-tvåhundraminstförsäkringsaktiebolag, ägare, ansesav

allmänt spridda.papper vara

paragraf införsföreslårI kap. aktiebolagslagen vi1 att angersomnyen
Motsvarandespridda.allmäntaktierna i bolag skallnär ett anses vara

paragrafen harföreslagnaändring bör försäkringsrörelselagen. Denigöras
motiverats i avsnitt 9.4.2.närmare

försäkringsaktiebolag3 kap. Aktier, iaktiebrev och aktiebok m.m.

hållas till-sittstyrelsen har säteAktiebok på den där13 § skall ort
databehand-automatiskmaskin förgänglig för aktiebok medalla. Förs

aktiebokenutskriftpå skall i ställetling eller liknande sätt,annat av
avstämningsbolag,frågaoch, ibegäran tillhandahållas hos bolaget om

fåravstämningsbolagdet gällerNärhos värdepapperscentralen.även
aktieägareinnehålla uppgifterdock utskrift detta styckeenligt om
marknads-årsskiftet hadeinnehar vid detaktier vilka ettsenastesom

enligtbasbeloppetdå gällandegånger detvärde understeg fyrasom
försäkring.lagen 1962:382 allmänom

månader.får äldreinteUtskrift stycket äni första sexvarasom avses
aktieägareuppgiftermånad medVarje skall utskrift göras somomen

ellerantalet aktiertusendelinnehar motsvarande minstaktier aven
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i bolaget. få sådanEnvar har ersättning utskrifträttröster att mot som
eller del den.sagtsnu av

hållasAktiebok skall tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman.
aktieboken maskin för automatisk databehandlingFörs med eller

något utskriftliknande skall i stället hela aktiebokensätt,annat en av
förhållandena hållasavseende tio dagar före bolagsstämman tillgänglig

vid stämman.

l utskriften i alfabetisk ordning aktieägarna och de förvaltaretas upp som
§i 10 andra stycket. Aktiebrevens behöver inteavses nummer anges.

Den föreslagna ändringen har motiverats i avsnitten 13.8.5.1 ochnärmare
16.8.

Ökning fdrsäkringsaktiebolag4 kap. aktiekapitalet i nyemissiongenomav
fondemissioneller

Aktiekapitalet1 § kan ökas aktier tecknas betalningatt motgenom
nyemission eller aktier eller aktiernas nominellaatt utgenom ges
belopp höjs betalning fondemission. En fondemission kanutan ny

skeendast i skadeförsäkringsbolag.
någotBeslut emission fattas bolagsstämman, inteannatom av om

följer Sådana får fattas förrän16 eller 17 beslut inte bolaget harav
blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras skall beslut dettaom

fårfattas först. Ett beslut emission fattas innan ändringen stadfästsom
beslutet stadfästelse meddelas.beroendegörs attom av

fårVid nyemission betalning för aktier inte understiga det nominella
beloppet.

fårVid fondemission inte till aktiekapitalet föras beloppöver som
understiger aktiernasde nominella belopp eller densumman av nya
sammanlagda höjningen aktiernas nominella belopp.av

frågal försäkringsaktiebolag, vilkas aktier allmänt spridda,ärom
sådanadotteraktiebolag till bolag förutom föreskrifternagäller, isamt

i 1987:464detta kapitel, bestämmelserna lagen vissa riktade emis-om
i aktiersioner aktiebolag vilkas allmänt spridda,är m.m.

föreslårI paragrafens femte stycke begreppet allmänt spridda aktieratt
skall begreppet aktiemarknadsbolag.ersätta

I följande uppgifteremissionsprospektet skall lämnas, nämligen24 §
kortfattad historik försäkringsbolaget och dess verksam-överen

het,
för finnsredogörelse bolagets eller, det dotterföretag, kon-en om

försäljningsställen förverksamhet, dess ställning inomsamtcernens
branschen,

uppgifter bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledandeom
befattningshavare och

rösträttsförhållanden frågaredogörelse för och i bola-ägar-en om
aktier.gets

Uppgifterna enligt första stycket behöver inte lämnas försäkringsaktie-1 av
påbolag, aktier Stockholms fondbörs eller börs.noterasvars annan

Den föreslagna ändringen i paragrafens följer våraandra stycke förslagav
börsverksamhet.om
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8 kap. Försäkringsbolagets ledning m.m.

Styrelseledamöterna6 § och verkställande direktören försäkringsak-i
tiebolag skall de tillträdernär sin befattning, för införandesenast i
aktieboken anmäla sitt innehav aktier i bolaget och i bolag inomav

koncern. Detsamma gäller motsvarande befattningshavare isamma öm-
sesidiga försäkringsbolag frågai innehav aktier i bolag inomom av
koncern där det ömsesidiga bolaget ingår. Förändringar i aktieinneha-

skall anmälas inom månad.ven en
Första stycket gäller inte i den mån anmälningsskyldighet föreligger

enligt 1990:000lagen insynshandel värdepappersmarknaden.om

Den föreslagna ändringen andra stycket i paragrafen anpassning tillärav en
vårt förslag till lag insynshandel på värdepappersmarknaden.om

14 kap. Likvidation och upplösning

l2§ Likvidatorerna såskall det kan ske försäljning påsnart genom
offentlig auktion påeller något lämpligt förvandla bolagetssättannat
egendom till i månden det behövs för likvidationen,pengar, samt
betala bolagets skulder. Bolagets rörelse får fortsättas, det behövsom
för ändamålsenlig avveckling eller för de anställda fåskallen att ett

rådrumskäligt för skaffa sig anställningar.att nya
Har försäkringsinspektionen förordnat likvidator och dennevägraren

skäl samtycke till avyttring under handutan bolagets egendom fårav
inspektionen på ansökan övriga likvidatorer tillåta försäljningen. Omav
likvidatorerna önskar överlåta värdepapper noterade på Stock-ärsom
holms fondbörs eller börs till gällande börspris behövs inte någotannan
samtycke.

Våra förslag börsverksamhet medför andra stycket bör såändrasattom att
begreppet Stockholms fondbörs eller börs införs i stycket för attannan

begreppet fondbörs.ersätta

Denna lag träder i kraft den januari1 1991.

till ändring i lagen16.12 Förslaget lag om
1987:464 riktade emissioner ivissaom
aktiemarknadsbolag, m.m.

aktiebolag vilkas aktier1987 :464 vissa riktade emissioner iLag ärom
allmänt spridda, m.m.

då aktiebolag, vilkas aktier allmänt spridda,lag gäller§ Denna ärl
sådana bolag fattar besluteller dotterbolag till om

emission konvertibla skuldebrev ellernyemission aktier eller avav
förenade med optionsrätt till nyteckning, ellerskuldebrev

överlåtelse skuldebrev detta slag haraktier eller ut-av somav
koncern.färdats bolag inomettav samma
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två-lnnehas i aktiebolag aktier och slag minstett ettav samma av
hundra bolagets aktier allmänt spridda.ägare, anses vara

För beslut emission i dotterbolag, aktier5 § inte äratt ett ettom vars
allmänt spridda, bli giltigt fordrasskall dessutom emissionen god-att

påkänns beslut bolagsstämma aktiebolagi det aktier ärgenom vars
allmänt spridda och moderbolag i koncernen.ärsom

fråga sådanI bolagsstämma i moderbolag i förstaom som avses
stycket gäller föreskrifterna §i 4 kap. 4 aktiebolagslagen 1975:1385, 4

§ försäkringsrörelselagenkap. 7 1982:713 §och 4 kap. 5 bankaktiebo-
lagslagen 1987:618 tillhandahållande förslag till beslut ochom av
upplysning skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrättom

innehållet i kallelsen till bolagsstämman.samt om

Överlåtelse aktier eller skuldebrevav

§ Har aktiebolag emitterat aktier §6 eller skuldebrev i 1 2ett som avses
med företrädesrätt till teckning för aktiebolag i fårkoncern,ett samma
det bolaget inte överlåta aktierna skuldebreveneller eller tillsenare
skuldebreven hörande optionsrätter till någon 4§i förstasom avses
stycket l-6 beslut detta har fattats bolagsstämma i detutan att om av
bolaget.

överlåtelseFör beslut från dotterbolag, aktier inteatt ett ettom vars
allmänt spridda, bliskall giltigt fordras dessutom överlåtelsenär att

godkänns beslut bolagsstämma i det aktiebolag aktier ärgenom vars
allmänt spridda och moderbolag i koncernen.ärsom

kallelsen till bolagsstämmaI skall behandla förslag till besluten som
i denna paragraf skall förslagets innehållhuvudsakligasom avses anges.

fårEtt moderbolag inte heller i överlåta7 § övrigt aktier i dotterbo-ett
någonlag till §i 4 första stycket 1-6 beslut dettautan attsom avses om

har fattats bolagsstämma i moderbolaget.av
Om överlåtandedet moderbolagets aktier inte allmänt spriddaär men

moderbolaget i sin har moderbolag, aktier allmänt sprid-ärtur ett vars
överlåtelsenda. fordras för överlåtelsenskall bli giltig dessutomatt att

godkänns påbeslut bolagsstämma i det sistnämnda moderbola-genom
get.

l kallelsen till bolagsstämma skall behandla förslag till besluten som
i denna paragraf förslagets innehållskall huvudsakligasom avses anges.

Information i förvaltningsberättelsen

Om 4§9 § emission i har skall uppgiftägten som avses rum, om
emissionsbeslutets innehåll och den tilldelning aktier ellerom av nya
skuldebrev har påskett grundval beslutet lämnas i det emitteran-som av
de aktiebolagets förvaltningsberättelse räkenskapsårför det under vil-
ket emissionsbeslutet har blivit registrerat.

Om det emitterade aktiebolaget ingår i koncern, skall uppgiften
enligt första stycket lämnas i moderbolagets förvaltningsberättelse.även

gällerDetta dock ej, dotterbolagets aktier allmänt spridda.ärom

överlåtelse10 § Om §i 6 eller 7 har skall uppgiftägten som avses rum,
överlåtelsen överlåtandelämnas i det aktiebolagets förvalningsbe-om

för räkenskapsårrättelse det förvärvet hänföra till.är attsom
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Om det överlåtande ingårbolaget i koncern, skall uppgift enligten
första stycket lämnas i moderbolagets förvaltningsberättelse.även Det-

gäller dock ej, dotterbolagets aktier allmänt spridda.ärta om

I lagen har begreppet aktiemarknadsbolag med begreppet aktiebolagersatts
vilkas aktier allmänt spridda. En definitionär sistnämnda begrepp före-av
slås i §andra stycke i lagen. Det1 avgörande för skallnär lagenett nytt av

tillämplig blir förslaget aktiebolag har sina aktier spriddaettvara genom om
på minst 200 ägare.

Förslaget föranleder ändringar i 10 §§.9 och
Med hänsyn till begreppet aktiemarknadsbolag tagits bort lagtextenatt ur

föreslås tilllagens ändras lag vissa riktade emissioner i aktiebo-att namn om
lag vilkas spridda,aktier allmäntär m.m.

Denna lag träder i kraft den januari 1991.1

16.13 Förslaget till lag ändring iom
1987:617bankrörelselagen

Innehållet vårt förslag fondkommissionslag föranleder föreslåi till attossny
vissa kap. och 7 kap. bankrörelselagen.ändringar och tillägg i 2 Dessa
redovisas nedan.

2 kap. Rörelsen

utlåningfår in-l § En bank bedriva och med densamt,av pengar
inskränkning drivaföljer 2 verksamhet harsom av annan som sam-

inlåningband därmed. lokal föreningsbanks bedrivaAtt rätt äratten
§ 1987:620.begränsad följer kap. 5 föreningsbankslagen1av

1990:000fondkommissionslagen finns bestämmelser förI rättom
bank driva fondkommissions-, marknadsgarant-, emissionsförmed-att

placeringsrådgivar-fondpappersförvaltar-, och värdepappersför-lar-,
medlarrörelse.

Innehållet våra §i paragrafens första stycke berörs inte förslag. I 2 kap. 1av
andra bankrörelselagen finns upplysning fond-stycket det iatten om

1979:748kommissionslagen finns bestämmelser för bank drivarätt attom
föreslår såfondkommissionsrörelse. Vi andra stycket ändras hän-att att

visningen till vårt förslag till fondkommissionslag och till de olikagörs ny
där.verksamheter reglerassom

fårEn bank för räkning förvärva och driva handel med endast2 § egen
sedlar, checkar och anvisningar obligationer, förlags-växlar,mynt, samt

fordringsbevis förbevis, förlagsandelsbevis och andra avseddaärsom
får ocksåmarknaden. En bank för räkning köpa ochden allmänna egen

terminer direkt eller i form indexsälja optioner och eller annatsom av
påvärde baserade valutor eller i första meningen angivnaliknande är
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finansiella instrument eller optioner eller terminer avseende dessa
finansiella fårinstrument. Därutöver bank förvärva egendomen som

3-8§§.ianges

l § bankrörelselagen2 kap. 2 räknas de värdepapper fårbankupp som en
förvärva och driva handel med. Varken i nämnda paragraf eller annorstädes

bank får köpa eller sälja optioner eller terminer.attanges en
I remissyttrande banklagsutredningens betänkande SOUöverett

]984:26—29 pekade Svenska Bankföreningen och Svenska Sparbanks-
föreningen på förhållandetdet det inte klart framgick den banklag-att av av
sutredningen föreslagna lagstiftningen bank fick förvärva bl.a.att stan-en
dardiserade optioner och föreslog förtydligande gjordes i den delenatt ett
prop. 198687:12 bil. 3.7.9 4.3.2.3 avsnitt och I propositionen band l s.
224 yttrade föredragande statsrådet frågabl.a. denna fick iatt tas ettupp

sammanhang.senare
Optionsutredningen föreslog tillägg till 2 § bankrörelselagenkap. 2ett av

innebörd ocksåbank fick förvärva standardiserade optioner ochatt en
SOU ff.terminer 1988:13 318s.

Banker använder sig i optionerdag och terminer i sin verksamhet.av
så,Banklagstiftningen har tolkats fårbank förvärva eller drivaatt om en

handel med de underliggande såinstrumenten bör banken oförhindradvara
det med de begränsade instrument optioneräven göra ochatt mer som

terminer utgör.
framstårDet fårnaturligt banker begagna sig options- ochattsom av

terminshandel bygger på de i paragrafen uppräknade instrumentensom
påeller index eller liknande värde påbaseras dessa. Däremot ärannat som

det inte lika naturligt varje bank fåskall affärer med optioner ellergöraatt
påterminer aktier eller aktieindex. Behov sådanahandel med instrumentav

för räkning kan föreligga endast tillståndbanken har attegen anses om
driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse och i och med detta
har ha handelslager bl.a. fått någotaktier. bankrätt Attatt ett av en som av

tillståndnämnda har den följer vårt förslag till lydelse 7rätten av ny av
Mot bakgrund vad föreslår 2§tillägg till 2 kap.sagts ettsomav

bankrörelselagen framgårvilket det bank den haratt oavsettav omen -
tillstånd enligt fondkommissionslagen eller har förvärva ochrätt att-
driva handel med optioner och terminer relaterade direkt elleräven ärsom
uttryckt index till någon några någoteller valutor eller till ellerettsom

Ävennågra de i paragrafen finansiellaangivna instrumenten. kombi-av
pånationsinstrument, optioner terminer och syntetiska optioner ocht.ex.

se vårtsyntetiska terminer specialmotiveringen 2§ förslagtill i till lag om
börs- clearingverksamhet, omfattasoch bestämmelsen under förutsätt-av
ning dessa direkt eller i form index eller liknande värde äratt annatav
baserade på valutor angivna finansiellaeller instrument.

bank erhållit tillstånd §7 § En enligt 3 fondkommissionslagensom
1990:000 driva fondkommissions- eller marknadsgarantrörelse får,att
med iakttagande vad i övrigt följer andra-sjätte styckena, förav som av
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underlätta rörelsen i samband med denna förvärva och driva handelatt
med aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder och andelar i ekono-
miska föreningar andra finansiella instrument. fårBanker intesamt
inneha aktier, emissionsbevis och andelar i aktiefonder och ekonomiska
föreningar till högre anskaffningsvärde i §15 förstaänett som anges
stycket fondkommissionslagen. Om banken ingår i koncern, i vilkenen
ingår aktiebolag erhållit tillstånd enligt §3 fondkommissions-ett som
lagen eller ytterligare bank erhållit tillstånd driva fond-atten som
kommissions- eller marknadsgarantrörelse, gäller denna begränsning
för koncernen sådanti dess helhet. I fall skall moderföretaget till bank-
inspektionen anmäla vilka värdegränser bestämts för de olika före-som

innehav fondpapper.nämndatagens av
åliggerDet bankens styrelse tillse fondpapper iatt att som avses

första stycket dröjsmål.omsätts utan
En bank 3§enligt fondkommissionslagen 1990:000 erhållitsom

tillstånd driva emissionsförmedlarrörelse får förvärva de fondpapperatt
banken i denna sin rörelse medverkar till på marknaden.avsättaattsom

förvärvetAvser aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder eller an-
delar i ekonomiska föreningar dessa såskall det lämpligenavyttras snart
kan ske åroch efter förvärvet. Om särskilda skäl föreligger,senast ett
kan bankinspektionen medge nämnda fondpapper får innehas längreatt
tid.

En bank erhållit tillstånd §enligt 3 fondkommissionslagen attsom
fondkommissions-driva eller fårmarknadsgarantrörelse i den rörelsen

inte eller lån förfogaäga andel aktierna iöver större ettgenom en av
enskilt bolag femhögst förän röstetaletmot procentsom svarar av
samtliga aktier eller fem aktiekapitalet.procent av

Aktier förvärvats med stöd första fårstycket inte företrädassom av
vid bolagsstämman. Sådana aktier skall inte medräknas fordrasdetnär
samtycke till viss del aktierna i bolaget förägare beslutatt ettav en av
skall bli giltigt eller befogenhet fåskall utövas.en

Vid tillämpning första och fjärde styckena skall inte medräknasav
innehav sådana fondpapper i tredje stycket.av som avses

§I 2 kap. 7 första stycket bankrörelselagen sparbanksägs ochatt en en
föreningsbank får tillståndendast efter bankinspektionen medverka vidav
emission förlagsbevisaktier, eller förlagsandelsbevis den allmännaav
marknaden. framgår föreslårSom avsnitt 10.4.5 verksamhetattav som
innefattar medverkan vid emission aktier fondpapper fåroch andraav
bedrivas först efter särskilt tillstånd bankinspektionen. Vårt förslag inne-av
bär bankaktiebolag måste tillståndhaäven bankinspektionenatt attav
bedriva sådan verksamhet. den ändring föreslår §Av i 2 kap. andra1som
stycket bankrörelselagen framgår bankinstitut måste tillståndalla ha föratt
bl.a. emissionsförmedlarrörelse. föreslårMot bakgrund härav denatt
nuvarande bestämmelsen § förstai 2 kap. 7 stycket bankrörelselagen upp-
hävs.

föreslår §Vi vidare övriga delar 7 bankrörelselagen redigerasatt av om
såoch ändringar tillägg paragrafenoch medgörs överensstämmeratt att

§ första, fjärde-sjätte § i vårt förslag15 andra och styckena 16 tillsamt ny
fondkommissionslag. 15§En bestämmelse tredje stycketmotsvararsom
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förslag till fondkommissionslag föreslår i 6 kap. 9§ andra stycketny
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 med denrätt
skillnaden det enligt vårt förslag inte bara aktieratt andraävenutanavser
fondpapper. Avser förvärvet aktier, emissionsbevis, andelar i aktiefonder
eller i ekonomiska föreningar skall dessa enligt huvudregeln såavyttras

det lämpligt och inom år.är Bankinspektionen kansnart docksenast ett
medge innehavstiden blir längre.att

8 För skydda får§ fordran bankatt en
på offentlig auktion, Stockholms fondbörs eller börs ellerannan

vid exekutiv försäljning köpa egendom är eller säker-utmätt utgörsom
het för fordringen, och

det finns anledning banken skulle lidaatt anta attom annars
avsevärd förlust, betalning för fordran egendomöverta utgörsom som
säkerhet för fordringen eller egendom.annan

Första stycket gäller inte aktie eller bevis andel i elleregen om
tillskott till föreningsbank. frågaI sparbanks förvärv bevisom av om
tillskott till garantifond eller grundfond i Sparbanken gäller bestämmel-

i 5 kap. 7§ första stycket sparbankslagen 1987:619.serna
I utbyte egendom har köpts eller övertagits enligt förstamot som

fårstycket bank förvärva aktier i bolag, bildats för för-etten som
valtning egendomen eller för fortsättande med denna drivenav av en
verksamhet.

aktierHar förvärvats enligt första eller tredje fårstycket banken, om
uppenbar fara föreligger för banken får lida förlust, förvärvaatt annars
ytterligare aktier i bolag.samma

aktierHar förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får
banken, aktiebolaget överlåter sina tillgångar på aktiebo-ettom annat
lag, byta dessa aktier aktier i det andra aktiebolaget.ut mot

Den egendom banken förvärvat enligt denna paragraf skallsom av-
så det lämpligen kan ske och detyttras kansnart när ägasenast rum

förlust för banken. Har egendomen inte årinom frånutan avyttrats tre
förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

Vi föreslår första stycket vårt1 till förslag till lag börs-att ochanpassas om
clearingverksamhet. Förändringen innebär möjligheten köpaatt att egen-
dom på börs för skydda fordran utvidgas till förutom vid Stock-att atten
holms fondbörs få förekomma vid börs.även Förändringen innebär iannan
förhållande till vad tidigare gällt utvidning påäven sätt.ett annatsom en
Enligt de förslag vi lagt fram aktiehandeln vid Stockholms fårfondbörsom

fondbörsen förekomma handel med inregistrerade aktier och med aktier
noterade på OTC- och O-listorna. Nuvarande bestämmelser 8§i avser
endast förvärv inregistrerade och OTC-noterade vårtaktier medan för-av
slag omfattaräven aktier noterade på O-listan.
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förhållande tillgångarKapitalkravet bestäms i till bankensl0§ samt
åtaganden påingångna garantiförbindelser och andra kapitalmarkna-

placeringar. föreningsbank med anslutna lokaladen För centralen
kapitalkravet Vid beräkningenföreningsbanker bestäms gemensamt. av

följande femkapitalkravet indelas placeringarna i nämligen:grupper,
inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar fordringarA samt

riksgäldskontoret,hos riksbanken och
värdehandlingar och andra fordringar för vilka svenska staten,

eller därmed jämförlig samfällighetsvensk kommun svarar,
andra fordringar för vilka utländskavärdehandlingar och stater

fordrancentralbanker värdehandlingen eller gäller ieller omsvarar,
nationell och refinansierad i valuta,valuta är samma

för vilka någon deövriga värdehandlingar och fordringar svarar av
och centralbanker regeringen eller, efter regering-utländska stater som

föreskriftbemyndigande, bankinspektionen iens anger,
åtaganden påfordringar, garantiförbindelser och andra kapital-

för värdehandling fordran,marknaden vilka säkerheten ellerutgörs av
under 1-4,Asom anges

och andra fordringar för vilka företagB värdehandlingar svenskt
någondriver form bankverksamhet, allmän kassa eller inrätt-avsom

fastställts regeringenning reglementevars av svarar,
andra fordringar vilkavärdehandlingar och för kommunsvarar

någondärmed jämförlig samfällighet i de utländskaeller stater somav
efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen iregeringen eller,

föreskrift anger,
återståendeoch andra fordringar med löptidvärdehandlingar en

på år utländsk bank andra värdehand-högst för vilkaett samtsvarar,
någon delingar och fordringar för vilka bank i utländska statersvarar av

bankinspektio-regeringen efter regeringens bemyndigande,eller.som
i föreskriftnen anger,

fordringar vilka internatio-värdehandlingar och andra för svarar
bemyndi-nell utvecklingsbank regeringen eller, efter regeringenssom

gande, bankinspektionen i föreskrift anger,
åtaganden påfordringar. garantiförbindelser och andra kapital-

värdehandling fordran,marknaden för vilka säkerheten ellerutgörs av
under B 1-4,som anges

åtaganden på kapital-C fordringar, garantiförbindelser och andra
marknaden för vilka säkerheten i bostadsfastighetutgörs panträttav

sådan fastighet uppskattade värde ban-eller till inom dettomträtt som
egendomen iken bestämt efter särskild värdering den fasta eller,av

fråga byggnad hör tilltomträtt, tomträtten,somom av
emissionsbevis och andelar i aktiefond och ekonomisk för-D aktier,

ening innehas led i rörelsen,ettsomsom
åtaganden på kapi-tillgångar. garantiförbindelser och andraE övriga

§sådana fjärde stycket skall avräknastalmarknaden enligt 8utom som
ivid beräkning eller omfattas bestämmelsernakapitalbasens som av

§.10

Kapital-paragrafnumrering§ § hänför sig till denHänvisningarnatill 8 och 10 som
täckningsgruppenföreslagit.
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För placeringar under någotA gäller inte kapitalkrav.som anges
Kapitalkrav gäller inte förheller fordran företag ingår ietten som

koncern banken för fordringar sparbank ochsamtsamma som som en
Sparbankernas Bank respektive föreningsbank och Föreningsbanker-en

Bank har varandra. skallI övrigt vid beräkningen kapitalkra-nas av
placeringarna till sammanlagt tjugovet tas procentupp av summan av

placeringar under B, femtio place-procentsom anges av summan av
ringar under C, etthundra placeringarprocentsom anges av summan av

under E trehundraoch placeringarprocentsom anges av summan av
under D.som anges

För placeringar i optioner och terminer för vilka säkerhet ställts enligt
1990:000 med fondpapper andra finansiellalagen handel ochom

något Tillgångarinstrument gäller inte kapitalkrav. föranvänts attsom
sådan fårställa säkerhet inte inräknas i bankens kapitalbas vid till-

§.lämpning 8av
Till grund för beräkningen enligt andra stycket skall placeringarna

värderas följande,enligt nämligen:
tillgångar för vilka §i 8 andra stycket avsatts,reserver som avses

till sitt bruttobokföringsvärde, obligationer och aktier dock till sitt
marknadsvärde,

tillgångarövriga till sitt nettobokföringsvärde,
garantiförbindelser, knutna till kreditgivning, sitttill nomi-ärsom

nella belopp,
övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp, samt
andra åtaganden kapitalmarknaden till sitt nominella belopp,

inte bankinspek-regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,om
tionen i föreskrift angivit lägre belopp.ett

Paragrafen det förslag Kapitaltäckningsgruppen lagt fram.motsvarar som
Detta innebär inte förslag i sak. Vi har i ställetövervägtatt gruppens
liksom vårtgjort i förslag till fondkommissionslag endast lagteknisktny

våra förslag till förslag. En sammanfattninganpassat gruppens av gruppens
förslag finns i avsnitt 10.10.6. I övrigt hänvisas till departementspromemo-
rian Ds 1988:70 där Kapitaltäckningsgruppen redovisat sina överväganden.
Våra överväganden har redovisat i avsnitt 10.10.7.

Vi föreslår i första stycket förändringarD i Kapitaltäckningsgruppens
förslag. Förslaget innebär vårtdet uppkommer likformighet mellanatt
förslag till fondkommissionslag frågaoch bankrörelselagen i kapital-ny om

såtillvidatäckning banker måste ha 24 kapitaltäckning förävenatt procents
sådana aktier, emissionsbevis andelar i aktiefonder och ekonomiskasamt
föreningar ingår i handelslagret eller förvärvas i bankens emis-som som
sionsförmedlarrörelse.

tredje stycket framgår föreslårAv kapitaltäckning inte behöveratt att
finnas för placeringar i optioner eller terminer, säkerhet ställts enligtom
vårt förslag till lag handel med fondpapper och andra finansiella in-om

Tillgångar fårför ställa intesäkerhet samtidigtanväntsstrument. attsom
räknas i kapitalbasen vid bedömning kapitaltäckningskravetav om upp-
nåtts. Förslaget med 19 § vårtöverensstämmer tredje stycket i förslag till ny
fondkommissionslag.

Hänvisningarna §till 8 och §10 hänför sig till den paragrafnumrering Kapital-som
täckningsgruppen föreslagit.
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7 kap. Tillsyn

9 a§ Bankinspektionen får förelägga bank erhållit tillstånden som
§enligt 3 fondkommissionslagen 1990:000 upphöra med verksam-att

het innefattar handel med fondpapper eller andra finansiella in-som
för eller räkning utländsk värdepappers-strument egen annans en

marknad, det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen mark-om av
naden framstår olämpligt banken verksamhet där.utövarattsom

Paragrafen och 31 § vårti förslag till fondkommissions-är motsvararny ny
lag. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt l4.4.1.2.

Paragrafen behandlar det fallet bank erhållit verksamhetstill-att en som
stånd vårtenligt förslag till fondkommissionslag päverkar utländskny en
värdepappersmarknad från alltsåSverige, etablering i det främmandeutan
landet. Om detta framstår olämpligt kan bankinspektionen föreläggasom
banken sluta driva handel där. sådantEtt föreläggande kan utfärdasatt att

det främmandet landets förregelsystem värdepappersmarknaden ellerom
tillsynen framstårdenna inteöver tillfredsställande.som

Tillstånd9 §b § enligt 2 kap. 6 första givitsstycket 1 bankakti-ettsom
ebolag förvärva aktie eller andel i utländskt företag i hem-att ett som
landet driver rörelse §i 2 1-6 fondkommissionslagensom avses
1990:000 får återkallas bankinspektionen, företaget uppenbartav om
åsidosätter svenska uppdragsgivares påintressen eller sigvisatsättannat

sådanolämpligt driva rörelse.att
tillstånd återkallatsHar enligt första stycket skall bankaktiebolaget

skyndsamt sälja förvärvade aktier eller andelar eller på sättannat av-
veckla sitt ägande företaget.i

Paragrafen och 33 § i vårt förslag till fondkommissions-är motsvararny ny
lag. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt framgår §14.5. Som 2 kap. 6av
första får tillståndstycket 1 efter regeringen eller, efter regeringensav
bemyndigande, bankinspektionen bankaktiebolag förvärva aktie iett annat
bankaktiebolag aktie eller andel i utländskt bankföretag svensktoch isamt
eller utländskt ändamålföretag kan till för bankväsen-nyttavars anses vara
det eller det allmänna. Av stycke 2 3 följeroch sparbankattsamma p. en
eller föreningsbank fårcentral endast förvärva aktie eller andel i svenskten
företag.

paragrafen följer fårAv bankinspektionen återkalla tillstånd föratt ett ett
bankaktiebolag lämnats enligt 2 kap. 6 § frågaförsta stycket 1 ärsom om

tillstånd förvärvtill aktier eller andelar i företag etableratärettom av som
utomlands och driver verksamhet § vårti 2 1-6 i förslag tillsom som avses

Återkallasfondkommissionslag. tillståndet leder detta till förvärvadeattny
aktier måsteeller andelar säljas måsteeller verksamheten läggas ned.att
Återkallelsegrunden på visat sig olämpligt driva sådan verk-sättannat att
samhet har behandlats i specialmotiveringen § vårttill 33 i förslag till ny
fondkommissionslag.

Eftersom föreningsbanker fårsparbanker och inte förvärva aktier eller
andelar i utländska företag behöver bestämmelsen påinte tillämpliggöras
sådana banker.
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16.14 Förslaget till lag ändring iom
bankaktiebolagslagen 1987:618

l kap. Inledande bestämmelser

Innehas i6 § bankaktiebolag aktier och slag minstett ettav samma av
tvåhundra bolagetsägare, aktier allmänt spridda. Innehasanses vara
andra fondpapper och slag, utgivits bankaktie-ett ettav samma som av

tvåhundrabolag, minst sådana fondpapperägare. allmäntav anses vara
spridda.

Paragrafen och vårt förslag tillär bestämmelse i kap. 3 §lmotsvararny ny
aktiebolagslagen. Regeln aktierna i bolag skallnär ettanger anses vara
allmänt spridda. Så fallet aktierär visst slag innehasnär minstettav av
tvåhundra Gränsen har motiverats inärmare avsnitt 9.4.2.personer.

3 kap. Aktier, aktiebrev, aktiebok m.m.

Aktiebok14 § skall bankaktiebolagets huvudkontor hållas tillgäng-
lig för alla. Förs aktieboken med hjälp automatisk databehandlingav

någoteller på liknande skall i stället utskrift aktiebo-sätt,annat en av
påken begäran tillhandahållas på bolagets huvudkontor och, frågai om

avståmningsbolag, hos värdepapperscentralen.även När det gäller av-
stämningsbolag får dock utskrift enligt detta innehållastycke upp-
gifter aktieägare innehar aktier vilka vid det årsskiftetsenasteom som
hade marknadsvärde understeg fyra gånger dådet gällandeett som
basbeloppet enligt 1962:381lagen allmän försäkring.om

Utskrift fåri första stycket inte äldre månader.änsom avses vara sex
månadVarje skall utskrift med uppgiftergöras aktieägareen om som

innehar aktier motsvarande minst tusendel aktierantalet elleren av
i bolaget. Envar harröster ersättning få sådanrätt utskriftatt mot som

eller del den.sagtsnu av
Aktieboken skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstäm-

Förs aktieboken med hjälp automatisk databehandling ellerman. av
något liknande skall i stället utskriftsätt, hela aktiebokenannat en av
avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig
vid stämman.

utskriftenl i alfabetisk ordning aktieägarna och de förvaltaretas upp
i § första11 stycket. Aktiebrevens behöver intesom avses nummer

anges.

De ändringar föreslår i paragrafens första och andra stycken harsom
motiverats i avsnitt 13.8.5.1 och i specialmotiveringen till 3 kap. 13 § aktie-
bolagslagen, avsnitt 16.8. Tredje och fjärde stycket medöverensstämmer
gällande rätt.

Ökning4 kap. aktiekapitalet nyemission eller fondemissionav genom

Aktiekapitaletl kan ökas§ aktier tecknas betalningatt motgenom
nyemission eller aktier eller aktiernas nominellaatt utgenom ges
belopp höjs betalning fondemission.utan ny

Beslut emission fattas bolagsstämman, något inteannatom av om
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får bankaktiebola-fattas förränSådant beslut inteföljer 15 eller 16av
ändras, skall beslutbolagsordningenblivit registrerat. Behöverharget

får ändringenemission fattas innanförst. Ett beslutdetta fattas omom
stadfästelse meddelas.beroendehar stadfästs, beslutet görs attavom

spridda,allmäntvilkas aktierfråga bankaktiebolag, ärI samtom
kapi-föreskrifterna i dettasådana gäller, förutomdotterbolag till bolag

iriktade emissioner1987:464 vissai lagentel, bestämmelserna om
spridda,aktier allmäntaktiebolag vilkas är m.m.

gällandemedoch andra styckena rätt.Första överensstämmer
emissioner skallföreslår 1987:464 vissa riktadelagenVi att m.m.om

ispridda och lagenpå aktier allmänttillämplig aktiebolag vilkas är attvara
ändringarna föranlederfå föreslagnahärmed skall Desamband nytt namn.

tredje stycke.följdändringar i paragrafens

sådant bolag offent-aktieägare ibankaktiebolag ellerNär19 § ettett
inbjudanpå till vidare krets riktarliggör eller sätt attannat enen

i bolaget, skall styrelsenteckningsrätter upprättaförvärva aktier eller en
emissionsprospektförhållandensärskild redogörelse för bolagets en-

sådan åtgärd kani fall§§. gällerligt 20-26 Detsamma annat enom
spridda.aktier blir allmäntbankaktiebolagsleda tillväntas att ett

vilkas aktier inteför aktiebolagföreslår avsnitt 9.4.3 styrelsen ärVi i ettatt
vidare krets och kanvända sig tillspriddaallmänt att ensom avsermen
de blirfå sådan spridning sina aktierpå så sättväntas att att somanseav

Viemissionsprospekt.skyldigspridda skall bliallmänt upprätta ettatt
på bankaktie-detta blir tillämpligtföreslår förevarande paragrafi ävenatt

bolag.
emissionsprospekt inte be-förevarande paragrafenligtI dag gäller att

följd inbjudan kandet belopp tillhöver upprättas som avom summan av
föreslårVi den be-miljon kronor.betalas understigerkomma attatt en

gjorts i 4 kap. 18 5 kap.Motsvarande förändring harslopas.loppsgränsen
2§20§kap. och 5 kap.§ aktiebolagslagen och i 4l6§ och kap. 37

§ bankaktiebolagslagen.i 5 kap. 18försäkringsrörelselagen samt

nämligenföljande uppgifter lämnas,emissionsprospektet skallI23 §
och dess verksamhet,bankaktiebolagetkortfattad historik överen

dotterföretag, kon-och, det finnsför bolagetsredogörelse omen
betydelsedel uppgifterför bolagetsverksamhet ärsamt som avcernens

utveckling,karaktär ochför bedömningen rörelsensav
§§enligt 2 kap. 9 och 10för kapitaltäckningenredogörelseen

1987:617 och dess§ bankrörelselagenförekommande fall,i 11samt,
betydelse för bankbolaget,

anställdarevisorerstyrelseledamöter,uppgifter bolagets samtom
ledande ställning,och delegater i samt

frågarösträttsförhållanden i bola-för ochredogörelse ägar- omen
aktier.gets

bankaktie-första stycket 1 behöver inte lämnasUppgifterna enligt av
fondbörsinregistrerade vid Stockholms elleraktierbolag, är annanvars

börs.
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Första stycket överensstämmer med gällande I andra stycket föreslårrätt. vi
undantaget från uppgiftsskyldigheten i förstaatt stycket skall utsträckas till

det falletäven aktierna inregistreradeatt är vid börsatt änavse annan
Stockholms fondbörs.

5 kap. Konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till
nyteckning m.m.

§ Ett bankaktiebolagl kan ersättning konvertiblamot skuldebrevutge
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skul-

innehavarendebrev skall ställas till eller till viss eller order. Be-man
stämmelserna i 2 kap. §20 bankrörelselagen 1987:617 bankaktie-om
bolags utfärda obligationeri rätt skall därvid iakttas.att

f Konvertibla skuldebrev skall innehålla utfästelse från bolageten om

i borgenären har helt eller delvisatt rätt byta sin fordranatt enligtut
skuldebreven aktier i bolaget. Skuldebrev förenademot med optionsrätt

l till nyteckning skall borgenären tecknarätt aktier i bolagetattge mot
l betalning i pengar.
l Villkoren för utbyte eller nyteckning aktie skall1 bestämmas så attavl utbyte eller nyteckning kan ske bolagsordningen ändras. Ersätt-utan att

ningen för konvertibelt skuldebrev får inteett understiga det nominella
påbeloppet aktie lämnas vid utbyte, inte mellanskillnadenutsom om

täcks kontant betalning vid utbytet. Skall konvertibeltgenom ett
skuldebrev kunna betalas med egendom apportän krävsannan pengar
bankinspektionens medgivande eller i vissa fall regeringens eller bank-
inspektionens 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 fogadeärsom
till skuldebrev. Borgenären fåri avskilja optionsbevis från skulde-ett etti brev förfogaoch bevisetöver särskilt, det inte i skuldebrevet före-om
skrivs beviset får avskiljas först efter vissatt tid.1

frågaI bankaktiebolag, vilkas aktier allmäntär spridda,om samt
dotterbolag sådanatill bolag gäller, förutom föreskrifterna i detta kapi-
tel, bestämmelserna i lagen 1987:464 vissa riktade emissioner iom
aktiebolag vilkas aktier allmänt spridda,är m.m.

Första-fjärde styckena överensstämmer med gällande De ändringarrätt.
i föreslås i paragrafens femte stycke de ändringarsom motsvarar som
l föreslår i 4 kap. 1
1
J 4 § Beslutet emission skallom ange
l emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det lägsta och

högsta beloppet för emissionen,
den företrädesrätt delta i emissionen tillkommer aktie-att som

någonägare eller eller får delta i emissionen,annan vem som annars
den tid inom vilken teckning skuldebrev kan ske, visstnär ettav

belopp eller lägsta belopp har bestämts för emissionen,ett
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 densamt

beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev intesom



Specialmotivering 1989:72SOU482

föreskrivsdet intefördelas,skallmed företrädesrätt atttecknats om
styrelsen,skall bestämmasfördelningen av

nyteckningen,utbytet ellervillkoren förochtiden
eller innehavarenborgenärentillkommaskallden rätt avsom

nyteck-utbytet elleraktiekapitalet förehändelseför denoptionsbevis
skulde-konvertibla skuldebrev ellerned ellerellerningen ökas sätts nya

bolagetellertill nyteckningförenade med optionsrättbrev ut upp-ges
fusion,upphörlöses eller genom

utbyteökasaktiekapitalet skall kunnavarmedbelopp,det genom
nyteckning,eller

fall aktierhöra, i deaktierna skallvartill deaktieslag10. det avnya
finns eller kanslagolika samtutges,

aktierna detdetillkommerutdelningtillden samt11. rätt nyasom
inträder.utdelningtillräkenskapsår för vilket rätten

företrädesrätt enligtanvända sinkanvilken aktieägaretid inomDen
frånmånad. Tiden räknasfår kortareinte änstycket 4första envara

meningen skedde,§ stycket första6 förstakungörelse enligtdet
§ fjärdesådana i 6 stycket,fallgällerdetbeslutet, när som avses

eller
avstämningsbolag.det gälleravstämningsdagen, när

§ skall§ eller 6 kap. 8fjärde stycketförbehåll 3 kap. 1enligtOm ett
innehålla erinranemissionsbeslutetskallaktierna,för degälla ennya

inskränkning iockså denerinrasemissionsbeslutet skalldetta. I omom
föreskrivs i 3 kap. 3aktierförvärvarätten, att som

emissionen, gällerdelta iföreträdesrättskall haaktieägareOm atten
i emissionsbe-avstämningsdagen skallavstämningsbolag.för att anges

frånveckor detfår tidigareinteAvstämningsdagen sättas änslutet. tre
skedde.§ första meningenförsta stycketenligt 6kungörelse

fond-föremål vid Stockholmsför handelskall bliskuldebrevOm ett
bemyndi-emissionsbeslutetikan detbörsbörs eller tas ettuppannan

förordnar innansigstyrelsen inomdenstyrelsen ellergande för attsom
emissionskursen,emissionens belopp,påbörjas bestämmateckning

fråganyteckning. Iutbyte ellerföroch villkorenräntefoten om av-
nämnda villkor bestämmasdockstämningsbolag skall senast av-

i emis-deltaskall ha företrädesrättaktieägarnastämningsdagen, attom
sionen.

med gällande Istycken rätt.första-fjärde överensstämmerParagrafens pa-
skuldebrevföreslår vad där ärsägsstyckeragrafens femte att somomsom

sådangällafondbörs skall närStockholms ävenföremål handel vidför
vid börs.handel förekommer annanen

§§ skallemissionsprospekt20-26kap.Bestämmelserna i 4l8§ om
sådant bolagaktieägare ibankaktiebolag ellertillämpas ettnär ett
inbjudanriktarvidare kretspå tilleller attoffentliggör sättannat enen

vinst-optionsbevis ellerskuldebrev,utgivnasådana bolagetförvärva av
fallgäller ikapitel. Detsammai dettaandelsbevis annatomsom avses

vinstan-optionsbevis ellerskuldebrev,utgivnabankaktiebolagettav
sådan inbjudanföljdkapitel eller tilli detta ärdelsbevis av ensom avses

spridda.bli allmäntkan väntas

ändringarDemed gällande rätt.meningParagrafens första överensstämmer
4redovisats underändringardegjorts i övrigtoch tillägg motsvarar somsom

19kap
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6 kap. Nedsättning aktiekapitalet och förvärv aktierav av egna

Ett bankaktiebolag9 § får inte förvärva eller pant ta emotsom egna
aktier. Ett dotterföretag får inte heller förvärva eller pant ta emotsom
aktier i moderbolaget. Avtal i strid detta förbud ogiltiga.mot är

Har bankaktiebolag tillstånd drivaett fondkommissionsrörelse,att
får bolaget för underlätta sådan rörelseatt hinder första stycketutan av
förvärva aktier och aktier i bolag i den koncern bolagetegna annat som
tillhör. Anskaffningsvärdet det sammanlagda innehavet sådanaav av

fåraktier inte vid något tillfälle överstiga miljoner kronor.tre Att
innehavet heller får överstiga viss andel aktierna i något bolagenav av
föreskrivs i 2 §kap. 7 fjärde stycket bankrörelselagen 1987:617.

Lämnas aktier säkerhet för kredit ingåroch mindre delsom som en
bland dessa aktier aktieräven i bankaktiebolaget, förstautgör stycket
inte hinder för bolaget deatt även aktierna.pant ta emotsom egna
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
utfärdar föreskrifternärmare vilka begränsningar i detta fallom som
skall gälla.

Paragrafens första och tredje stycke överensstämmer med gällande rätt.
Paragrafens andra stycke föreslås få motsvarande innehåll §15 tredjesom
stycket i vårt förslag till fondkommissionslag. Innebörden härav ärny att ett
bankaktiebolag driver fondkommissionsrörelse skall för underlättasom att
rörelsen få inneha aktier och aktier i koncernbolag i sitt handelslageregna
med begränsningar gäller för fondkommissionsbolag.samma Be-ettsom
stämmelsen har behandlats i avsnitt 10.9.3.2. Att innehavda aktier ochegna
aktier i dotterföretag inte får företrädas vid bolagsstämma framgår 8 kap.av

§l fjärde stycket bankrörelselagen. Ett generellt förbud företrädamot att
aktier ingår i handelslagret vid bolagsstämma har föreslagitssom i 2av oss
kap. §7 femte stycket bankrörelselagen.

7 kap. Bankaktiebolagets ledning

Styrelseledamot5 § skall, han tillträdernär sitt uppdrag, för införing i
aktiebok anmäla sitt innehav aktier i bankaktiebolaget och i aktiebo-av
lag inom koncern bankaktiebolaget, det inte har skettsamma som om
dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom må-en
nad.

Första stycket gäller inte, anmälningsskyldighet föreligger enligtom
lagen 1990:000 insynshandel på värdepappersmarknaden.om

Paragrafens första Ändringenstycke överensstämmer med gällande rätt. i
andra stycket föranleddär anmälningsskyldigheten vårtenligtatt förslagav
regleras i lagen insynshandel på värdepappersmarknaden.om
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ändring ilagtillFörslaget16.15 om
1989:000‘aktiekontolagen

Fiirvaltarregistrering8 kap. m.m.

auktoriserad för-värdepapperscentralen skallPå begäran8§ enav
de aktieägarevärdepapperscentralenuppgifter tillvaltare lämna om

aktieägarnasUppgifterna skallförvaltar.aktier han namn,avsevars
postadress. För-identifieringsnummereller samtannatpersonnummer

varjeaktier olika slagdet antaldessutomskallvaltaren somavuppge
förhållandena vid den tidpunktUppgifterna skallaktieägare äger. avse

värdepapperscentralen bestämmer.som
sådana uppgifterbegäran kräva inskallVärdepapperscentralen

i första stycket.aktieägarebeträffande bolagets som avses
få tillgångvärdepapperscentralenhosharAvstämningsbolag rätt att

aktieägare. Förbeträffande bolagetsuppgifter har lämnatstill de som
övriga gäller 9

värdepap-föreslår ändring innebärstyckeparagrafens andra attI somen
och kräva inpå begäranskyldigskallperscentralen att envaravvara

aktier hande aktieägareauktoriserad förvaltarefrånuppgifter varsomen
föreslår talartilläggtredje stycke görsparagrafensförvaltar. I ettatt som

defå delhaallmänheten skallpå vilket rättvad och sätt att ta avom
till 9 §hänvisning iskeruppgifterna. Dettainhämtade sammagenom en

allmänhetens möjlig-förbättrasändringarnaGenom de föreslagnakapitel.
förvaltarregistrerade. De före-aktieinnehavavseendetill insyn ärhet som

13.8.5.1.i avsnitthar berörtsslagna ändringarna även

avstämningsbolag finnasskall för varjevärdepapperscentralen9 § Hos
aktier vilka förvaltasinneharaktieägaresammanställning över somen

årsskiftet hadedetoch vilka vidauktoriserad förvaltare ettsenasteav en
gällandedå basbeloppetgångerfyra detmarknadsvärde överstegsom

försäkring.1962:381 allmänenligt lagen om
§ förstai 8innehålla de uppgifterskallSammanställningen angessom
förhållas tillgängligskallsammanställningenutskriftstycket. En varav

värdepapperscentralen. Ut-och hospå bolagets huvudkontoroch en
harmånader. Var ochfår äldre rättskriften inte motän attensexvara

frånsammanställningenfå utskriftför kostnadernaersättning en av
värdepapperscentralen.

avstämningsbolagvarjevidare förvärdepapperscentralen skallHos
aktierinneharaktieägaresammanställningfinnas över somsomen

minstförvaltare och vilkaauktoriseradförvaltas motsvarar enav en
Ombolaget.isammanlagda antalet aktier ellertusendel det röster enav

Utskrif-stycket.andrabestämmelserna isådan sammanställning gäller
månad.får inte äldredock änsammanställningenten envaraav

överensstämmelseIindelas i stycken.Vårt innebär paragrafenförslag treatt
aktiebokenutskrift§vårt 3 13 aktiebolagslagenmed förslag i kap. att aven

vilka under-aktierinneharinnehålla uppgifter aktieägareskallinte somom

1988892152.Förslag i prop.
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gånger föreslår paragrafensmarknadsvärde fyra basbeloppet istiger ett
sammanställningförsta värdepapperscentralen skall finnasstycke hosatt en

förvaltarregistrerade medinnehar aktier vilkaaktieägare äröver sam-som
§13 aktiebolagslagen. I paragrafensbegränsningsregel i 3 kap.ma som

vårtföreslår på motsvarande anpassning till förslag i 3tredje stycke sätt en
på vilketkap. 13 § andra stycket i aktiebolagslagen. Det sätt samman-

framgår andra stycke.hållas paragrafens Motställningen skall tillgänglig av
få frånutskrift värdepapperscentralenersättning har och rätt atten envar

sammanställningarna.av

Denna träder i kraft den januari 1991.lag 1

Övriga lagförslag16.16

föranleder följdändringar i följande lagar:Våra förslag även

1949:722 pantlånerörelse,§11 lagen om

1956:623,39 § 3 taxeringslagen1 och mom.mom.

1974:931,19 § aktiefondslagen

eldistributionsanläggning1976:240 förvärv2 § lagen m.m.,avom

fondpapper,1979:750 förfoga tillhöriga3 § lagen överrätt attom annan

1981:1361,§ hemförsäljningslagen1

på börsnoteradeavdrag för utdelning icke§ 1982:336l och 2 lagen om
aktier,

företag1982:617 utländska förvärv svenska11 § lagen m.m.,avom

1982:729,§6 konkurrenslagen

1983:890 allemanssparande,§15 lagen om

pensions-37§ 1983:1092 med reglemente för allmänna14 och lagen
fonden,

bulvanförhållanden,1985:277§ vissa1 lagen om

1987:619,3 § sparbankslagenkap. 5
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6 kap. §5 föreningsbankslagen 1987:620,

6 kap. § 1987:6675 lagen ekonomiska föreningar,om

8 kap. 7 § §och 10 konkurslagen 1987:672

1987:813lagen homosexuella sambor.om

Ändringsförslagen i angivna lagar, föreslås träda i kraft den 1ovan som
januari 1991, konsekvensändringarutgörs föranledda de förslagav av som

i övrigt lagt fram.
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yttrandensärskildaReservation och

Kjell PerA Mattsson,ledamöternaReservation av
Olle WästbergochWesterberg

reservationenSammanfattning av

hårdarebörsetiken,för förbättraförslagenenigKommittén är att omom
värdepappers-effektiviseraåtgärder förradochinsiderregler attom en

marknadshandeln.
statligtoch formen förtill börsmonopoletinställningengällerOenigheten

bevara börsmono-väljer i praktikenUtredningsmajoriteteninflytande. att
regeringen skallinför regel prövaskerpolet. Detta attatt en ommangenom

dekla-majoritetenbörs samtidigtkonkurrerandebehovet somav en -
föreligger.sådant behov intenågotattrerar

låga god service till konsu-priser ochförutsättning förVi att enmenar
också aktie-konkurrenskraftinternationelloch ärförnyelse attmenterna,

konkurrens.får verka underbörsen
konkurrenskraft all-harinternationellafinansmarknadenssvenskaDen

tillåta aktie-på dessutomaktier.omsättningsskatten Attskadatsvarligt av
ytterligaremonopol skullei skyddfortsätta arbetahandeln ettatt att av

internationellapå den viktigaden delförsvåra Sveriges möjligheter av
tjänster.finansiellatjänstemarknad handlarsom om

majoritetenomöjliggörbörsmonopoletpraktiken bevaraGenom iatt
för den ekono-Också olyckligt- inte minstdettaockså regionala börser. är

något mindre företagensoch för deflera regionerutvecklingen imiska
kapitalförsörjning.

det statligavill ökautredningsmajoritetenocksåVi vänder mot attoss
statligainföramarknadsplatsernainflytandet över representanterattgenom

börser. I ställetstyrelseordföranden i allagodkändaoch statligt sorters
också Stockholms fondbörsrepresentationen iföreslår den statligaatt

styrelse avskaffas.

uppdrag och förslagVärdepappersmarknadskommitténs

föreslår åtgärderregler ochVärdepappersmarknadskommittén lagar, som
fondkommissionä-former,organisation ochvärdepappershandelnsgäller

insiderproblem, börsetikverksamhet,andra mellanhändersoch samtrers
områden.påsanktioner dessatillsyn och

fram i sittde förslag kommittén läggerkring huvuddelenVi enigaär av
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betänkande. Sålunda står bakom förslagen avseende skärpningen 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 allt vadstort som
framhålls frågai hur handeln med olika förekommande värdepapperom
och andra instrument skall till.

Den grundläggande uppfattningen, det viktigär uppgift föratt stats-en
makterna och marknadens olika aktörer den svenska värdepappers-att
marknaden goda förutsättningar för uthållig och varaktig verksam-ges en
het, också vår.är Vi eniga behovetär hög och ibland högreom av en - -
börsetik.

Börsmonopolet

Kommitténs majoritet konstaterar det på vissa områden inom värdepap-att
persmarknaden främst för optionshandeln idag råder etableringsfrihet- -
och vill inte på dessa områden införa monopol. Samtidigt lederett nytt
majoritetens värderingar och argumentering fram till aktiehandeln böratt
bedrivas enda fondbörs. Majoriteten löser detta dilemmaav en attgenom
dels formellt föreslå upphävande börsmonopolet, dels samtidigt införaav

koncessionstvång där regeringen skallett behovpröva föreligger förom
börs.en ny

Stockholms fondbörs blir den enda institution i lag får bedrivarätt attsom
börsverksamhet. För andra börser och andra clearingverksamheter krävs
således särskilt tillstånd sådantoch tillstånd får bara ges verksamhetenom
kan till för det allmänna. Kommittén framhållernytta dessutomanses vara -

vägledning för regeringens ställningstagande det inte kan förutsessom att-
det föreligger behov någon ytterligareatt marknadsplats för aktier utöverav

Stockholms fondbörs I praktiken innebär detta börsmonopolet bibe-att
hålls.

Effektivitet på aktiebörser handlar främst god likviditet dvs. attom en-
kund snabbt kan köpa eller sälja aktier. Effektivitet innebär också god
service, förmåga utveckla produkter och hålla lågaatt kostnader. Mo-nya
nopol vårenligtär mening inte bra medel åstadkomma detta.ett att

Framväxten den privata optionsbörsen OM Stockholms Options-av -
marknad vid sidan Stockholms fondbörs i Sverige detär främsta bevisetav
på enskilda initiativ kan förnya värdepappersmarknadenatt och också leda
till tjänsteexport. OM:s handelssystem har etablerats i flera europeiska
länder.

Ett de skäl utredningsmajoriteten för införa behovs-attav som anger en
prövning därigenom skulleär överetablering till förfång för effektivi-att en

i marknaden kunna Vårmotverkas. grundläggandeteten uppfattning är att
det marknaden skall behovetär marknadsplatser. Om det blirstyrasom av

överetablering börser skulle detta snabbt leda till de minst effekti-en attav
slogs Det sällan, etableradeär tyvärr organisationer någotut.va som ser

starkare behov konkurrenter. Vilka börser bäst tillgodoser kunder-av som
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behov rimligen kundernaär bättre på regeringen.avgöra ännas att
Utredningsmajoriteten dels inte kan rikta kritik detattmenar, motman

Stockholmssätt fondbörs hittills skötts, dels det faktum vissasom att att
svenska aktier också finns registrerade på andra börser är förgaranten
konkurrens. Utan vilja rikta kritik Stockholms fondbörsatt vi,mot menar

svårtdet effektivitetär avgöra och förnyelsekraftatt att hos börs,en som
många årunder verkat under monopol. Det bör också påpekas detatt

utländska konkurrenstrycket enbart fria aktier hos några storföretag.avser
Marknaden verkar i sig för koncentration i värdepappershandeln. Deten
endastär börs intenär fungerar bra eller inte till utvecklings-taren vara

möjligheter det kommer möjligt börser.att Stock-som att startavara nya
holms fondbörs behöver knappast det skydd monopolettsom ger.

Det ochi för sig rimligtär regeringen börserprövar skall fåatt om nya
etableras. Reglerna för sådan prövning bör enligt vår meningen vara
parallella med de principer gäller för etablering försäkrings- ellersom av
fondkommissionsrörelse. Regeringen bör inte behovpröva föreliggerom

börs planerad verksamhet skulle kunnautan leda till skadaav en ny om en
för det allmänna. Behovsprincipen bör därför vårenligt mening ersättas av

skaderekvisit. Ett skaderekvisit iett stället för behovsprincip ligger väl ien
linje med utvecklingen på andra områden, jämför med de nämndat.ex.
kraven för tillstånd för fondkommissionsrörelse respektive försäkringsrörel-
se.

Likviditeten för värdepapper ligger alltså vårenligtett mening inte i att
med hjälplagens försöka all handel till ställe eller tillettpressa samman en
organisation. Om framväxten eller möjligheten till, nyetableringar för-av,
hindras medför detta flexibel anpassning till marknadensatt krav äventy-en

Om förutsättning för god likviditet såär begränsat antal mark-ras. etten
nadsplatser möjligt, det svårt förklaraär den utomordentliga lik-attsom
viditet föreligger för sådana värdepapper faktiskt handlas flerasom som
börser. Detsamma gäller för valuta- och penningmarknadsinstrument, som
till del inte handlas påstörsta börser, via aktörer i tele-nätutan ett av
fonkontakt. Det hade, med utgångspunkt från majoritetens resonemang,
varit logiskt föreslagit behovsprövning de facto-monopolochattom man
också skulle gälla andra marknader.

Likviditet frågaär omedelbar information till vilket prisen om om var,
och till vilken volym visst värdepapper kan handlas. Bland detett annat av
skälet blir etablerade börser i många fall inte platsen för handel, detnär är
känt likviditet viss måstestorlek sökas utanföratt börsen kanske hosav en

fondkommissionär eller hos börser i kombination med förmedling viaen en
fondkommissionär. Varje marknadsplats måstesträvan till-attegen vara
handahålla sådana förutsättningar så litet möjligt handeln sökeratt som av
sig vid sidan marknadsplatsen, dvs. efter densträva upplevsav att som
aktörernas bästa alternativ så ofta möjligt.som

Konkurrenskraft inte under skyddväxer handelshinder. Tvärtom skär-av
konkurrensmöjligheten flexibilitet, kompetens och kundservice ochper

bäddar för internationellt slagkraftiga tjänster. Detta har visat gångsig efter
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någottjänster inte undantag,bransch. Finansiellagång i bransch efter utgör
clearingverksamhet. Eta-råkar erbjudas i form börs- ellerdeäven avom

våroch aktiv tillsyn enligtunder goda generella ärbleringsfrihet ennormer
vilket sinmarknadsplatser ibästa garantin för välsköttamening den tur-

aktivitet.ytterligare likviditet ochdrar till sig
svenska aktier. Enockså för handel medDetta gäller strävan att genom

för aktiehandeln tillmonopolsituationåstadkomma reellregelverk en
samhällsekono-vår mening endast leda tillfondbörs kan enligtStockholms

försprångStockholms fondbörs harkonsekvenser.miskt negativa ett stort
hävda domine-fondbörs inte kunna sinSkulle Stockholmsmarknaden.

då statligabristande konkurrenskraft. Att meddetrande ställning, beror
förbehålla företrädesrätt till handelnförsöka börsenskyddsmekanismer en

måstehandeln finner effektivarevår orimligt. Omenligt mening vägarär
inte tvärtomtill för handeln ochfå börsendessa användas. Det är.är som

handeln.för effektivitet i Detinte bara ärKonkurrensen är garanten
dynamik, förekomsten ellerockså utvecklingsfaktor. Genom den avsomen

konsumentintresset.flera marknadsplatsermöjligheten till, ger, gynnas
följer utvecklingoch uppfinningsrikedomGenom kreativitet san-somen

områden tillkommer hoskundbehov. Om lönsammatäcker fleranolikt nya
marknadsplatser försökanaturligt för andramarknadsplats, detär atten

servi-prisnivån ocheller ökarsjunker sannoliktkonkurrera. Därigenom
finnsmedges, riskmarknadsplats i praktikencegraden. Om endast atten

den marknadsplatsenminskar intresset hosfrånvaron konkurrens attav
vilja rationalisera.ellerpröva vägar attnya

Lokala börser

Stockholms fondbörs i prak-majoritetens uppfattningkonsekvensEn attav
majoritetsskrivningen detblir attaktiehandelntiken skall ha monopol

då framfördadå i den allmänna debattentillstyrka de ochinte lämpligtär att
börser.önskemålen regionala och lokalaom

väsentligt inslaguppfattning. kan detVi delar inte denna Tvärtom ettvara
företag inom regionen kanekonomiska utveckling aktier ii regions atten

börs.på regionalhandlas en
NYSE demonopolYork Stock Exchange1976 hade NewFöre

fick bara värdepapperregistrerat. Andra börservärdepapper ta uppman
möj-slopades förregistrerade på NYSE. Monopoletinte fanns attsom

värdepapperregistreringökad konkurrensliggöra av sammagenom
optionert.ex.På kommer derivatprodukterbörser. motsvarandeolika sätt

också kunna handlasmarknadsplats i USAtagits attensom upp
andra börser.

ifår i börshusenVolvoaktier handlassvårt logiken iVi har attatt t.ex.se
inte i Malmö.HelsingforsOslo ochStockholm, Köpenhamn, men-
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Vinstsyftet

Majoriteten utgår från börsverksamhet inte bör drivasatt med vinstsyfteen
lägsta möjliga transaktionskostnadersamt att bör eftersträvas. Enligt vår

mening skall börs på banksätt eller ekonomisken samma som en annan-
aktivitet självfallet skötas i enlighet med de sätts Emel-normer som upp.-
lertid krävs avkastning för driva ekonomisk verksamhet.att Härvidlag
skiljer sig inte börs från bank eller fondkommissionärsfirma.t.ex.en en en

Utan möjlighet till avkastning det svårtär mobilisera riskkapital. Enatt
börsverksamhet kommer knappast till stånd den i sig lönar sig, dvs.utan att

vinster. Reellt det självfalletär så den tjänstgenererar sett börsenatt som
tillhandahåller långsiktigtinte skulle fortsätta existera den inteatt om gav
positiva ekonomiska resultat. Frågan medär andra 0rd inte börsen skallom
få tjäna frågan är skallutan dra fördel börsenpengar i sinvem attsom av
funktion medför kostnadsbesparingar, dvs. tjänar pengar.

Om nyttjarna och finansiärerna inte är krävs avkastningsamma personer,
på det tillskjutna kapitalet. De inte nyttjare kanär intesom genom
avgiftssättningen dra ekonomisk den verksamhet denytta satsatav pengar

avgifterna såär överskott inte uppstår.satta För Stockholmsom att fond-
börs detär naturligt börsmedlemmarnat.ex. försöker hållaatt kostna-nere
derna, vilket innebär de själva tillgodogörs vinsterna.att

Enligt vår mening finns ingen anledning begränsa ägandet börseratt av
endast till förmedlarna, historiskt ofta varit fallet. Investeraresett ochsom
andra finansiärer bör kunna medverka till täcka verksamhetens kapital-att
behov. De också indirekt andra nyttjarkategorierrepresenterar för-än
medlarna. Börsen till likaär mycket för placerare förmedlare.som

Sammanfattningsvis vårär uppfattning nivån på såväl vinstutdelningatt
transaktionskostnader kommer bestämmassom konkurrenssituatio-att av
Särskilda föreskrifter behövs inte. Det tillgodoses långsiktigtnen. genom

etableringsfrihet.

Reglering kostnaderav

frågaI transaktionskostnader vill majoriteten dels förutsättningom försom
koncesson avgifterna skall lågaatt dels regeringenange ellervara ge
bankinspektionen tillstånd bestämma avgifterna på enskildaatt marknads-
platser.

Enligt vår mening detta felaktigtär på avgiftsnivån.ett sätt Denatt se
rimliga avgiftsnivån denär kunderna bereddär betala för de tjänstersom att
som ges.

Vad gäller de vinstmarginaler kan gäller för värdepappers-tas utsom -
marknaden för andra marknader oskäliga vinster kommersom ledaatt att-
till konkurrerande verksamheteratt uppstår. Vi inte bankinspektio-tror att

eller regeringen bättreär lämpade än marknadennen bedöma vadatt som
riktigaär avgifter olika börser.
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Ägande

Majoriteten negativ till privat ägande marknadsplatser. Ett motivenär av av
det finns handelntill detta alltid tendensär att attatt man menar en

marknadsplats därmed naturliga monopolkoncentreras till och atten upp-
ställning förstår. detta läge kan det kvarvarande företaget utnyttja sinI att

monopolvinster eller bli ineffektivt.göra
vår blir förDetta bör dock enligt mening motverkas det lättattgenom en

måsteDåkonkurrent verksamhet. monopolisten ettatt starta agera somny
kunderna företagkonkurrensutsatt företag för inte skall hjälpa ett nyttatt

jetablera sig.att
finns tillingen principiell skillnad i privataI övrigt fägareattser

jfinansiella verksamheterfinansiella marknadsplatser jämfört med andra
områden.på andraeller marknadsplatser

Internationell clearing

också clearingverksamhet.införa behovsprövning förMajoriteten vill även
området för monopol utvidgas.Detta innebär att llikartadeoch clearingorganisationer finnsBeträffande marknadsplats- ivärdepappersförmedlare.kostnadsflöden för Dessaintäkts- och som en lutveckladeutför för administration och riskhanteringorganisationer upp-

åtgifter marknaden.
tveksaminföra behovsprövning mycket belastande ochAtt här är en

tillhandahållarestriktion. svensk clearingorganisation önskarAntag att en
instrument. Behovetclearing utländska mäklare avseende utländsktett

efterfrågas fråntjänsten dekommer till uttryck i den utbjudna factoatt
utlandet legitim tjäns-dessa utländska mäklare. Varför deras behov i av en

svårt förstå.svensk myndighetteverksamhet därutöver skall ärprövas attav

Statlig clearingorganisationerrepresentation i börser och

former för statligt inflytande iKommittémajoriteten har föreslagit olika
såväl andra börser och clearingorganisationer.Stockholms fondbörs som
Sålunda föreslås Stockholms fondbörs dels regeringen skall fyraför utseatt

däribland ordförande och vice ordförande,nio ledamöter i börsstyrelsen,av
långtgående utseendeockså mindre inflytande vidoch ha ellerett avmer

börsden enskilda aktiesparares intressen. lledamot tillvaratar annansom
två styrel-eller clearingorganisation föreslås regeringen skall högstutseatt

styrelseordförande.godkänna valetseledamöter och dessutom skall av
principiellt frånfondbörs avviker inteFörslaget beträffande Stockholms

harrådande regeringenordning, enligt vilken det allmänna ettgenom
långtgående på sammansättning. I allmäninflytande börsstyrelsens över-en

det bra för börsverk-finns det skälbörsverksamheten pröva ärattsyn omav
frågaså inflytande. I andradominerande statligtsamheten med ett om

förslagen nyheter,börser fråga clearingorganisationer innebäroch i om
vilka inflytande.markant stärker regeringens
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så statligtfrån dominerandetill skillnad majoriteten,Vi ettattanser,
dominerandenegativa harinflytandet kan ha klart effekter. Att staten en

skiljer från i andra länder.i börsstyrelsen sig vad gällerplats som
inflytande varitmonopolsituationen har statligtnuvarandel den ett mo-

Stockholmsoch föreslår monopolet upphävs ochtiverat. I med attatt att
insynsmöjlig-får bankinspektionensverka i konkurrensfondbörs samt att

disciplinnämnd för hela mark-förstärks och regeringen utseddheter en av
införs bortfaller dessa skäl.naden

stiftel-investmentbolag ochTidigare fanns statlig styrelserepresentation i
offentligåt utredningen1980 utförde professor Kjell Goldmann omser.

1980:21stiftelser Ds Istyrelserepresentation i investmentbolag och en
tordedenna utredningjust statlig styrelserepresentation. Eftersomanalys av

påenda bl.a. baserade sigden grundliga utförts ochmer somvara —
finns detintervjuer med i berörda bolagsamtliga statliga representanter -

sammanfattningsvisuppehålla sig vid Goldmann droganledning den.att
följande slutsatser.

praktiska uppnås med den offentliga styrelserepresenta-de vinster som-
uppnås påväsentligentionen kan sätt;annat

med oklar-har principiella betänkligheter hängersystemet som samman-
ansvarsfördelningen mellan företag och samhälle;heter i

utifrån effektivden samhälleliga kontrollen riskerar bli mindreatt om-
samhället deltar i verksamhetens ledning.

industriministern i 198182:112 detEfter utredningen föreslog attprop.
skulle upphöra.utredda med offentlig representationsystemet

och sedan riksdagen ställde sigAllt det anfördes i utredningensom som
grad påockså på fondbörs och i högrebakom har bäring Stockholms än

clearingorganisationer, vilka kan komma drivas i formbörser och att av
både fondbörs ocheller ekonomiska föreningar. För Stockholmsaktiebolag

ytterligareför övriga här organisationer tillkommer emellertidberörda av-
långtgåendegörande statligt inflytande.motargument

föremål långt-verksamheterna fördet första kommerFör att envara
gående reglering. det andra kommer deoch genomtänkt laglig Förnoga nu

stå underlagstiftningaktuella organisationerna enligt dennaatt en- -
disciplinnämndenbankinspektionen. nyskapade gäl-effektiv tillsyn Denav

välockså fristående Härigenom har samhällsintressetler börser. av en
skydd.och oklanderlig verksamhet fått effektivtfungerande ett

och tillsyn finnsMed styrelseinflytande vid sidan lagstiftningstatligtett av
får bankinspektioneninte fullgod effektivitet. Kandet risk denatten senare

svårbedömda fallhuvud i praktiken i känsliga elleröver mottaget reagera
representanternafattats de samhälleligabeslut som av

föreslår § Stockholmsnuvarande bestämmelse i 5 i lagenVi att om
så i utseendet styrel-ändras längre skall deltafondbörs regeringenatt av

den nuvarande ocheffektiv styrelse bör mindreseledamöterna. En änvara
varit fallet,bestå sju ledamöter, vilka, hittillskan lämpligen av somav

Svenskariksgäldskontoret ledamot,riksbanken och gemensamt utser en
ledamot och Sveriges industriförbund leda-handelskammarförbundet enen
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Småspararna bör också ledamot.mot. Börsens medlemmar börutse en
något utvidgat inflytandeett och bör ledamöter. För varjeutse tre

ledamot skall finnas suppleant. Ordföranden styrelsen inom sig.utsesen av
För andra börser föroch clearingorganisationer styrelse-attanser

sammansättningen får beslutas vederbörande företag självt med iaktta-av
gande den lagstiftning aktiebolagslagen eller lagen ekonomiskaav om
föreningar gäller för företaget. Här behövs vårenligt uppfattning ingasom
särskilda bestämmelser lagstiftning, tillsyn och konkurrens måsteutan vara
den bästa garantin för god verksamhet.en
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Särskilt yttrande sakkunnige Lars Bredinav

Jag delar utredningens principiella uppfattning börsverksamhet böratt
drivas i vinstsyfte och betänkligheter tillåtakan anföras handels-att mot att

vari börspersonal aktivt medverkar i handelnsystem, attgenom samman-
föra order till från ståndpunkteravslut. De nämnda utredningenavsteg som
gjort kan jag på nedan angivna skäl ställa mig bakom.

Vinstsyftet

Modern börsverksamhetl karaktär. Konkurrens, inter-är sammansattavQ nationalisering och teknologiska framsteg det nödvändigtgör omprövaatt
l och förändra gällande regelverk utformats för mångai avseendennu som en

annorlunda verklighet dagens. Arbetet framhållerbör utredningenän; som
l syfta till skapa förutsättningar för fungerande börs, uppburenvälatt en av

allmänt förtroende. uppnåsDetta bäst ramlagstiftning, vari deett genom en
pågrundläggande kraven förutsättningarnaoch för verksamheten läggs fast

så långtoch möjligt detaljföreskrifter.tyngssom av
l viktigt krav därvid anspråk påEtt investerarnas rimligt skydd för sinär
i investering jmfr 197879:9 161 f.. Kanske lika tydligtprop. s. men

mindre viktigt fondhandelns påoch emittentkretsens krav effektivitet iär
börsverksamheten. För del tillkommer för viktigstatens ansvaret att en

l samhällsfunktion fungerar också dåligai tider och krissituationer. Börsverk-
l därförsamhet kan betraktas samhällelig servicefunktionnärmast som en

public utility.
förhållandenMot bakgrund angivna jag börsverksamhet medattav anser

målsättningenden övergripande vinst i princip olämpligt.äratt generera
föreslår från ståndpunktUtredningen denna under hänvisning tillavsteg att

uppkommande problem kan hanteras detaljföreskrif-nätverkettgenom av
såsom begränsningar i ägandet, offentlig styrelserepresentation och pris-ter.l kontroll. delar påJag denna uppfattning. De kraven neutralitet,stränga

ç integritet låteroch oberoende bör gälla för börsverksamhet sigsom
förenas med verksamheten syftar till vinst. tvek-l Anatt att generera mera

l sådanägarstrukturen i börsen börsens personal eller vissaär ärsamt attom
l marknadsaktörer till skillnad från harandra ekonomiskt intresse i verk-ett

sådansamheten. organisation incitamentenI för kontroversiellaären svaga
och impopulära ingripanden disciplinär kan verka begränsan-natur somav
de verksamheten och därmed på rörelsens ekonomiska resultat. Det är
därför ingen tillfällighet börsverksamhet så världens allaatt gott som
börser bedrivs med huvudsyfte vinst.att generera

Ett ytterligare konkret problem sammanhänger med börsverksamhetatt
tenderar koncentreras till fåtaleller marknadsplatser eller han-att etten
delssystem. De svenska erfarenheterna entydiga och utländska exempelår
kan i mängd. Detta innebär måste ocksåräkna medstor att attanges
framgent ha handeln i vissa instrument koncentrerad till enda marknads-en
plats. såVerksamhetens torde i fall- med hänsyn till konsumentskydds-art
intresset på någotdet nödvändigt kontrolleragöra skäligheten isättatt-
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prissättningen svårigheternabörstjänsterna. anordna godtagbarattav en
sådan kontroll belyses tydligt i betänkandet.

Avregleringar och teknologiska framsteg har gjort börsverksamhet till en
i hög grad sådanakonkurrensutsatt verksamhet. Endast svenska marknads-
platser i effektivitet kan sig med utländska etablerade börser ochmätasom
handelssystem kommer långsiktigt kunna hävda sig. Det kan inteatt ute-
slutas vissa sidoverksamheter datatjänster, informationsservice ochatt -
liknande i dag organiseras inom för traditionell börsverksam-som ramen-
het framdeles kan komma bedrivas Det kan därvid välsätt.att annat

sådantänkas verksamhet då läggs med syfte vinst.att attupp generera

Handelssystemet

Från tid till påminns avslöjande finansskandaler iruntannan genom om
världen behovet säkra kontrollerbara börshandelssystem. Genom-om av
skinlighet orderflöden och avslut därvid central betydelse.är Det-av av

gäller för klar och tydlig fördelning påuppgifterna marknads-samma en av
platserna.

Mot bakgrund härav framhållit,kan, utredningen principiella be-som
tänkligheter tillåtaanföras handelssystem vari börspersonal aktivtmot att
medverkar i handeln.

Det har bl.a. gjorts gällande handelssystem detta slag,att ett av som
används den svenska optionsmarknaden, uppskattning därförrönt att
det medger effektiv hantering komplicerade ordertyper innebärsamten av

tillgodoseende önskemål frågaanonymitet i deett ett parterav om om som
involverade Efterfrågani handeln. påär dessa tjänster innebär inte deatt

måste tillhandahållas inom för börsverksamhet, eftersom de likaramen
effektivt kan utföras fondkommissionärer eller andra. Jag finner detav
välbetänkt godta den bristande sådangenomlysning börsatt somen en
ordning medför. Därtill kommer kontrollsvårigheterna enligt mitt be-att
dömande oöverstigliga.är

Sammantaget förhållandenleder angivna mig till slutsatsen han-attovan
delssystem denna förhållandetbör avvisas. Det dettatyp att systemav av
slag under ansvarsfull ledning, såvitt känt, fungerat tillfredsställande den
svenska optionsmarknaden inte tillräckliga skäl för i lagstiftningenutgör att

lösningar detta slag.acceptera av
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Särskilt Lars-Olofyttrande sakkunnige Thörnav

Jag delar kommitténs uppfattning disciplinnämndens avgörande bordeatt
sålundaslutgiltigt och inte överklagbart. Härför talar onekligen nämn-vara

ocksådens sammansättning och arbetsformer det rättssäkerhets-men
intresse ligger i slutligt avgörande tidsutdräkt hänsyn tillett utansom av
såväl prejudikat.marknadens behovparterna som av

EG överklagandemöj-När främst hänsyn till harmonisering mednu av en
jaglighet införs kan inte dela kommitténs uppfattning för inteatt att- .

överklagandemöjligheten i praktiken skall komma utnyttjas disci-att -iE plinnämndens beslut bör överklagas hos Stockholms tingsrätt exklusivsom
l första instans med HD sista instans, dvs. teoretisk möjlighet till pröv-som

ning i fyra instanser. Jag inte heller i den alltmer internationalisera-tror att,
§ marknadende med gränsöverskridande handel, kommitténs antagande om
l avstå från hållbart.kommer överklaga äratt part att att
l Betydelsen sakkunskap hos den överprövande instansen har enligt minav
l uppfattning betydelse för materiellt riktig resultat över-stor ett av en
g prövning. Jag tycker därför, kommittén diskuterar avvisar, attsom men

frågamarknadsdomstolen med vissa ändringar i sammansättningenom
måste bättre lösning den kommittén förordar. Enänanses som en annan
lösning kunde i likhet med vad för advokatsamfundetsgällerattvara som
beslut i disciplinärenden avseende advokater låta bli överklagandeins-HD

Därmed skulle disciplinnämndens betydelse markeras.ytterligaretans.
Enligt den föreslagna fondkommissionslagen skall bankinspektionens be-

slut enligt den lagen bl.a. hänsyn till EG till kammarrätten iöverklagasav
föreslårstället för till regeringen. Samma instans för överprövningsom nu

kommittén i sitt förslag till lag handel med fondpapper och andraom
Även sådanafinansiella instrument. i fall talar enligt min mening skälav

tvåins-jag förut anfört intresset relativt snabbt avgörande förett ettsom av
det nåMed behov sakkunskap för materiellt riktigttanssystem. att ettav

jag påresultat pekat vill jag för min del förorda lösningen medattsom nyss
marknadsdomstolen med särskild sammansättning väljs här.ävenen
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Kommittédirektiv EES
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Dir 1987:11
Översyn värdepappersmarknadenav

Dir. 1987:11

Beslut vid regeringssammanträde 1987-02-26.

Statsrådet Johansson anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas föratt göra översynen att en av
värdepappersmarknaden. Kommittén skall frågorbl. överväga röra. som
regler tillsynoch värdepappersmarknaden, förreglerna fondbörsverk-

fondkommissionärernassamhet, verksamhet och insiderhandel.

Utgångspunkter

Allmänt

Sedan den börslagstiftningen trädde krafti den januari 1980 har den1nya
svenska aktiemarknaden genomgått betydande förändringar. Handeln med
börsregistrerade aktier har ökat mycket snabbt. Nyemissioner börsaktierav
har ökat minst gångertio i värde. Börskurserna har stigit mycket kraftigt och
börsvärdet har ökat från 40 miljarder kr. till 400 miljarder kr. Antaletöver
börsbolag har, betydande bortfall grund fusioner, ökattrots ett av
påtagligt. Dessutom har parallell marknad för aktier i för närvarande etten
70-tal mindre och medelstora företag, den CTC-marknaden, etable-s.
rats.

Härtill kommer antal värdepapper kommit tillatt ett typernya av
användning, olika slags optioner och konvenibla skuldebrev. Vid sidanex.

fondbörsen har vidare i fondkommissionsbolag reguljäröppnatsettom en
handel börsmässig karaktär i standardiserade åroptioner. Underav senare
har utanför börsen vuxit fram terminshandel, främst med statsobligatio-en
ner.

Till redogörelsen för utvecklingen här i landet kan fogas utvecklingenatt
riskkapitalmarknaderna i utlandet skett närmast explosionsartatav ett
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teknologiskaAvreglering och framsteg, framst i fraga datakommu-satt. om
starkt ha bidragit tillnikation. torde utvecklingen. I USA framstar

marknadernatillkomsten options- och terniinshandel delor storaav som
finansiella nyheterna under efterkrigstiden.

Riksdagens um.dIan

Riksdagen har hos regeringen begart forhzillandena páoversynen av
vardepzippersmarknaden NU I986H724, rskr. 20.

Enligt riksdagens uttalande bor parlamentariskt kommittésammansatten
fa till uppgift ;allmängora fimdhorsverksamhetenöversyn och andraatt en av
forhallainden vardepappersinarknaden. De borfragor omfattaspa som av
utredningsarbete enligt riksdagens beslut iar korthet loljattde.

Anpassning normgivningen till de snabbt iindrade förutsättningarnaav-
fiindhorsverksamhet.for
Översyn reglerna borsverksainhet bakgrund handeln medmotav om av-

T.-uklicr.
Anpassning lagstiftningen till plaeeringsinstrument, såsomav nya—

aktieoptioner d.o.
Översyn insiderhandelreglerna avseende institutionellalramst deav om-

plaeerarnas ptirtloljforvailtare.
Granskning regelsystemet deoeh institutionella formerna förav-

normbildrting och kontrollfor deefterlevs utifran kravattav normerna som
dikteras borsetiska värderingar.av

Utskottet har i betänkandet framhallit det kan visa sig nödvändigtatt att
fraga utreds for sig.nagon

Framställningar balliIt.[Iiumw[ran

Bankinspektionen har i skrivelse till denregeringen 27 november I986en
hemståillt ändringar lageni |‘X5:57l våirdepappersmarknaden.om um
Ändringsförslziget dels fran vilken tidpunkt lagens forhud motavser
insiderhandel vid offentligt erbjudande aktier take-over-hidlorvåirvom av
skall gåillat,dels inspektionens hegara in uppgifter misstankeratt naratt om
brott forhuden insiderhandel föreligger. Skrivelsen har remisshe-mot om
handlats.

len skrivelse till regeringen den 29 januari I987 har batnkinspektionen tagit
tva andra fragor. enligt inspektionen lämpligen kan behandlas iupp som

samband med den utredning riksdagen hegáirt. Den första frågan ror
zntvåintlniitgi Sverige utlåiitdskzi, datoriserade aktiehandelssystem. Inspek-av
tionen har funnit ;användningen saidant Instinct i oeh föratt ett systernav - -
sig fondhorsverkszimhetutgör den verksamhet till börjanattmen som en
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därför ibedriven Sverige. Verksamheten kränkerkan iplaneras inte anses
till den inverkan globalaMed hänsynutformning inte börsmonopolet.denna

värdepappersmarknadensfå pådenna kanaktiehandelssystem typav
uppgift fördet självklarfunktionssätt inspektionenstruktur och vara enanser

kontroll-föreslå utsträcker gällande skydds- ochreglerutredningen att som
sådana aktiehandelssystem.tillbestämmelser

förfrågan tagit behovet reglerandra inspektionen rörDen attupp av
handharmarknadsinformation, dvs. denmissbrukmotverka att ensomav

kunskap orderlägetaktieportfölj utnyttjar sininstitutionell placerares om
Värdepappersmarknadsutredningenaffärer.marknaden för göraatt egna

infördesfrågor någon lagstiftningutredde vissa dessaSOU 1984:2 menav
åtaganden prop. l98485:l57.förväntningar frivilligapå grundinte omav

emellertid vidgenomförd undersökning harinspektionen nyligenEn gettav
motverka informa-några etiska regler förhanden det inte utbildats attatt

Inspektionen detanslutning.tionsmissbruk, vunnit allmän ansersom
på bakgrundlagstiftningsalternativetnaturligt prövas attnytt motatt avnu

på marknaden stärkts samtidigtställningde aktieägande institutionernas som
förfastapå marknaden har behovethändelser accentuerat av normer

marknadens aktörer.

Uppdraget

framhål-har. jag inledningsvisvärdepappersmarknadensvenskaDen som
också igenomgripande Jag harår undergått förändringar.underlit, senare

förhållandenaförutskickat utredningsammanhangtidigare att en av
börvärdepappersmarknaden ske.

och fondkom-den lagstiftning reglerar fondbörsensHuvuddelen somav
då förhållandenavid slutet 1970-taletverksamhet tillkommissionärernas av

Ävenväsentligen annorlunda i dag.värdepappersmarknadenpå änvar
insiderhandel värdepappers-förbud i lagenbestämmelserna mot omom

år bakgrundträdde i kraft för drygt sedan, harmarknaden, motett avsom
i behovsåväl Sverige utomlands, visat sigerfarenheter igjorda som vara av

delar därför riksdagens uppfattningoch ändringar. Jagvissa kompletteringar
förhållandenaallmändet dags översynär göraattatt avennu

värdepappersmarknaden.
regeringen den 15 januari 1987sammanhang erinravill i dettaJag attom

frågorutredare för utredatillkalla särskild rörbeslutathar attatt somen
dir.och andra finansiella instrumentavseende bl. aktieroptioner a.

1987:1.
kommitté tillkallas förparlamentarisktföreslårJag attsammansattatt en

förhållandenandrafondbörsverksamheten ochallmän översyngöra aven
värdepappersmarknaden.
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Kommittén bör utreda bl. de fragor tagits náiringsutskottctsia. som upp
betänkande med undantag de fragor handel med optioner vilkaav om m. m. ,skall behandlas den nämnde siirskilde trtredaren. llartill kommerav nyss
vissa ytterligare fragor jag i det följande.som anger

Riktlinjer för arbetet

Allmän

Kommittén skall allsidigt belysa de fragor i förekom-tas samtsom upp
mande fall lämna förslag till laigstiftrling eller andra atgärder. Kommittén hör
ocksa försöka bedömninggöra vilka problem kan uppstä ien av som
framtiden och möjligt lämna förslag till dessahur skall lösas.om

l det följande jag vissa riktlinjer för utredningsarbetet.anger

Fondbiinserts .slåbring och orguruixulinn

Pa börsstyrelsen ligger för närvarande uppgifter skilda slag har dragav som
myndighetsutövning. Detta förhallzmde tillsammans med de uppgifterav

i övrigt lagts Ivörsstyrelsen har ;avgörande betydelse i följandesom pa
hiinseenden:

styrelsens sammansättning
styrelsens uppgifter och befogenheter förvaltande, rcgel- och etikska--

pande, utredande. sanktionerande
styrelsens arbetsformer lörfaranderegler. regler överklagan-m. m. om—

de
kompetcnsfördelningen börsstyrelsenmellan och hankinspektionen.-

Kommittén bör i vadöverväga män den utveckling har skett motiverarsom
ändringar i fraga styrelsens sammansättning och uppgifterom samt
bankinspektionens roll vad gäller tillsynen värdepappersmarknaden.över

l gällande lagstiftning definieras begreppet fondhörsverksamhet oeh
föreskrivs sädan verksamhet här i landet fär endast Stockholmsatt utövas av
fondlvörs. Härigenom har viktiga förutsättningar tillgodosetts för fondbörs-
verksamheten i följande håinseenden:

koncentrerad marknadsplats med hög likviditet och kursbild-rättvisande-
ning

snabb och samtidig information—
samlat och enhetlig praxis i börsetiska avgörandenansvar ex.-
kontroll och insyn detfran allmänna.-

Kommittén bör för- ochöverväga nackdelar med regionala marknadsplat-
Sådana alternativ mäste kraven pä allmänhetens förtroendemöta förser. att

börsverksamheten upprätthålls och sä langt det möjligt enskildasäratt - -
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bakgrund deninte Kommittén bör,kapitalinsatser äventyras. mot av
med bevaradförutsättningarnaundersökatekniska utveckling skett, attsom

börshandel. Ilokaltillåta regional ellerkoncentration marknadsplatsenav
mån på så upplagdsammanhanget kommittén undersöka i vad sättdet bör en

kapitalförsörj-små och medelstora företagshandel skulle kunna underlätta
påföretaginvesteringar imöjlighet fånga intresse förning och öppna att upp

ort.en VISS

Normbildning och kontroll

granskningbetydelsefull fråga, kommittén börEn ärta en avsom upp.
värdepappersmarknadenformernaoch de institutionellaregelsystemet

måstevärderingar ochutifrån krav dikteras börsetiskade somsom av
skall upprätthållas.förtroende marknadenuppfyllas för allmänhetens föratt

sådana utgivaresärskilt effektiva sanktionervill peka behovetJag motav
gällande ochbörsregistrerade fondpapper bryter mot normersomav

föreskrifter för fondbörsverksamhet.
åtgärdersjälvreglerandeutvärdering deKommittén bör vidare göra aven

kontroll. Det därvidvidtagits det normbildning ochgäller årnär avsom
få tillskapadebelyst vilken ställning privatintresse att organ somsom

FöreningenAktiemarknadsnämnden, Näringslivets börskommitté och Auk-
överväganden i denna delRevisorer FA R kan Kommitténstoriserade ges.

mån lagstiftninginnefatta i vad ellerenligt min mening avvägningbör en
självreglering bör komma till användning.

Reglerna för börsverksamhet

värdepappers-inledningsvis internationaliseringenJag har nämnt att av
gått skall därför dehandeln snabbt under 1980-talet. Kommittén överväga

i grund härav.ändringar regelverket behövssoml datakommunikationsområdet hartekniska utvecklingen främstDen1
framståri möjligheter inom börshandeln. uppenbartDetöppnat attsomnya

förhållanden. Medsvenska regelsystemet måste till dessadet anpassas nya
rörande det lnstinet-utgångspunkt i bankinspektionens framställning s.

kontrollbe-bör vilka särskilda skydds- ochkommittén övervägasystemet
utgångspunktsådana Enstämmelser föranleds tekniska lösningar.som av

därvid marknadsplatsen för handel medbör givetvis den centralaattvara
inom landet.svenska värdepapper skall finnas

överväganden inte bara uppmärksamma handelnKommittén bör i sina
den handel sker med obligationer och andramed aktier ävenutan som

räntebärande fondpapper.
fråga de delmarknader utvecklats inomEn helt gäller analys somannan av
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svensk värdepappershandel. Betydande osäkerhet torde råda bland allmän-
heten i fråga skillnaderna mellan officiella, halvofficiella och inofficiellaom
noteringar. Kommittén bör samladgöra bedömning dessa frågor.en av
vilken bl. bör innefatta utvärdering CTC-handeln, behoveta. en av av
inofficiella listor och i förekommande fall förslag till regler för sådan handel

redovisas på inofficiella listor. Det framstår enligt minsom mening som
anmärkningsvärt bolag allmäntatt beskrivs börsbolag varkensom som
omfattas insiderlagstiftningen eller har sedvanliga infonnationsplikterav

aktörerna på aktiemarknaden.mot

Fondkommissionäremas verksamhet

De förändrade förhållandena på kapitalmarknaden har skapat nya
förutsättningar för fondkommissionärernas arbete.

Den internationella utvecklingen går entydigt minskningmot en av
kommissionshandeln och ökning handel i portfölj. Slopandet denen av egen
1 juli 1984 fast kan på sikt leda tillcourtage likartadav utveckling här ien
landet.

Svenska fondkommissionärer mäste kunna konkurrera med utlandet på
lika villkor. Detta föranleder centrala delar fondkommissionslagstift-att av
ningen bör under förnyattas övervägande. BI. gäller dettanu reglernaa. om
handelslager i värdepapper, självinträde och blankning. Kommittén bör
därför utreda dessa frågor. Därvid bör de skyddsintressen ligger tillsom
grund för reglerna beaktas.

l denna del bör samråd ske med kreditmarknadskommittén Fi 1983:06,
utreder frågor den framtida strukturen påsom kreditmarknadenom och

därvid allmängör översyn fondkommissionslagstiftningen.en av

Insiderhandel m. m.

De nuvarande bestämmelserna insiderhandcl med aktierom m. m., som
finns i lagen värdepappersmarknaden, innebär i huvudsakom vissaatt
ledande befattningshavare och andra med särskild anknytning tillpersoner

företag med börs- eller CTC-registreradeett aktier aktiemarknadsbolag i
vissa situationer inte får handla företagetsmed aktier de harnär kännedom

i lagen särskilt angiven, offentliggjord informationom rörande bola-
get.

Trots den nuvarande insiderlagstiftningenatt inte gällt någon längre tid
och viss komplettering insiderlagstiftningenatt redan skettav attgenom
aktieoptioner nyligen jämställts med aktier prop. 198586: 151, NU 27, rskr.
287 jag det nödvändigt med vidare genomgånganser lagstift-vara en av
ningen. Detta innebär kommittén enligt minatt mening inte endast bör
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överväga utvidgning insiderkretsen till de aktieplacerande institutio-en av
portföljförvaltare till andra personkategorier,även med ellerutannernas

direkt anknytning till aktiemarknadsbolag, fåkan kännedomutan ett som
sådan offentliggjord information påverka påkan kurserna aktierom som

den blir känd.när Ett på sådanexempel personkategori ärm. m. en
offentliga tjänstemän. Vidare bör kommittén ytterligareöverväga om
värdepapper bör omfattas förbuden.av

Kommittén bör också de särskilda förutsättningarnaöverväga förom
förbudens inträdande behöver kompletteras någoti avseende för att en
effektiv insideraffärerspärr skall finnas. Detta gäller dock den frågaintemot

bankinspektionen aktualiserat i sin nämnda framställning tillsom ovan
regeringen ändring tidpunkten för förbudets inträde vidom av s.
take-over-bid. Som jag tidigare redovisat bereds frågadenna för närvarande
inom finansdepartementet i särskild ordning.

När det gäller andra förfaranden kan missbrukutgörasom anses av
nyckelpositioner inom näringslivet och bör uppmärksammas i dettasom
sammanhang vill jag särskilt peka på vad bankinspektionen i sin ovan
nämnda skrivelse från januari 1987anfört beträffande regler för motverkaatt
missbruk marknadsinformation. Kommittén bör med utgångspunkthär iav
den inspektionen gjorda undersökningen måni vad särskildaövervägaav
lagregler behövs på detta område vidoch behov komma förslagmed till
sådana.

frågaEn likartad karaktär, viss uppmärksamhet, den handelrönt ärav som
för räkning bedrivs anställda hos fondkommissionärer. Enligtegen som av
fondkommissionslagen 1979:748 får den, anknytningsin tillsom genom en
fondkommissionär normalt har insyn i uppdragsgivarens värdepappersaf-
färer sådan omfattning det allmänna försäljningsvärdet påverkas,kanattav
inte för räkning handla med fondpapper för långsiktigänegen annat
förmögenhetsförvaltning. Den omfattas begränsningen skyldigär attsom av

fondkommissionärentill innehavanmäla fondpapper och ändringar iav
Någotinnehavet. straff för brott föreskrifterna inte föreskrivet.årmot

Det har emellertid tid efter gjorts gällande dessa begränsningarattannan
tillräckligainte för avhållaär befattningshavare hos fondkommissionäreratt

från utnyttja sina insikter i marknaden till vinstgivande affärer föratt göraatt
räkning. Kommittén bör också denna fråga.övervägaegen

l lagen värdepappersmarknaden finns bestämmelservissa till skydd förom
investerare fondpapperi utnyttjar fristående fondpappersförvalta-som s.

Det har i fråga det inte också finns behov bestämmelser,satts närre. om av
det gäller verksamhet bedrivs fristående placeringsrådgivare.som av
Kommittén bör denna fråga.överväga även
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stockFristående optionsoptionsrätler

för undersökning vissa1986:21 kommissionenDs FiIden rapport avsom
frågan1986 bl.lade framaktieemissioner togssommaren a. upp om

stock options, dvs. optionsrätterutfärda ärmöjligheten att soms.
Detanknytning till skuldebrev. har hävdatsfristående och harinte ett att

få företagetföretag skulle starkt intressefunktionärer iledande attett ett av
friståendeföretaget fick tillfälle förvärvautvecklades väl de attom av

sådan ordning skulle verka motivationshöjande deEnoptionsrätter. utan att
principernabolagsetiska äventyras.

i Sverige.närvarande inte möjligt stock optionsför emitteraDet är att
tillåtaemellertid förordat frågan stock optionsKommissionen har att attom

Kommissionen möjlighetentill prövning. har pekat göraäven atttas upp
icke överlåtbara för därigenom optionserbjudandeoptionsrätterna att ett

synpunkt. Kommissionens förslagskall erinringar bolagsetiskinte möta ur
de flesta remissinstanserna.tillstyrktes av

aktierJag har i 198687:76 riktade emissioner somprop. om av m. m.,
eftersom ytterligarebygger kommissionens förordatrapport, att,

fråganunderlag erfordras för skall ställning till stockkunnaatt ta omman
tillåtas, frågan tillkallade kommittén.options bör bör denövervägas av nu

föreslår så sker.Jag att l
lfrågoraktiebolagsnmsligaVissa
å

framförts önskemåltid har i olika sammanhangUnder omsenare
ilagstiftningsåtgärder aktieägarnas ställningaktiebolagsrättsliga för stärkaatt

25. önskemål anknytning tilljfr 198687:76 Vissa dessa har näraprop. s. av
i handförhållandena värdepappersmarknaden. Jag här förstaavser

L206uppköpsbud se motion 198687:L20S ochriksdagsmotioner samtom
rättegångskostnader motion l98687:L2l0. Jfroch informationsplikt seom

LU 198687:5.även
mening det lämpligt kommittén förutsättningslöstEnligt min är att

angivna frågorna.deöverväger nu

Övrigt

frågorKommittén bör oförhindrad andra avseendeävenatt ta uppvara
förhållandena på värdepappersmarknaden de särskilt tagits härän uppsom

föranledernäringsutskottets betänkande i den mån utredningsarbetetelleri
det.

hållabör sig orienterad utredningsarbete avseendeKommittén detom
fondbörs.närliggande frågor, sker initiativ Stockholmssom av
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berör handeln med optionerNar det galler fragor och liknandesom
bör kommittén den tidigaresamråda med nämnde sarskiltleinstrument

utredaren.
1984:5beakta de direktiv dir. utfärdats till samtligaKommittén bör som

utredare.särskildakommittéer och
utredningsupptlrzigetarbeta skyndsamt och slutföra föreKommittén hör

den omfattning det visar sig lämpligt hm utrednings-ar II988.utgangen av
redovisas iresultatel etapper.

Hemställan

hemställer jaghänvisning vad jag anfört regeringenMed till attnu
uppgift föredra kredit- ochdet statsråd har till fragorbemyndigar attsom om

fondvasendet
kommitté omfattad kommittéförordningen 1976: l 19tillkallaatt en av —

med uppdrag förhållandenamed högst sju ledamöter göra översynatt en av
värdepappersmarknaden,

ledamöterna ordförande.attatt utse en av vara
sekreterare och biträdebesluta sakkunniga, atannatexperter,att om

kommittén.
jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaVidare hemställer attatt

huvudtitelns anslag Utredningarsjunde m. m.

Beslut

hanssig föredragandens överväganden och bifallertillRegeringen ansluter
hemställan.

Finansdepartementet
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TilläggsdirektivenBilaga

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till värdepappersmarknadskommit-
Fitén 1987:03

Dir. 1988:27

Beslut vid regeringssammzinträde 1988-05-19

Statsradet Holmberg anför.

Mitt förslag

föreslårJag fårvärdepappersmarknadskommittén till ytterligareatt upp-
gift lämna förslag till hur handeln med standardiserade ochoptioneratt ter-
miner bör organiserad. Kommittén bör också i sitt utredningsarbetevara

uppmärksamhet effekter börsraset i oktober 1987.ägna fit av

Bakgrund

Värdepappersmarknadskommittén har enligt sina direktiv Dir. 1987:11
till uppgift därvidvärdepappersmarknaden ochgöra över-översynatt en av

fragor värdepappersmarknaden. reglernaväga regler och tillsynrörsom
för fondbörsverksamhet. insider-fondkommissionärernas verksamhet och
handel

Optionsutredningen Fi betänkande1987:01 har nyligen lämnat sitt
SOU 1988:13 Handel med optioner och terminer.

När utred-det gäller frågan optionsmarknadens organisation läggerom
ningen inte något konkret frågan överlämnasfram förslag föreslårutan att
till värdepappersmarknadskommittén. föreslår i övrigt han-Utredningen att
delsregler införs för den handel bedrivs i dag.som

några undersök-Optionsutredningen också redogörelse förhar lämnat en
aktier inträf-ningar föranletts den kraftiga kursnedgången pa somsom av

fade under till börsrasetoktober 1987. internationella orsakerAnalyser av
bl.a. Bradykommissionen i USA.finns i flera utländska utredningar Lex. av

and SEC. York-börsen Katzen-Securities Exchange Commission New
bach-rapporten. Chicago Mercantile Exchange och Londonbörsen.
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Optionsutredningen detwksä :itgiirdsprogram Stockholms Op-tur upp som
tionsmarknad OM Fondkommission AB Swedens Optionsoch and Futures
Exchange AB lade fram i november 1987 den utredninggemensamt samt

bankinspektionen genomfört några bankers fondkommissions-ochsom av
bolags och terminsziffärer.options-

Uppdraget

Frågan optionsmarknaden skallhur organiserad hänger intimtvara sam-
med hur värdepappersmarknaden Bådai övrigt reglerad. frågornaärman

bör utredas i sammanhang. Värdepappersmarknadskommittén bör där-ett
för också denna uppgift. Kommittén bör oförhindrad föreslå deattges vara
handelsregler behövs utifrån den organisation kommittén föreslår.som som

utgår ifrånJag värdepappersmarknadskommittén i sitt utredningsar-att
ocksåbete kommer effekter det nämnda börsraset. Kommittén börav

redovisa synpunkter den påverkatshur svenska värdepappersmarknaden
det internationella börsraset med hänsyn till de speciella institutionellaav

förhållanden och den reglering handeln gäller den svenska värde-av som
pappersmarknaden.

Med de nämnda utredningsuppgifterna bör kommittén kunna slutföra sitt
arbete utgångenföre juni 1989.av

Hemställan

Jag hemställer fårvärdepappersmarknadskommittén tilläggsdirektiv iatt
enlighet med vad jag har anfört.nu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Bilaga Vissa EG-direktiv

CouncilFörsta börsdirektivet Directive of 5

March 1979 coordinating the conditions for the
admission of Securities official stock exchangeto

listing 79279EEC
Direktivet omfattar inregistrerade börspapper och sådana värdepapper som

föremål för ansökan inregistreringär vid fondbörs Gemen-inomen om en
skapen. En medlemsstat får besluta värdepapper utgivna medlemssta-att av

och deras offentliga myndigheter andelar i aktiefonder och bevister samt
delaktighet i liknande kollektiva investeringsverksamheter inte skallom

omfattas direktivet.av
Medlemsstaterna skall, erforderlig normgivning, säkerställa delsgenom

börsregistrering fårinte ske med mindre direktivets minimivillkor äratt
uppfyllda, dels vissa angivna skyldigheter skall gälla för emittenteratt av
börsregistrerade värdepapper. l fyra bilagor A-D till direktivet deanges

frågankrav det varvid och CA aktier och B ochär Dom avser avser
De villkoren för inregistreringräntepapper. aktierelateradenärmare av

instrument i vissa punkter i bilagorna och C.Aanges
medlemsstater får hårdareEnskilda ställa villkor i bilagornaän som anges

hårdareA-D eller villkor redan behållagäller dessa, under förut-om
sättning dessa villkor gäller generellt för samtliga emittenter eller föratt
särskilda kategorier emittenter. Undantag från hårdare fårdessa villkorav

denna likabehandlingsprincip upprätthållsgöras vad gäller undan-ävenom
sådantGörs undantag skall vederbörande myndighet ha möjlighettaget.

i det enskilda fallet, föreskriva de särskilda villkor för inregistreringatt, som
institutionen finner erforderliga.

Varje medlemsstat skall och bemyndiga fleraeller institutionerutse en
competent authorities ansökan inregistreringavgöraatt en om av
värdepapper vid börs. Medlemsstaten skall därvid tillse den behörigaatten
institutionen har de befogenheter behövs för utföra de uppgifterattsom

Ävendirektivet förutsätter. sökanden formellt uppfyller de kravsom om
direktivet får behöriga avslåställer den institutionen ansökansom upp en

inregistrering, det förhållandenbedöms emittentens sådanaäratt attom om
bifall till ståansökan skulle i till investerarnas intressen.ett motsats

En emittent värdepapper inregistrerats skyldig förse behörigär attvars
institution med informationall institutionen finner erforderlig för attsom
skydda investerare eller smidig handel. Behörig institutionatt garantera en
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offentliggör sådan information inom viss tidkan föreskriva emittentenatt
på sådant godtagbart. Gör emittenten inte det kanoch sättett som anses

fåttoffentliggöra uppgifterna efter det emittentenbehörig institution att
tillfälle sig.att yttra

fårBehörig institution besluta avregistrering värdepapperom av om en
upprätthållas även tillfälligatillfredsställande handel inte kan störningar i

investerarskyddet såhandeln medföra avregistrering eller kräver.kan om
ocksåAvregistrering kan ske med hänsyn till särskilda omständigheternär

på begärannormal handel inte längre möjlig. Beslut avslagär som avser en
avregistrering skallinregistrering beslut kunna överklagas tillsamtom om

domstol.
måste månader frånEn inregistrering inomansökan avgörasom sex

månaderansökan eller ansökan kompletterats inom efter det attsexom
kompletteringen gjorts. Meddelas inte beslut inom angiven tid skall det

Även sådantansökan lämnats bifall. avslag skallutananses som om
till domstol.kunna överklagas

Om ansökan inregistrering aktierelaterade instrument ut-avseren om
kunna bifallas endast emittenten kangivna bolagen skall ansökan omav

tillfredsställande skydd för investerarna.erbjuda ett
skyldiga enligt bilaga CDen information emittenterna lämnaär attsom

påmåste flera tidningar elleroch D publiceras i eller större annaten
behörig institution. Informationenmotsvarande detta godtagitssätt om av

behörig institution.skall dessutom samtidigt sändas till
i medlemsstater samarbetaDe behöriga institutionerna olika skall med

syfte uppgifter och för underlättavarandra i kunna fullgöra sina attatt
förfaranden inregistrering värdepapper i fleraavseende med-av samma

måstemöjliggöra sådant samarbete ansökanlemsstater. För att ett en om
inregistrering innehålla ansökan gjorts eller kommeruppgift snartatt attom

i medlemsland.göras annat
anställd vid behörig institution skall ha tystnadspliktAll personal en

får tjänstbeträffande all konfidentiell information de i sin intesom om
Sådani lag. information skall dock kunna lämnas till behörigannat utanges

institution i medlemsland.ett annat

Bilaga VillkorA. för aktier för officiell vidinregistrering noteringav en
fondbörs

Som villkor för inregistrering aktier skall följande gälla:av
överlåtas.Aktierna skall kunna fritt Aktier för vilka betalning inte

får överlåtbaraerlagts behandlas fritt åtgärder vidtagitssom om som
överlåtbarheten inte begränsats handeloch medgaranterar att om

aktierna sker på godtagbartoch allmänhetenöppet sättett attgenom
förses med information.all relevant

Aktier givits företag hemmahörande i EG-landut ett annatsom av
skall ha fysisk form med hemlandets standard.överensstämmeren som
överensstämmer formeninte den fysiska med de regler gäller i detsom
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EG-land där inregistrering aktierna söks skall detta offentliggöras.av
Aktier utgivna företag hemmahörande i icke EG-land måste haettav en
sådan fysisk utformning den innefattar tillräcklig säkerhet föratt att
skydda investerarna.

Det uppskattade marknadsvärdet aktier, för vilka inregistreringav
söks, skall normalt motsvara minst 1 milj. ECU ca milj. kr..7,5 Kan
marknadsvärdet inte måsteuppskattas, i stället företagets balansomslut-

Äruppgåning till minst 1 milj. ECU för räkenskapsår. mark-senaste
nadsvärdet lägre kan inregistrering ändå få förekomma det finnsom
förutsättningar för tillfredsställande handel i aktien. Kravet gäller inteen
vid ansökan inregistrering ytterligare aktier slag deom av av samma som

redan inregistrerats. Initialt skall regeln tillämpas så marknads-attsom
påvärdet aktierna vid inregistreringstillfället måste uppgå till motvärdet

i nationell valuta 1 milj. ECU enligt den kurs gäller vid den tidav som
direktivet Förändras såmotvärdet det stadigvarande awikerantas. att
med minst 10 i jämförelse med milj. ECU1 under periodprocent en av

år måste medlemsstaten inom månader12 därefter ändra kravet påett
inregistrering så det på uppgår till det värde i nationell valutaatt nytt

1 milj. ECU.motsvararsom
Företag söker inregistrering aktier skall ha bedrivit verksamhetsom av

under minst räkenskapsår. frånUndantag detta fårkrav dettre göras om
ligger företagetsi eller investerarnas intresse och investerarna haratt
tillgång till tillräcklig information företaget.om

Företagets aktier skall vid tiden för inregistrering i tillräcklig mängd
spridda bland allmänheten i eller flera EG-länder. Detta villkorettvara

gäller inte aktierna skall distribueras till allmänheten via aktie-om en
Ärbörs. detta fallet räcker det med utförsäljning till allmänhetenatt

sker under kort period. Tillräcklig spridning skall alltid ha sketten anses
de aktier, inregistreringennär i allmänhetens iär ägosom avser, en

omfattning minst 25 °o det tecknade kapitalet förmotsvararsom av
samtliga aktier motsvarande slag. Tillräcklig spridning kanav anses
föreligga vid lägreäven procenttal det kan förväntas handelnett attom
ändå fungerar tillfredsställande. En förutsättning det finnsär att ett stort
antal aktier. Hänsyn skall också till hur spridningen till allmän-tas stor
heten Har inregistreringär. visst slags aktier skett och söksettav
därefter inregistrering ytterligare aktier slag skall sprid-av av samma
ningskravet relateras till det totala antalet inteaktier slag ochav samma
till de ytterligare aktier ansökan Inregistrering aktier kansom avser. av
ske spridningskravetäven inte uppfyllt, aktierna inregi-är ärom om

någonstrerade i någraeller icke EG-länder och aktierna i detta land
eller dessa länder spridda mängd.till allmänheten i tillräckligär

Ansökan inregistrering utgivnaaktier skall normalt allaom av avse
aktier från fårslag. Undantag denna regel dock i visstgörasav samma
fall. Detta gäller det inom finns vissa aktieposteraktieslagom samma

innehas behållai syfte kontrollen företaget elleröverattsom som
grund överenskommelse inte överlåtbara tidsperiod.under vissärav en
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Inregistrering får då ske övriga aktier slag under förut-av av samma
sättning allmänheten informeradär situationen och den inteatt lederom
till dessa aktieägares intressen åsidosatta.bliratt

Aktier i företag utanför EG får inte i undantagsfallän inregi-annat
inom Gemenskapen de inte inregistreradestreras är antingen iom

hemlandet eller i det land där majoriteten aktierna handlas.av

Bilaga B. Villkor för inregistrering för officiellrdmepapper noteringav
på fondbörsen

Räntepapper utgivna företagettav

Räntepapper inregistreras måste utgivna sådana företagsom vara av som
har juridisk form lagstiftningen känner.en som

Räntepapperets juridiska form måste med lagöverensstämma och vara
fritt överlåtbart. Räntepapper för vilka betalning fårinte erlagts behandlas

fritt överlåtbara åtgärder vidtagits överlåtbar-som garanterar attom som
heten inte begränsats och handel med skerräntepapperen påöppet ochom

godtagbart sätt allmänheten förses med allett relevant informa-attgenom
tion.

En ansökan inregistrering måste alla räntepapper utgivitsom avse som
samtidigt med villkor.samma

Räntepapper givits företag hemmahörande i EG-landut ett ettsom av
måste ha fysisk form med hemlandetsöverensstämmer standard.en som
Den fysiska formen bör också med denöverensstämma gäller i detsom

överensstämmerEG-land där inregistrering söks. inte den fysiska formen
med de regler gäller där förhållandetskall offentliggöras behörigsom av
institution.

ettiickeRäntepapper utgivna företag hemmahörande i EG-land måsteav
sådanha fysisk form den innefattar tillräckligt skydd för in-att etten

vesterarna.
Lånebeloppet får inte understiga 200 ca000 ECU 1,5 milj. kr.. Detta

gäller dock inte för lån storlek inte bestämd. Understiger lånetär 200vars
000 ECU kan inregistrering ändå ske det finns förutsättningar förom en
tillfredsställande handel. Initialt skall huvudregeln såtillämpas lånebe-att
loppet vid inregistreringstillfället måste uppgå till minst motvärdet i natio-
nell valuta 200 000 ECU enligt den kurs gäller direktivetnärav antas.som
Förändras såmotvärdet det stadigvarande avviker med minst 10att procent

jämförelsei med 200 000 ECU under period år måste med-etten av
lemsstaten inom månader12 därefter ändra kravet på inregistrering så att

pådet uppgår till värde i nationell valutanytt 200 000ett motsvararsom
ECU.

Konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner får inregistreras endast om
företagets aktier redan har inregistrerats på fondbörsen någoneller annan
reglerad och erkänd marknad. Sådana instrument får i undantagsfall inregi-

de underliggandeäven aktierna inte inregistreradestreras är underom
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behörig institution finner innehavarna instrumentenförutsättning att att av
bilda uppfattningtillgång till erforderlig information för kunna sighar att en

de aktier dessa instrument relaterade till.värdet ärsomom av

Räntepapper utgivna offentliga myndigheter eller a publicstater,av
international body

måsteRäntepapperen fritt överlåtbara måsteoch inregistreringenvara om-
fatta alla utgivits samtidigt med villkor.räntepapper som samma

Räntepapper givits eller myndigheter EG-landi börut staten ettsom av
ha fysisk form med deöverensstämmer regler gäller i deten som som

ÄrEG-land där inregistrering så måstesökts. inte fallet förhållandedetta
offentliggöras.

Räntepapper utgivna icke EG-stater, deras offentliga myndigheterav
eller public international måstea body ha sådan fysisk form denatten
innefattar tillräckligt skydd för investerarna.ett

Bilaga C. Förpliktelser för bolag aktier inregistrerade vid fond-ärvars en
börs

Erbjuds allmänheten köpa nyemitterade aktier slag redanatt av samma som
finns inregistrerade bolaget skyldigt, i det fall inregistreringär deav nya
aktierna inte sker automatiskt, ansöka inregistrering inom år frånatt ettom

frånemissionen eller aktierna överlåtbara.det blev frittatt
Bolaget skall likabehandla alla aktieägare befinner sig isom samma

situation.
måste,Bolaget i fall i den medlemsstat där aktierna officielltärvart

noterade, försäkra sig all nödvändig information finns såtillgängligattom
aktieägare har möjlighet tillvarata sina rättigheter. måsteDettaatt att

särskilt avse
information bolagsstämma och aktieägares möjligheter sinutövaattom
rösträtt
information avseende utdelning, emission aktierav nya m.m.
anvisning på kommissionär vilken aktieägarna kan tillvarataen genom
sina ekonomiska rättigheter under förutsättning bolaget självt inteatt
kan aktieägarna denna service.ge

Ett bolag har för avsikt ändra bolagsordningen måste informeraattsom
behörig institution i det medlemsland där aktierna officiellt noterade.är
Informationen måste lämnas till behörig institution kallelsenärsenast ut-
färdas till den skall beslutastämma ändringen.som om

måsteBolagen så möjligt offentliggöra årsbokslut årsbe-ochsnart som
rättelse. Om bokslutet eller förvaltningsberättelsen inte överensstämmer

Rådetsmed direktiv avseende bolags redovisning och denna informa-om
tion inte bild bolagets tillgångar åtaganden,och ekonomiskaenger sann av
ställning vinstoch eller förlust så måste detaljerad informationen mer om
bolaget presteras.
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måsteBolaget så möjligt offentliggöra varje betydelsefull hän-snart som
delse kan påverka företagets tillgångar, åtaganden eller ekonomiskasom
situation affärsinriktningeller eller kan leda till betydande prisrörelsersom
på bolagets aktier. Behörig institution kan dock frånmedge undantag denna
informationsskyldighet offentliggörande skulle till förfång förettom vara
bolaget.

Bolagen måste dröjsmål offentliggöra varje förändring i de rättig-utan
heter följer med de olika aktieslagen. måsteBolagen vidare offent-som
liggöra ägarförändringar såstörre de kommer till bolagets kännedom.snart
Sådana förändringar aktieinnehav skyldiga redovisaägarna är attav som
enligt flaggningsreglerna årsi 1988 direktiv jfr 4avsnitt skall offentliggöras

bolaget inom nio dagar från det transaktionen kom till bolagets känne-av
dom.

De bolag aktier officiellt noterade i flera medlemsländer måsteärvars
Ärsprida information i samtliga dessa länder. aktierna officielltsamma

noterade i icke måsteEG-land den informationäven sprids där ävenett som
spridas i de EG-länder där aktierna officiellt noterade informationenär om
har betydelse för riktig bedömning aktierna.en av

Bilaga D. Förpliktelser för emittenter blivit inregi-räntepapperav som
strerade på fondbörsen

måsteFöretagen långivaretillse alla behandlas lika med på deavseendeatt
rättigheter följer Om tillåtetdet fårräntepapperen. enligt lagärsom av
dock företaget återbetalningerbjuda del lånet tidigare vadänav av som

vid emissionen. Företaget måste också vad gäller information be-angavs
handla innehavarealla lika. Detta gäller särskilt information bolags-om

återbetalningränteutbetalningar,stämmor, Företaget måste vidarem.m.
kommissionär vilken innehavarna kan tillvarata sina ekono-utse en genom

miska rättigheter inte företaget självt kan tillhandahålla denna service.om
Företag planerar någongenomföra ändring i bolagsordningenattsom

eller påverkarstadgar innehavarnas skall tillkännage detta tillrättsom
behörig institution. måsteTillkännagivandet i samband medgöras senast att
kallelse utfärdas till den skall besluta ändringen.stämma som om

måste såFöretagen möjligt årsbokslutoffentliggöra årsbe-ochsnart som
Omrättelse. bokslutet eller berättelsen Rådetsinte medöverensstämmer

direktiv avseende företags redovisning och denna information inteom ger
bild företagets tillgångar åtaganden,och ekonomiska ställningen sann av

så måsteoch resultat, detaljerad information företaget.presterasen mer av
måste såFöretaget möjligt offentliggöra varje betydelsefullsnart som

påverkahändelse kan företagets möjligheter fullgöra åtagan-sinaattsom
den. Behörig institution kan dock frånmedge undantag denna informa-
tionsskyldighet offentliggörandet skulle till förfång för bolaget.om vara

måsteFöretaget dröjsmål offentliggöra varje lånevillko-förändring iutan
varje emission.samtren ny

Har inregistrering konvertibler eller teckningsoptioner måsteskettav



Bilaga 3 5171989:72SOU

rättigheterförändring dedröjsmål varjeoffentliggöraföretaget somutan av
relaterade till.dessa instrumentpå olika aktieslag ärföljer de som

mås-medlemsländerinregistrerade i fleraDe företag ärräntepappervars
Är räntebärandeländer. deinformation alla dessaisprida pappe-te samma

den informationEG-land skalli ickenoteradeofficiellt även ett somrenE
där inregistrering ränte-de EG-länderspridas isprids där även sammaavi bedömning dessaförhar betydelseinformationenskett avenompapperE

räntepapper.

publiceller aoffentliga myndigheteremitteradeRäntepapper stater,av
bodyinternational

behandlas likalångivarnaskyldiga tillseemittenterRubricerade är att att
Om detutgivnaföljeravseende på de rättigheter räntepapper.med avsom

lånetdelåterbetalningfår erbjudadock emittententillåtet enligt lagär av av
vid emissionen.vadtidigare än som angavs

allainformation behandlaockså vad gällermåsteRubricerade emittenter
räntebetalningar, in-informationsärskiltlika. Detta gällerinnehavare om

innehavarnavilkenockså kommissionärskalllösen De utse genomenm.m.
rättigheter.sina ekonomiskakan tillvarata

sprids till mark-informationtillseRubricerade emittenter skall att samma
inregistrera-finnsmedlemsländer därsamtliga räntepapperennaden inom

Är EG-länder skall den in-ickeinregistrerade ide. ävenräntepapperen
inregistreringEG-länder därspridas i desprids därformation även avsom

för bedöm-informationen har betydelsesketträntepapper enomsamma
ning dessa räntepapper.av

Council Directive of 17börsdirektivetAndra2
forrequirementscoordinating the1980March

of thedistributionscrutiny anddrawingthe up,
published for theparticulars belisting to

exchangeofficial stocksecuritiesadmission of to

80390EEClisting

skallpå prospektdeminimikravpreciseradedirektivet ställsI somupp
börsregistrering värdepapper.samband medoffentliggöras i av

föremål för ansökanför värdepapper ärDirektivet gäller en omsom
dock inteDirektivet gällerEG-land.ifondbörsinregistrering vid etten

kollektiva in-liknandedelaktighet ibevisaktiefonder ochandelar i om
ellerutgivnaheller för värdepappervesteringsverksamheter, staterav

myndigheter.offentliga
värde-inregistreringansökanskall tillMedlemsstaterna att avomense

introduktions-bifallasfondbörs inte skall kunnavid att ettutanenpapper
få ske förränoffentliggörande skall intesådantoffentliggjorts. Ettprospekt

medlemsstatende institutionerden ellergodkäntsprospektet som avav
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bemyndigats för uppgiften competent authorities.
lntroduktionsprospektet skall tillräcklig information företagetsge om

tillgångar och skulder, ekonomiska förhållanden, vinst och förlust och
affärsinriktning för investerare skall kunnaatt göra välgrundad be-en
dömning företaget och de rättigheter följer de värdepapperav som av som
ansökan Det ankommer medlemsstaten till deavser. att attse personer

ansvarigaär för introduktionsprospektet känner till åliggandensinasom vad
prospektets innehåll.avser

Introduktionsprospektets innehåll skall lätt analyserbart och såvara ut-
förligt möjligt och fylla de krav i bilagda förteckningar,som A, Btresom eiC,och för aktier, räntepapper aktierelaterade instrument.anges lresp.

å
l Medlemsstaten får behörig institution befogenhet medge undantag,ge att l
helt eller delvis. från lkravet på introduktionsprospekt, de värdepappernär l

ansökan inregistrering utgörssom om avser av
värdepapper har varit föremål för offentligt erbjudandesom
värdepapper emitteradeär i förbindelse med take over-som ett

erbjudande
värdepapper emitterats i förbindelse med fusion medsom ett annat

bolag eller med bolag under bildandeärett eller med bolagsom ett som
delas eller i förbindelse med överförandet alla eller delarupp ettav av
bolags tillgångar och skulder eller ersättning för sådana överfördasom
tillgångar utgörs kontanter.änannatsom av

Undantag får i fall under 1-3 dock endast i detgöras fallsom anges att
företaget inom månader12 före ansökan inregistrering offentliggjort ettom
dokument enligt behörig institutions bedömning introduk-som motsvarar
tionsprospektet. Dessutom måste alla väsentliga förändringar skettsom
efter det nämnda dokument upprättadesatt sammanställas i dokumentett
och offentliggöras. Dokumenten skall dessutom finnas tillgängliga för all-
mänheten dels hos företaget och dels hos det mäklarföretag deltar vidsom
emissionen.

På enahanda fårsätt undantag från prospektskyldigheten göras deom
värdepapper ansökan inregistrering utgörssom om avser av

fondaktier tilldelas gamla aktieägare och de gamla aktiernasom
redan inregistreradeär på fondbörsen

aktier utställda vid bl.a. konvertering konvertibla skuldebrevav
aktier hänför sig till teckningsoptioner bolagets aktier redansom om

inregistreradeär vid fondbörssamma
aktier emitteras för bytas redan inregistreradeatt aktierutsom mot

inte utställandet de aktierna innebär höjningom bolagetsav nya en av
aktiekapital.

Undantagen i 1-4 gäller under förutsättning viss information iatt som anges
bilaga A offentliggörs.
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frånPå enahanda får också undantag prospektskyldighetensätt göraslll
inregistreringde värdepapper ansökan utgörs t.ex.omsom avser avom

eller marknadsvärde eller nominellaaktier antal uppskattadevars
värde eller, i avsaknad nominellt värde, det bokförda parivärdet, under-av

på10 eller motsvarande värde aktier slagantaletstiger procent av av samma
redan inregistrerade fondbörsär sammasom

emitterade bolag och andra juridiskaräntepapper ärav personer som
hemmahörande i medlemsstat och somen

sin verksamhet monopol ocha legaltutövar ettsom
b har bildats med stöd särskild lån garanteradelag eller ärav vars av

någon dennas delstatermedlemsstaten eller av
utgivna juridiska dock bolagräntepapper ärsomav personer — —

hemmahörande i medlemsstat bildats särskild lag ochoch som genomen
verksamhet bestårunderkastad denna lag och uteslutande i underär attvars

kontroll låna medel finansierastatlig via ochräntepapper attupp pro-
dessaduktionsverksamhet med medel och medel tillskjuts ochstatensom av

sådana tillmed hänsyn nationell lag likställda medräntepapper ärom
emitterade eller garanteraderäntepapper statenav

utdelade anställda,4. aktier till aktier slag redan finnsom av samma
påinregistrerade fondbörssamma

påvärdepapper redan inregistrerats fondbörs isom en annan samma
medlemsstat.

får såvittBehörig institution medge undantag viss informationavser som
innehålla,prospektet skall den finnerom

någonringa betydelse hadessa upplysningar och inte kanäratt av
tillgångarpå bedömningen och skulder, ekonomiskainverkan företagetsav

framtidsutsikter ellerställning, resultat och
offentliggörandet sådan information strider intressenallmännamotatt av

företaget betydande skada, under förutsättning i sisteller för nämntutsätter
sådant såvittfall, inte skulle vilseleda allmänhetenundantagatt ett avser

fakta och omständigheter betydelse för riktig bedömningärsom en avav
ifrågavarande värdepapper.

innehåller behörigaDirektivet bestämmelser denäven attsom anger
fall får prospektets inne-institutionen särskilda medge begränsningari av

innehållaalltså de uppgifterhåll. behöver i dessa fall inte allaProspektet
räknas i direktivbilagans tillämpliga listor.som upp

får offentliggöras förrän det blivitlntroduktionsprospekt intenämntssom
fårGodkännande endast ske de kravgodkänt behörig institution. omav

i direktivet har uppfyllts.som anges
Även ingå introduktionsprospektetde revisionsberättelser skall isom

godkännas behörig institution.skall av
antingen viaOffentliggörandet introduktionsprospektet skall ske enav

broschyrtidningar med spridning eller gratiseller flera stor somgenom en
därtillgänglig för allmänheten dels hos de fondbörser ansökanskall finnas

inregistrering gjorts, dels hos det företag värdepapper skall inregi-om vars
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och dels hos den mäklare deltar introduktionen.vidstreras som
måsteDessutom hela introduktionsprospektet eller notis in-en om var

troduktionsprospektet har offentliggjorts och allmänheten fåkan deltavar
det införas i tidning anvisas den medlemsstat i vilken börsregi-av en som av

strering söks.
Introduktionsprospekt måste offentliggöras inom rimlig tid före det att

inregistrering sker. Tiden skall i lag eller behörig institution.anges av
Offentliggörandet får i vissa undantagsfall ske efter det inregistreringatt
skett behörig institution tillåter det.om

Behöriga institutioner i olika medlemsstater skall utbyta information med
varandra i syfte förenkla förfarandet i det fall ansökan inregistreringatt om

värdepapper skett i flera medlemsstater vid eller ungefärav samma samma
tidpunkt.

innehållerBilagorna A-C detaljerade uppräkningar vad introduk-ettav
innehålla.tionsprospekt skall Lista bestämmelserA aktier,rörtar upp som

lista B obligationer och andra räntebärande Clista aktierelate-samtpapper
på innehållrade instrument. kravDe prospektets ställs rörsom upp upp-

gifter vilka ansvariga för introduktionen och för revisionenärom som av
emittenten, allmänna upplysningar emittenten, hans ekonomiska ställ-om

årensning och verksamhet, de balans- och resultaträkningartre senaste
m.m.

Council3 Tredje börsdirektivet Directive of 15

February 1982 information be publishedtoon on
regular basis by companies the shares of whicha

have been admitted official stock-to

exchangelisting, 82121EEC
Syftet med direktivet investerare fåri aktier korrektär att garantera att en
och regelbunden information under hela den tid aktiebolaget har sinasom
aktier börsnoterade. Aktiebolagen åläggasskall skyldighet publiceraatten
halvårsrapporter verksamheten, vinst och förlust för de första måna-om sex
derna varje räkenskapsår. mångaLiksom i fallandra det möjligt förär en
medlemsstat i EG skärpa kraven vad i direktiven underutöver sägsatt
förutsättning skärpningen gäller alla bolag.att

Halvårsrapporten måste månaderpubliceras inom fyra efter den aktuella
sexmånadersperiodens utgång. I undantagsfall behörig med-institutionäger

Halvårsrapporten innehållautsträckt tid. skall räkenskaper och för-ge
klarande uttalanden hänförliga till bolagets verksamhet ochvinstsamt
förlust. tabellformI skall obligatoriskt redovisas bolagets nettoomsättning

vinst eller förlust före eftereller skatt. I de fall aktiebolag harsamt ett
utbetalt eller interimistisk måsteutdelning räkenskapernagöraattavser en
visa vinst eller förlust efter för sexmånadersperiodenskatt och storleken
den utbetalda eller planerade interimistiska utdelningen. Till jämförelse av
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måste halvårsrapportenföretagets utveckling i redovisas motsvarandeäven
innehållasiffror för föregående period. Rapporten skall prognos somen

skall innehålla relevant information vilket möjliggör för placerare atten
god bedömning utvecklingen aktiebolagets verksamhet liksomgöra en av av

förhållandevinster förluster i bolaget i till de speciella faktorer kanoch som
på-ha påverkat dessa omständigheter. Motsvarande jämförelse för det

gående räkenskapsåret måste också också såkunna Det skall igöras. stor
halvårsrapportenmöjligt finnas material i hänför sigutsträckning somsom

räkenskapsår. Omtill framtida utveckling för bolaget undertrolig nästaen
de presenterade siffrorna avseende och vinst eller förlust förenettoresultat
och efter skatteavdrag halvårsrapporten oanvändbara för beskrivai är att

behörig institution tillse behövliga ändringaraktiebolagets aktivitet skall att
vidtas.

Halvårsrapporten måste de EG-länder där bolagetspubliceras i den eller
noterade. flera tidningaraktier officiellt Publiceringen skall ske i ellerär en

hela Offent-eller tidskrifter täcker landet eller väl spridda i landet.ärsom
liggörande också på godkäntskan ske liknande detsättrapporten ett omav

behörig institution.av
skyldigt halvårsrapporten till behörigBolaget sända kopiaär att en av

varje medlemsland där föremål för officiell notering.institution i aktierna är
får inte fullgöras vid den tidpunktDenna skyldighet än när rapportensenare

gången i någon medlemsstaterna.publiceras första av
skall och bemyndiga eller flera institutionerMedlemsstaterna attutse en

tillåtaefterlevnad. Behörig institution vissvaka direktivets ägeröver att
får det kaninformation skall med enligt direktivet utlämnas omsom vara
stårredovisning informationen i strid med allmän-öppenantagas att av

fallethetens eller allvarligt skadar aktiebolaget. I det sistnämndaintressen
får försvårardock information inte utelämnas det för allmänheten attom

bola-beakta fakta och omständigheter viktiga för bedömningenärsom av
någon ansvarig föraktier. Bolaget eller bolagets ärgets representanterav

på undantagriktigheten och relevansen i de fakta vilka ansökan äromen
baserad.

information be4 Council Directive the toon
major listedpublished when holding ina a

88627EECacquired disposed oforcompany

innehåller minimiregler in-Direktivet i december 1988 ochantogs om
försäljningvid köp ellerformation skall till allmänhetenlämnas avsom

deaktier ärbörsbolag. Direktivet gäller allaaktieposter istörre oavsett om
imed aktierTransaktionerhemmahörande i EG-land eller i tredje land.ett

tillämpningsområde.fondbolag från direktivetsundantagnaär
vilkapå juridiska eller fysiskaDirektivet tillämpligtär sompersoner

förfogar aktier i aktieslagförvärvar eller störreägare över poster varsav
på bedriver verksam-aktier officiellt noterade börs inom EG ellerär en som
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het inom EG. Förslaget bygger på vad finns intaget i de börs-tresom
direktiven information och syftar till precisera vissa de kravattom av som
uppställts i de direktiven. Förslaget minimikrav och hinder före-tre anger
ligger inte för enskild medlemsstat skärpa kraven.att

Den fysiska juridiskaeller förvärvar aktier i bolag skall,ettperson som
innehavet därigenom når till eller 10 %, 20 %, 13, 50över %, 23om upp

samtliga underrätta bolaget behörigröster, och institution inom sju dagarav
från transaktionen storleken på sitt aktieinnehav. Samma gäller för detom
fall han aktier i bolaget och hans innehav till följd därav gåratt nedavyttrar

någonunder de uppställda En enskildgränserna. medlemsstat får ersättaav
gränsvärdena 20 % och 13 med får25 % i stället för 23 tillämpasamt
gränsvärdet 75 %. Underrättelseskyldigheten ocksåomfattar aktier som
innehas andra i egenskap ombud. Ett aktiebolag erhållitav personer av som

underrättelse skall nio dagar därefter offentliggöra underrättelsensenasten
varjei medlemsstat där bolagets aktier officielltär noterade.

frågaI underrättelseskyldighet beträffande förvärv eller överlåtelseom av
aktier innehas dotterbolag behöver underrättelse lämnas endastettsom av

moderbolaget.av
Rösträtten skall tillkomma viss den påinnehasäven näranses en person

hans tredje den innehasvägnar företag han kontrollerar,ettav man, av som
den innehas tredje med honom träffat skriftligt avtalettav man som om

handlingslinjer ledningen i börsbolaget, den inne-gentemotgemensamma
has tredje med honom träffat skriftligt avtal tillfälligettav man som om
överlåtelse aktierna, den knuten tillär aktier han ipantsatt,av utomsom

dåfall panthavaren behärskar och tillkännager sinrösträtten avsikt utövaatt
den, den knuten till aktierär vilkas avkastning tillkommer påhonom livstid,
den knuten till aktierär han enligt särskilt avtal har ensidig rätt attsom en
förvärva eller den knuten till aktierär deponeradeär hos honom ochsom

fårhan självständigt förvalta.som
Vid den första bolagsstämma efter det månaderäger att tresom rum

frånförflutit det direktivet börjat tillämpas i medlemsstaten skall varjeatt
aktieägare för bolaget och behörig institution redovisa aktieinnehav som

10 eller i bolaget.rösträtten Om delägaren irepresenterar procent mer av
fråga inte redan lämnat underrättelse föregåendei stycke, skallsagtssom
det röstetal han förfogar specificeras vidöver månadInomstämman. en
efter skallstämman alla innehav 10änrepresenterar procentsom mer av

publiceras.rösterna
En medlemsstat kan medge undantag för köp och försäljningar avseende

aktieposter fondkommissionärergörs och liknandestora inom sittsom av
verksamhetsområde.

frånUndantag underrättelseskyldigheten kan medges därtill utseddav
institution i de fall redovisning ståskulle i strid med allmänhetensen
intresse eller allvarligt skulle skada berörda eller företag, såvidapersoner
inte avsaknaden informationen skulle försvåra för allmänheten be-attav
döma aktiernas värde.

Medlemsstaterna skall föreskriva adekvata sanktioner för överträdelser
direktivbestämmelserna.av
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Proposal for Council Directive coordinating the5 a
requirements for the drawing scrutiny andup,
distribution of the be publishedprospectus to

transferable securities offered thewhen toare
public

Direktivförslaget innehåller bestämmelser förminimikrav prospekt medom
påavseende värdepapper i flera EG-statereller utbjuds till salu ellersom en

teckning och inte redan registrerade någonvid officiell fondbörsärsom
på sådanainom EG. De krav ställs vittgåendeprospekt mindre deär änsom

årsi 1980 börsdirektiv. Avsikten dock de föreslagna direktiven skallär att
så mycket möjligt med de direktiv för prospektöverensstämma som som

gäller för börsnoterade fondpapper eller andra finansiella instrument.
Förslaget innebär varje medlemsstat skall tillse erbjudandeatt att ett om

teckning eller köp värdepapper riktar åtföljssig till allmänhetenav som av
prospekt.ett

Direktivförslaget blir tillämpligt emittent vänder sig till allmän-när en
heten med erbjudande teckning försäljningeller värdepapper.om av

förslaget.Alla erbjudanden omfattas dock Såledesinte enligt omfattas
inte erbjudanden riktas till vissa i förbindelse med derassom personer
verksamhet, yrken, eller anställningar, erbjudanden till sluten krets,en
erbjudanden värdepapper försäljningsvärde inte överstiger 40 000av vars
ECU, erbjudanden fårvärdepapper vilka enskild investerare inteav en
förvärva i mindre motsvarande 40 000 ECU.änposter

Förslaget omfattar inte heller alla värdepapper. Utanför detyper av
uppställda prospektkraven faller värdepapper emitteras i enhetersom
aktiebrev 0.d. motsvarande minst 00040 ECU, aktiefondsandelar som
utgivits fondbolag eller investmentbolag, värdepapper utgivna staterav av
eller offentliga myndigheter eller internationella värdepapperorgan, som
emitteras i samband med uppköpserbjudande fusion, aktierellerett en som
fördelas kostnadsfritt till aktieägare, anställda eller i samband med fond-
emission, konverteringsaktier förutsatt konvertiblerna tidigareatt presen-

i prospekt, vissa värdepapper utgivna offentliga associationer ellerterats av
allmännyttiga företag, erkända aktier eller likvärdiga värdepap-staten,av

i vissa bostadsbyggnadsföretag dåi fall värdepappersinnehavet be-per
rättigar till vissa tjänster från eller medlemskap i företaget, eur --
securities inte föremål marknadsföringskampanj.för allmänärsom en

innehållaProspektet skall sådan detinformation utgivaren ut-jom av
bjudna värdepapperet och deras in-nödvändig för placerareär attsom
vesteringsrådgivare skall kunna bedömning tillgångar, skulder,göra en av
ekonomisk ställning, förlust och vilkavinst och utsikter för utgivarensamt
rättigheter kopplade till värdepapperet. De uppgifter skallär tassom som

i förprospekt investerare skall kunna uppskattninggöraett attupp en aven
erbjudandet uppgifter de för prospektetär ansvariga, uppgifterom om
emissionen belopp, värdepapper, ändamål, belopp, antaltyp av papper,
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teckningstermin, utdelningstidpunkt, överlåtelserestriktioner, emis-ev.
sionsbank, emissionskurs den känd eller metodär och tidpunkt förom
prissättning, leveransvillkor, uppgifter säte,emittenten dag för bildan-om
de, tillämplig lag, associationsform, registreringsnummer, kapital, konver-
tibler, aktier inte något kapital, koncernförhållande,representerarsom
delägare med bestämmande inflytande, uppgifter emittentens huvud-om
sakliga verksamhet patent väsentlig betydelse, investeringsprogram,etc. av
juridiska förhållanden påverkakan den finansiella situationen, för-som
väntad utveckling, uppgifter emittentens tillgångar och skulder, finans-om
iella ställning vinst och förlust egen redovisning och förekomman-isamt -
de fall koncernredovisning, interimredovisning har avgivits eftersom-
utgången räkenskapsår, revisorer, revisionsberättelse, emitten-senasteav

ledning och tillsyn namn, adresser, funktioner.tens
I de fall värdepapper utbjuds till försäljning på icke officiellett mark-en

nad samtidigt det begärs registrerat vid officiell fondbörs gällersom en
särskilda regler. Om fondbörsen belägen deni EG-statär där det icke
officiella erbjudandet sker skall reglerna i det andra börsdirektivet Council
Directive of 17 March 1980 coordinating the Requirements for the drawing

scrutiny and distribution of the listing particulars be published for theup, to
admission of securities official stock exchange listing gälla beträffandeto
prospektet.

I förslaget medlemsstat möjlighet låta den behöriga institutionattges en
ansvarig förär prospekten håller godtagbar standard dispensera heltattsom

eller delvis från informationsskyldigheten.
Rätt utelämna information i prospekt kan medges behörigatt ävenett av

institution den behöriga institutionen informationen litenärattom anser av
betydelse och inte den karaktären den påverkar bedömningenattav av
tillgångar, skulder, finansiell ställning, vinst förlustoch utsikterna församt
emittenten. Information kan utelämnasäven publicering in-om en av
formationen står i strid med allmänhetens intresse eller allvarligt skadar
utgivaren. I det sista fallet får dock informationen inte utelämnas detom
försvårar för allmänheten beakta fakta och omständigheteratt ärsom
nödvändiga för bedömning det aktuella värdepapperet.en av

Prospektet måste publiceras och tillgängligt förgöras allmän-permanent
heten i den medlemsstat i vilken erbjudandet lämnas och i den ordning som
den föreskriver, innan erbjudandet lämnas eller innan handelstaten med
teckningsrätten inleds.

Vid publicering prospekt skall först det material redogör förettav som
erbjudandet och alla andra handlingar hänför sig till erbjudandet ochsom

skall publiceras sändas till vederbörande institutionöver i den med-som
lemsstat där erbjudandet första gången. Institutionengörs beslutar om
materialet skall underställas granskning före publiceringen. Varje bety-
dande ändring kan påverka bedömningen värdepapperetsom av som upp-
kommer under den tid erbjudandet gäller skall i supplement tilltas ettupp
prospektet granskas institutionen på huvud-samt sättav samma som
prospektet och publiceras det vederbörandesätt institution be-som
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stämmer.
Om värdepapper samtidigt bjuds till köp eller teckning i änutsamma mer
EG-stat, det tillräckligt prospektet godkänns behörigär institutionatten av

i den medlemsstat där utgivaren har sitt eller, utgivarensäte har sitt säteom
EG,utanför den institution tillsynhar det finansiella institutöverav som

har huvudansvaret för handeln. Har på såprospektet vis godkäntssom av
institution skall Övriga berörda EG-länder skyldiga godtaatten vara pro-

fall ifrågavarandespektet i de värdepapperen där erbjuds till försäljning vid
tidpunkt. märka medlemsstaterna fårAtt inskränkaär tillämp-attsamma

ningen denna bestämmelse ömsesidigt erkännande till prospekt förav om
värdepapper emittenter med registrerat kontor inom Gemen-utgessom av
skapen.

Enligt särskild bestämmelse i direktivförslaget EGkan träffa över-en
enskommelse med tredje land erkännande prospekt utformatsom av som

Överenskommelsegodkänts ioch det landet, enligt dess regler. sådanaom
erkännanden, vilka förutsätter reciprocitet, skall kunna ske tredje landsnär
regler investerarskydd likvärdigt med det direktivreglernaärettger som
tillhandahåller. Reglerna behöver stådock inte i fullständig överensstäm-
melse med direktivet.

I direktivförslaget föreskrivs samarbete mellan tillsynsorganen i de olika
medlemsstaterna.

Council Directive investment6 Proposal for ona
services Securities fieldin the

Det huvudsakliga syftet med direktivet föreskriva obligatorisk aukto-är att
tillhandahållanderisation för vissa finansiella tjänster. De tjänsterav som

portföljför-fondkommissionsrörelse, egenhandel, market-making,äravses
medverkan placeringsrâdgivningvaltning, vid emissioner, och notariatför-

måstevaltning. direktivet de minimivillkor uppfyllda förI anges som vara
auktorisation. Hemlandsauktorisation skall gälla, dvs. företag skall medett

verksamhetstillstånd hemlandet EGstöd i ha verka inom helarättett attav
etablera filialer i övriga medlemsstater. företagetoch Tillsynen skalläven av

principi exklusivt handhas myndighet i hemlandet. Företag i tredjeav en
skall få frågaland etablera dotterbolag inom EG endast landet iom ger

EG-företagen motsvarande möjligheter.
förslaget föreslåsI avsikten ytterligare regler desägs är utöveratt att som

gäller kapitaltäckningsreglerskall Det och regler rört.ex.ges senare. som
förhållandet det auktoriserade företaget dess kunder.mellan och Det sägs
också tillsynsmyndigheten redan bör på kapitaltäckningställa kravatt nu
för underlätta den kommande regleringen.att

syfte direktivförslaget möjligheterna förEtt med liberaliseraärannat att
fondhandlarföretag EG-Iand fåblivit auktoriserade i med-attettsom
lemskap i andra EG-länders börser.
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Direktivförslaget gäller investment firms. Härmed fysiska ellermenas
juridiska verksamhet omfattar något någraeller följandepersoner vars av
områden:

fondkommissionsrörelse, dvs. mottagande fullgörandeoch kundorderav
on basis avseende följande instrument:an agency

a överlåtbara värdepapper, inkl. aktiefondsandelar,
b penningmarknadsinstrument depåbevis,inkl.
c finansiella optioner och terminer,
d valuta- och ränteinstrument,
handel för räkning, dvs. köp och försäljning de finansiellaegen av

instrument i a-d för räkning påoch risk i syfte görasom anges attegen egen
påvinst skillnaden mellan köp- och säljpris,

market-making, dvs. upprätthållandet marknad i eller fleraettav en av
de finansiella instrument under a-d handel med dessasom anges genom
instrument,

portföljförvaltning, dvs. förvaltning betalning portfölj inne-mot av en
hållande något någraeller de finansiella instrument under a-dav som anges
för enskilda investerares räkning,

medverkan vid emissioner, dvs. medverkan eller garantiåtagande i sam-
band med emission överlåtbara värdepapper inkl. aktiefondsandelar påav
den allmänna marknaden,

placeringsrådgivning, dvs. yrkesmässig investeringsrådgivning till inves-
på individuell påbasis eller basis privat abonnemang avseendeterare ettav

de finansiella instrument under a-d,som anges
förvaring och förvaltning de finansiella instrument underav som anges

a-d, sådandock förvaring förvaltningoch isker clearingsystem.ettsom
Obligatorisk auktorisation skall krävas för företag önskarsom engagera

sig någoni de verksamheter under Särskild1-7. auktorisationav som anges
krävs dock inte för bank driver investcringsverksamhet och bank-som vars
tillstånd ifrågavarandeomfattar verksamhet.

Tillståndsgivande myndighet måste offentlig myndighet utseddvara en av
Tillstånd får inte inte:staten. ges om

företaget finansiellahar tillräckliga förhållandei tillärresurser som-
verksamheten,
företagets verkställande ledning har det denrennommé och erfarenhet-

erfodras,som
innehavaredelägarestörre qualified participations lämpliga;ärav-

med qualified participation ägande direkt eller indirektettmenas som
tio eller företagets kapital eller röster.representerar procent mer av

Den tillståndansöker fåskall motiverat beslut tillståndettsom om om
beviljats månadereller inom från det komplett ansökan gjorts.tre att en
Ges inget beslut inom månader skall det ansökan lämnatssex anses som om I

bifall.utan
Tillståndsmyndigheten ‘får återkalla tillståndett om:
företaget inte begagnar sig tillståndet inom månader,tolv eller ut-av—
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upphör med verksam-tillståndet återtas ellerbegär skalltryckligen att
månader,heten i över sex

påuppgifter ellererhållit oriktigahar auktorisationföretaget annat-
otillbörligt sätt,

tillstånd,förde krav gällerinte längre uppfyllerföretaget som-
finansiella ellertillräckligainte längre förfogarföretaget över resurser-

åtaganden sina borge-fullfölja sinakan förväntasinte längre gentemot
tillgångar anförtrottsför deoch inte längre ställer säkerhetnärer som

företaget,
tillståndet.återkallelsei fall föreskrivernationell lag annat avom-

förmånligarelandfår filialer till företag i tredjeinteEn medlemsstat enge
EG. särskild kommen-företag med inom Ibehandling filialer till säteän en

kravden i praktiken ställerbestämmelse uttalastill denna ettatttar upp
tredjelandsföretag.filialer tillsärskilt auktoriseramedlemsstaterna att
tredjelandsföretag före-dotterföretag tillså gäller auktorisationVad av
motsvarande denreciprocitetsprövningdirektivförslagetskrivs i somen

Om företag,banksamordningsdirektiv.förslaget till andraanvisas i ettett
fåtillståndlands ansökermoderbolag underkastat tredje lag,är attomvars

ifå majoritetsandeli EG-land eller där förvärvaetablera sig ettett att en
övrigasåväl myndigheterna itillståndsmyndigheten informeraföretag, skall

från underrättel-månader detkommissionen.medlemsstater Inom tresom
åtnjuterEG-företagkommissionen undersöka allamottagits skall omsen

får, detKommissionentredje landet.reciprok behandling i det aktuella om
iuppskov med beslutgaranterad, förordnafinner reciprocitet inte äratt om

föreslå Rådetkommissionentillståndsfrågan. förekommande fall skallI
uppnååtgärder reciprocitet.lämpliga i syfte att

juridiskaföreskriva fysiska ellerMedlemsstaterna skall att sompersoner
se ovan företagparticipation iförvärva qualified ettöverväger att en

tilltänkta för-storleken dettillsynsmyndighetenskall underrätta om av
participationLikaså qualifiedskall underättelse ske ärnärvärvet. en

uppstår.koncemförhållande Till-sådan månutökas iavsedd att ettatt
lämplighet.de delägarnassynsmyndigheten skall i fall nämnts prövasom nu

hemlandet medår tillsynsmyndigheten iskall varje förseFöretagen upp-
vilka inneharpå participations ochgifter storleken qualified somomom

sittparticipationssådana innehavare qualifiedandelar. I de fall utövarav
sund verksamhet,till förinflytande i företaget ärsättett ensom men

tillåtgärder för kommatillsynsmyndigheten vidta lämpliga rättaskall att
får förelägganden,missförhållandena. Sådana åtgärdermed utgöras av

sanktioner ledningen eller förbud utöva rösträtt.attmot
tillsynerhållit tillstånd stå under fortlöpandeföretag skallEtt avsom
offentligtnågot särskilt bemyndigattillståndsmyndigheten eller annatav

får tillåta företags finansiellaTillsynsmyndigheten att ett resurserorgan.
nivån.under tidsperiod understiger den initialaen

måsteskall ställa regler de auktoriserade företagenStaten rättasomupp
följs skall övervakas tillsynsmyndigheten.sig efter. dessa reglerAtt av
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Reglerna skall ställa krav att:
a företagen har tillräckliga administrativa och intern kontroll,resurser
b företagen har kundmedel och kundernas värdepapper avskilda från

företagets medel och värdepapper,egna
c företagen antingen anslutna till försäkringssystem,är skyddarett som

investerarna ifall företaget går i konkurs eller i fall fullgör sinaannat
åtaganden, eller har byggt sådantett eget system,upp

d företagen lämnar de upplysningar verksamheten till tillsynsmyn-om
digheten den begär,som

e företagen registrerar och under viss tid registrerade uppgiftersparar
avseende avslutade transaktioner,

f företagen såorganiserade de intressekonflikterär kanatt som upp-
Ikomma mellan företaget och företagets kunder minimeras.

Om nämnda regler inte fårtillämpliga för viss verksamhetär jämkastaten

idem eller besluta de inte skall gälla. Ifall verksamheten riktar sig tillatt
professionella investerare får bestämma bvad understaten att angettssom

coch inte skall gälla.
Ett EG-företag skall alltid ha i övriga medlemsstaterrätt bedrivaatt

åtminstone de verksamheter seräknats i direktivet ovan, förut-som upp
hemlandsauktorisationen täcker in verksamheterna i fråga. Värd-satt att

landet får i sådant fall inte kräva särskild auktorisation filialer och inteav
heller ställa särskilda kapitalkrav för filialerna. Vissa uppgifterupp an-
gående filialverksamheten får dock krävas innan verksamheten i värdlandet

sin början.tar
Om EG-företags hemlandstillstånd omfattar idka fondkommis-rättett att

sionsverksamhet, egenhandel eller market-making, företagetskall ha rätt
i andra medlemsstater åtnjutandekomma i privilegierdeatt av som annars
förbehållnaär medlemmar fondbörser och organiserade marknader iav

värdlandet. Börsmedlemsskap ståskall därmed för företagöppet eta-som
blerat sig någoni värdlandet i följande former:av

a företaget filial i värdlandet,upprättar en
b företaget bildar dotterbolag etablerar sig i värdlandet,ett som
c företaget förvärvar företag värdlandeti börsanslutet.ärett som
I vissa EG-stater får banker inte börsmedlemmar. En bank i ettvara

EG-land vill bli medlem börs i EG-land där bank inteett annatsom av en en
medlemsskap, får enligt direktivförslaget sigbörsansluta attges genom

begagna sig de metoder under b ochav som anges
Motsvarande förhållanden gäller för anslutning till options- och termins-

börser. i
Al direktivförslaget detaljerat vilka underrättelseskyldigheter ochanges

andra formaliteter måste iakttas företag skall filial inär öppnaett ettsom en
ivärdland ieller fall utföra tjänster i värdland.annat ett

I direktivförslaget utförligt kompetensfördelningen mellan tillsyns-anges
myndigheterna i hemlandet i värdlandet. Behörigheten auktoriseraattresp.
företag återkalla tillståndoch skall exklusivt tillkomma myndigheten iatt
företagets hemland; detta oberoende företaget har filialer ellerav om
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till-allmännamedlemsstater. Denandraiverksamhetdriver ävenannars
myndigheterVärdlandetshemlandsmyndigheten.handhasskall avsynen

då överträdelse skerfallfilialer i vissaingripadock haskall rätt mot avatt
direktivför-bästa. Iallmännastill detmotiverade hänsynregler är avsom

skallolika länderoch ilandtillsynsmyndigheterna inomslaget ettattanges
ha göraskall rättHemlandsmyndigheten attmed varandra.samarbete t.ex.

land.ipå företags filialinspektioner ett annatett
uppdragstagarederasochtillsynsmyndigheternaBefattningshavare hos
tillsynsmyndig-mellaninformationsutbytesekretess.bundnaskall avvara

finansiella in-andraochövervakar bankermyndigheterheter, även som
myndighetdet fallIoberoende sekretess. emotfår dock ske tarstitut, enav

endast:får användasdennasekretessbelagd information
står underföretagför etableringförutsättningarnaför utröna somatt av-

fortlöpande tillsynen överunderlätta denoch förtillsyn attmottagarens
verksamheten,

överklagats.myndighetsbeslut harnär ett-
myndigheter ellertillinformation lämnasfår sekretessbelagdHärutöver

räken-företagetsrevisionlagstadgadverkställahar att avsompersoner
fårfalli vissasekretessenföreskrivasfår nationell lagiSlutligenskaper. att

pruden-kontrollvällovligfullgörandenödvändigt fördetbrytas när är av
verksamhet.statsmaktenscentralaför dencontrol inomtial ramen

med stödmeddelatsfirmspå investmentmed avseendeBeslut avsom
enlighet mediföreskrifteradministrativaellerförordning antagnalag, -

domstol.tillöverklagasalltid kunnadirektivet skall-
kraftträder idirektivetauktoriserade före detblivit attFöretag som

såminstauktorisationsvillkoren ärtillståndsökaintebehöver nytt om
direktivet.istränga angessom

natio-föreskrifter idessha infogatmedlemsstaternaförslaget skallEnligt
januari 1993.1lagstiftning,nell senast





utredningar 9 89offentliga 1Statens

förteckningKronologisk

granskning Reformeradforetagsbeskatmingutredarenför 34.sårskildedenRapportav
Motiv lagförslag.Delsakerhetsskyddetkring ochochhotbilder: stats-motav -

Del Fi.Expertrapporter.Palme.C.Olofminister -
ReformeradmervärdeskattFi. 35.fåmansforetag.Beskatming2. m.m.av

C. Motiv. Delstatistikproduktion.vidintegriteten -
Öresundstörbindelser. Del Fi.ochbilagor.LagtextK.Fasta -

inkomstbeskatming.Fi.lnflationskonigaadC. 36.lånsmrvaltrting.Del Förslag.Samordnad
studieSvenskaföretag37. Utländskaförvärvlånstörvaltrting.Del Bilagor. C.Samordnad avenav -

utvecklingen.etableringsfrihetför medier.U.Vidgad nya
sammanfattningskatteförslaget- skatte-38. Detpresstjånst.UD.UD:s avnya

Fi.m.fl. Fi. utredningarnasbetänkanden.för utländskaartisterinkomstskattSärskild
utveckling kartlägg-39. Hjalpmedelsverksamhetenslinjer.treåriga U.Två10. nya -

ochbedömning.frånSpardelega- ningllJ-Iusltållssparandet Huvudrappon- Fi.tullrutinenta slutrapport.40. Datoriseringsparundersökrting.Fi.tionens av -
sameting.Ju.Samerättochproblembildert. 41.A.regionala12.Den

försvaret.Del42. civilaenfald.Del DetA.13.Mångfald mot
Författningstext.F6.civila försvaret.Dellagstiftning och Detenfald.DelMångfald14. mot

Bilavgifter.Storstadstrañk3 K.43.råttsfrågor. A. -Översyn vapenlagstiftningert.Ju.B . 44.2 K.Storstadstrafik15. av- EFTAEG samarbetet.iStandardiseringensrolli banksektorn. 45.Kostnadsutvecklingochkonkurrens16. -
planaingssystem.försvaretsutvecklingoch46.ArménsFi.

för befolkningen.Fo. F6.skyddRiskeroch17.
Bilagor.SÄPO HjålpmedelsverksamhetertsutvecklingC.arbetsmetoder. 47.Säkerhetspolisens18. -- ME.Energifomlmingför framtiden.för-insättningar. 48.A.l9.Regionalpolitikens

Bilagor. ME.Ertergiforskningmt framtiden.49.Fi.20.Tullregisterlag m.m.
för samverkan.U.miljoavgifter och 50.Stiftelsermiljön svavelpåsan värde21. - individer. Omfostret- tvågravidakvinnanoch51.DenNIE.klor.

fosterdiagnostik.Om aborter.Ju.biograñörord-modernisering22.Censurlagen senaaven-
l aktörerstatligaertergiforskrtingsprogrammet52.DetU.ningen. -

energisektorn.ME.inomBo.23.Parkeringsköp.t
välfärd.S3.Arbetstidochfinansiellt stod24.Statligt
välfärd. BilagedelA.Arbetstidochñnansieringsunedningen.till25.Rapponer

BilagedelB. A.välfärd.framtidasjööver- Arbetstidochroll idenKustbevakningens26.
rörelsehindradeför svårtgymnasieutbildningtill54.RlinFi.vakningen.

mindreochmedelstorahogskolor- ungdomar.Forskningvid de27.
regioneri samspel.A.FungerandeSS.U.na.

fiskeriadminisuationen.JO.Ftskprisregleringenoch56.framtidenstandvård U.Utbildningar forZ8.
diskrimineringetniskforskning D0 ochNämndenklinisk utbildning och 57.kringSamarbete29. mot

förstaåren.U. deinför 90-talet. tre-- ekonomi.Undantagandepensionârentasvid S8.En procedurenProfessorstillsanning.30. översynav
C.redovisningskonsulter.Nominering59.professorstjlnster.U.tillsattning avav

frånI-luvudbetllnkandeprovstyrelae. 60.ochStatens31. måt-
altemazivmedicinkomminén.for Hisingen.ME.GoteborgMiljöprojekt32. ett renare-

inkomstbeskattrting 61.Hålsohem.Reformerad33.
terapieri Sverige.62.Alternativahuvudlinjer. DelSkatrereformens- telmologier.alternativmedicinska63.Värderingkapital. DelInkomst avav- Kommunalbot.C.och Del 64.tjänst. lagtext kommentarer.Inkomst av- geograñn.65.Stateni A.Del 4. Fi.Bilagor. expemapporter.-



offentligaStatens utredningar 1989

Kronologisk förteckning

66.Begreppetkrigsmateriel.UD.
67.Levnadsvü1kori storstadsrcgionet.SB.
68.Storstadenspartieroch valdeltagande1948-1988.

SB.
69.Storstadsregioncr förändring.i SB.

Storstädemas70. arbetsmarknad.SB.
Ny bosladsfinansiering.71. Bo.

72.Vardepappersmarlmadcni framtiden.Fi.



offentligaStatens utredningar 1989

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen
Hushållsparandet Huvudrapportfrån Spardelega--Levnathvillkor i storstadsregioner.[67] tionenssparundersokning.

Storstadenspartier och valdeltagande1948-1988.[68] Kostnadsutvecklingochkonkurrensi banksektorn.[16]
Storstadsregioneri förändring.[69] Tullregisterlag [20]m.m.
Storstädemasarbetsmarknad.[70] Kustbevakningensroll i framtidasjöovervakningen.den

[25]
ReformeradJustitiedepartementet inkomstbeskattning

Skatterefonnenshuvudlinjer. Del [33]-Samerättoch sameting.[41] Inkomst kapital. Del [33]avÖversyn -vapenlagstiftningen.[44]av Inkomst tjänst, lagtextochkommentarer.Delav-kvinnan fostretDengravida och två individer. Om- [33]fosterdiagnostik.Om aborter.[51]sena Bilagor. [33]Delexpertrapporter.-
Reformeradföretagsbeskattning

Utrikesdepartementet Motiv lagförslag.och Del [34]-
Expertrapporter. [34]DelUD:s presstjänst.[8] -

Reformeradmervärdeskattm.m.higsmateriel. [66]Begreppet
Motiv. Del [35]-
Lagtext bilagor.och Del [35]-Försvarsdepartementet Inflationskorrigeradinkomstbeskattning.[36]

för befolkningen.Riskeroch skydd [17] Det skatteförslaget-sammanfattning skatte-nya av
Det civila försvaret. [42]Del utredningarrtasbetänkanden.[38]
Det försvaret. Forfattningstext.civila Del [42] Datorisering tullrutinerna slutrapport.[40]av -Arménsutveckling försvaretsoch planeringssystem. Värdepappersmarknadeni framtiden.[72]
[46]

UtbildningsdepartementetSocialdepartementet
Vidgad etableringsfrihetför medier. [7]nyaHjälpmedelsverksamhetensutveckling kartläggning- Två treårigalinjer. [10]nyaoch bedömning.[39] Censurlagen modernisering biografförordningen.en av-Hjälpmedelsverksamhetensutveckling Bilagor. [47]- [22]Rätt till gymnasieutbildningför svartrörelsehindrade Forskningvid demindreochmedelstorahögskolorna.ungdomar.[54] [27]Undantagandepensionäremas [58]ekonomi. Utbildningar för framtidenstandvård.[28]frånHuvudbetänkande alternativmedicinkommittén. Samarbetekring klinisk utbildning forskningoch inför[60] 90-talet. [29]Hälsohem.[61] Professorstillsättrting.En procedurenvidöversynavAlternativa terapieri Sverige.[62] - tillsättning professorstjänst.[30]avVärdering alternativmedicinskateknologier.[63]av Stiftelserför samverkan.[50]

Kommunikationsdepartementet Jordbruksdepartementet
Öresundsförbindelser.[41Fasta Fiskprisregleringenoch fiskeriadministrationen.[56]

Storstadstrafik2 Bakgrundsmaterial.[15]-
ArbetsmarknadsdepartementetBilavgifter.Storstadstrañk3 [43]-

regignala-gproblembilden. [12]
Mångfaldmotenfald.Del [13]Finansdepartementet enfald.M Del Lagstiftning och

fåmansföretag.Beskattning [2]av t gSärskild inkomstskatt for utländskaartisterm.fl. [9] ä .I



Statens offentliga utredningar 1989

Systematisk förteckning

Regionalpolitikensförutsättningar.[19]
Arbetstidochvälfärd.

välfärd.Arbetstidoch BilagedelA.
Arbetstidochvälfärd.Bilagedel [53]B.
Fungeranderegioneri samspel.[55]
DO ochNämnden etniskdiskrimineringmot

de förstaåren.[57]tre-
Stateni geograñn.[65]

Industridepartementet
Statligt finansiellt [2A]stöd.
Rapportertill finansieringsutredningen.[25]
Statens ochprovstyrelse.[31]mät-
Utländskaförvärv företagsvenska studieav en av-
utvecklingen.[37]
Standardiseringensroll i EFFAEG samarbetet.[45]-

Civildepartementet
Rapport densärskildautredarenför granskningav av
hotbilden ochsäkerheLsskyddetkring statsministermot
Olof Palme.[1]
Integritetenvid statistikproduktion.[3]
Samordnadlänsförvaltning.Del Förslag.[5]
Samordnadlänsförvaltning.Del Bilagor. [6]
SÄPO Säkerhetspolisensarbetsmetoder.[18]-
Nominering redovisningskonsulter.[59]av
Kommunalbot.[64]

Bostadsdepartementet
Parkeringsköp.[23]
Ny bostadsñnansiering.[71]

Miljö- och energidepartementet
Sättvärde miljön miljöavgifter på svavelochklor.-
[21]

GöteborgMiljöprojekt för Hisingen. [32] iett renare-
EnergiforskningRSIframtiden.[48]
Energiforskxiingför framtiden.Bilagor. [49]
Det statligaenergiforskningsprogrammet inomaktörer-
energisektorn.[52]

KUNGL. BIBL.
1989 5-12-1

___§_IOCKHOLM





..I

.





ALLMÄNNA FÖRLAGET

BESTÄLLNINGAR Fokuasr,ALLMÄNNA KUNDTJÄNST.106 Srocxuom,47
TEL:08-73996 FAX:08-739 48.30, 95

INFOIMATIONSIOKHANDELN.Mumoxosoxnu vm BIUNKEBERGSTORG.STOCKHOLM.5


