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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Den 3 juli 2016 antogs marknadsmissbruksförordningen (”MAR”).  I samband 

med ikraftträdandet av MAR ersattes marknadsmissbruksdirektivet (”MAD”). 

MAD antogs den 28 januari 2003 efter att Lamfalussyrapporten1 hade publice-

rats. Lamfalussyrapportens förslag hade i syfte att göra lagstiftningen om värde-

papper effektivare, enhetligare och öppnare. Slutrapporten godkändes och de ti-

digare regleringarna som fanns på området, till exempel insiderdirektivet, ersattes 

av MAD.2 

År 2009 publicerades emellertid Larosièrerapporten3 som uttryckte kritik mot 

den dåvarande EU-rättsliga värdepapperslagstiftningen. Enligt Larosièrerappor-

ten fick inte MAD den genomslagskraft som EU:s lagstiftare förväntade sig. 

Frånvaron av enhetliga och tydliga begrepp tillsammans med den utveckling som 

skett på området sedan MAD trädde i kraft gjorde att en ny förordning om mark-

nadsmissbruk antogs i syfte att skapa en mer välfungerande marknad.4  

I enlighet med Larosièrerapporten, som efterfrågade en mer enhetlig lagstift-

ning, har EU:s lagstiftare antagit en rättsakt som blir direkt tillämplig i alla med-

lemsländer. Till skillnad från direktivet har förordningen allmän giltighet, är bin-

dande till alla delar och direkt tillämplig.5 Med ikraftträdandet av MAR försvin-

ner alltså de olikartade nationella kraven inom EU, som var en följd av medlems-

staternas implementering av MAD.6 Därför säkerställs att enhetliga villkor till-

lämpas, vilket har gjort att en gemensam beteckning för insiderinformation har 

införlivats i förordningen.  

Begreppet har en särskild stor betydelse för bedömningen av när ett offentlig-

görande ska göras till marknaden i enlighet med artikel 17(1) MAR. Ett nytt till-

                                                
1 Lamfalussyrapporten, 2001. 
2 Skäl 5–6 och 13 MAD.  
3 Larosièrerapporten, 2009. 
4 Skäl 3 MAR; Lamfalussyrapporten, 2001; Larosièrerapporten, 2009.  
5 Artikel 288 FEUF. 
6 Skäl 5 MAR. 
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lägg har införts i MAR som fastställer att även ett mellanliggande steg i en på-

gående process kan utgöra insiderinformation.7 Definitionen av begreppet insi-

derinformation i MAR har följaktligen gjort att tidpunkten för när ett offentliggö-

rande av insiderinformation ska ske har tidigarelagts för medlemsstaterna. Det 

har i sin tur gjort att frågor har uppstått kring hur reglerna om uppskjutet offent-

liggörande av insiderinformation i artikel 17(4) MAR ska tillämpas. Även i det 

andra stycket i artikel 17(4) MAR finns ett nytt tillägg, som stadgar att ett upp-

skjutande får göras av information som är relaterad till en över tid pågående pro-

cess som sker i flera steg, och som syftar till att en omständighet ska inträffa eller 

som resulterar i en viss omständighet eller en viss händelse. Med andra ord aktu-

aliseras även reglerna om uppskjutet offentliggörande i ett tidigare skede.  

Det ovan sagda har resulterat i en stor förändring för emittenter i vissa med-

lemsstater i hur nämnda regler ska tillämpas. Inte minst för emittenter i Sverige, 

som under MAD inte alls hade tillämpat reglerna om uppskjutet offentliggörande 

i samma utsträckning som andra medlemsstater, vilket efter ikraftträdandet av 

MAR tycks ha ändrats helt och hållet.8 Mot bakgrund av detta är det intressant att 

utreda hur reglerna om uppskjutet offentliggörande i artikel 17(4)(a)–(c) MAR 

påverkar emittenterna på EU:s värdepappersmarknad, särskilt de oklara villkoren 

i artikel 17(4)(b) MAR om att det inte får vara sannolikt att ett uppskjutet offent-

liggörande vilseleder allmänheten.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

De utvidgade skyldigheterna för emittenter i samband med att insiderinformation 

ska offentliggöras har resulterat i att reglerna om uppskjutet offentliggörande av 

insiderinformation fått en ökad betydelse i förordningen. Det betyder att emitten-

terna tvingas förhålla sig till de särskilt besvärande villkoren i artikel 17(4)(b) 

MAR om att det inte får vara sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilse-

leder allmänheten. Syftet med uppsatsen är därför att utreda hur artikel 17(4)(b) 

                                                
7 Artikel 7(3) MAR. 
8 Advokat, jur. dr Åhman, Roschier Advokatbyrå, höll i ett seminarium under Advokatdagarna 2016 och 
menade att offentliggöranden uppskjuts i en mycket större utsträckning nu. Se Andersson mfl Advokaten 
Nr 9 2016 Årgång 82, s 29. 
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MAR påverkar emittenterna på EU:s värdepappersmarknad och om det finns yt-

terligare behov av vägledning från EU i tillämpningen av villkoren.  

Det är även nödvändigt att behandla begreppet insiderinformation i artikel 7 

MAR i denna uppsats. Både offentliggörandeskyldigheten och reglerna om upp-

skjutet offentliggörande är nämligen helt beroende av hur begreppet insiderin-

formation definieras. Vidare ska de bakomliggande ändamålen för emittentens 

offentliggörandeskyldighet behandlas, vilket inbegriper motiven till förordningen 

och artikel 17(1) MAR. På det sättet kan informationsgivningens övergripande 

syfte begripas samtidigt som funktionen med reglerna om uppskjutet offentliggö-

rande klargörs.  

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att utre-

das: 

 

1. Varför är en emittent skyldig att offentliggöra insiderinformation på en 

värdepappersmarknad enligt EU-rätten? 

2. Hur påverkar definitionen av begreppet insiderinformation i förordning-

en offentliggörandeskyldigheten och reglerna om uppskjutet offentliggö-

rande? 

3. Finns det några huvudproblem med villkoren i artikel 17(4)(b) MAR om 

att det inte får vara sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder 

allmänheten? 

 

1.3  Avgränsningar 

Eftersom MAR gäller med direkt effekt i Sverige kommer endast förordningen 

att diskuteras. Den omfattande självregleringen som finns på området lämnas 

därför därhän. Det kommer emellertid att göras enskilda hänvisningar till sådan 

reglering i syfte att förtydliga eller exemplifiera tolkningen av artikel 17(4) 

MAR. Vidare görs hänvisningar till MAD i den mån det behövs för att förstå 

skillnaden mellan förordningen och direktivet, särskilt när det gäller tolkning och 

tillämpning av begreppet insiderinformation. Mot slutet kommer även hänvis-
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ningar göras till transparensdirektivet i samband med att artikel 17(4)(b) MAR 

analyseras. 

För att uppfylla syftet med uppsatsen måste den avgränsas till reglerna i artikel 

7 MAR och 17 MAR.  Särskilt artikel 17(4)(b) MAR kommer att behandlas. Det 

finns nämligen inte mycket skrivet om regeln i artikel 17(4)(b) MAR, och de 

riktlinjer som avser att behandla nämnda regel är mindre utförliga än de riktlinjer 

som syftar till att avhandla artikel 17(4)(a) MAR, trots att villkoren i artikel 

17(4)(b) MAR anses vara särskilt besvärande.9 Det blir följaktligen mer intres-

sant att avgränsa sig till artikel 17(4)(b) MAR. 

I fråga om de förändringar som skett på området kommer uppsatsen av ut-

rymmesskäl att avgränsas till endast ett fåtal medlemsstater, närmare bestämt 

Tyskland, Sverige och de övriga nordiska medlemsländerna.10 Även pedagogiska 

skäl ligger bakom denna avgränsning, då nämnda medlemsstater representerar de 

olika tolkningarna av begreppet insiderinformation i MAD på tydligaste sätt. 

Tolkningsskillnaden kommer att redogöras i syfte att se hur definitionen av be-

greppet insiderinformation i MAR påverkat medlemsstaterna, särskilt i tillämp-

ningen av reglerna om uppskjutet offentliggörande. 

Avslutningsvis bör det understrykas att uppsatsen utgår från emittentens per-

spektiv11.  

 

1.4  Metod och material 

Lagstiftning, rättspraxis och doktrin har inom ramen för den rättsdogmatiska me-

toden studerats i syfte att analysera gällande rätt.12 Uppsatsen är skriven ur ett 

EU-rättsligt perspektiv, vilket har gjort att en teologisk tolkningsmetod har till-

lämpats. Uppsatsens frågeställningar har därför besvarats genom att behandla de 

bakomliggande ändamålen med informationsgivningen på aktiemarknaden i 

stort, liksom motiven bakom MAR och offentliggörandeskyldigheten. På det sät-

                                                
9 Se nedan kapitel 5.  
10 Danmark och Finland. 
11 Artikel 17(4) MAR aktualiserar även deltagare på marknaden för utsläppsrätter. Vidare aktualiserar 
artikel 17(5) MAR emittenter som är kreditinstitut eller finansiella institut. Artikel 17(5) MAR syftar till 
att bevara det finansiella systemets stabilitet och lämnas därför därhän. 
12 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21 ff. 
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tet kan funktionen av reglerna om uppskjutet offentliggörande inom aktiemark-

nadsrätten bli mer begriplig.  

I Sverige har det skrivits mycket litet om reglerna om uppskjutet offentliggö-

rande. Av detta skäl har svensk doktrin endast kommit till användning när de 

bakomliggande ändamålen med värdepappersmarknaden diskuterats. Vägledning 

har istället hämtats från utländska författare, främst Lau Hansen som är framstå-

ende inom rättsområdet. Genom att studera utländsk doktrin har den oenighet 

som rått i de olika medlemsstaterna kunnat belysas på ett bättre sätt, främst med 

avseende på offentliggörandeskyldigheten och reglerna om uppskjutet offentlig-

görande. För att illustrera detta ägnas ett helt kapitel åt nämnda oenighet, och i 

den mån det finns komparativa inslag har tysk rätt och nordisk rätt analyserats i 

detta avseende.  

På grund av materialbrist har uppsatsen utgått från EU-rättsliga källor. Upp-

satsen grundar sig främst på sekundärrätten i form av förordning- och direktiv-

text.13 Även EU-domstolens rättspraxis har studerats, främst i samband med hur 

begreppet insiderinformation ska förstås. Dock har EU-rättens icke-bindande 

rättsakter (”soft law”) den största praktiska betydelsen vid tolkning av artikel 

17(4)(b) MAR. Det har gjort att stora delar av uppsatsen bygger på dessa regler 

för att uppfylla syftet med uppsatsen. Trots att soft law inte är rättsligt bindande, 

kan nämnda regler icke desto mindre få indirekta rättsliga konsekvenser.14  

Det bör understrykas att Lamfalussyrapporten utgör en central del i EU:s vär-

depappersreglering. Redan den 11 maj 1999 meddelade kommissionen en hand-

lingsplan som stadgade de åtgärder som behövdes för att fullborda den inre 

marknaden för finansiella tjänster. I handlingsplanen underströks särskilt behovet 

av ett direktiv mot otillbörlig marknadspåverkan. Europeiska rådet inrättade där-

för den 17 juli 2000 Visemannakommitén om regleringen av de europeiska vär-

depappersmarknaderna (”Visemannakommitén”). I sin slutrapport föreslog Vi-

                                                
13 Artikel 288 FEUF. 
14 Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they Meet?, s 23. 
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semannakommitén och dess ordförande Lamfalussy en ny lagstiftningsmetod 

baserad på en lagstiftningsstrategi på fyra nivåer.15 

EU-regleringen på nivå 1 stadgar de grundläggande principer som genomsyrar 

lagstiftningen på området enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande. Vidare 

kan kommissionen vidta genomförandeåtgärder på nivå 2 i form av tekniska 

standarder som bland annat förbereds av de europeiska tillsynsmyndigheterna. 

EU-regleringen på nivå 3 syftar till att stärka samarbetet inom EU mellan de 

olika medlemsstaterna. De europeiska tillsynsmyndigheterna har en betydande 

roll i hur EU-regleringen på nivå 1 och 2 ska förstås och kan därför utfärda rikt-

linjer och rekommendationer på området i enlighet med EU-reglering på nivå 3. 

Kommissionen har även möjlighet att på nivå 4 följa upp hur reglerna har ge-

nomförts i EU. På det viset garanteras att EU-lagstiftningen följs av behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna.16  

Ett ytterligare karaktärsdrag för värdepappersregleringen inom EU är de euro-

peiska tillsynsmyndigheterna. Vanligtvis är tillsyn något som anses vara en nat-

ionell angelägenhet inom EU-rätten.17 Även det material som nämnda tillsyns-

myndigheter utfärdar inom ramen för deras kvasi-lagstiftande verksamhet är nå-

got som är typisk för EU:s värdepappersreglering.18 Av detta skäl kommer upp-

satsen beakta material som utfärdats av den europeiska tillsynsmyndigheten 

ESMA och liknande organisationer inom EU. I de fall hänvisningar görs till be-

höriga myndigheter eller nationella marknadsplatser bör man ha i åtanke att det i 

slutändan är EU som har tolkningsföreträde av förordningen. På samma sätt bör 

det uppmärksammas att det material som direkt utfärdas av ESMA och liknande 

organisationer omfattas av den europeiska benämningen soft law. 

Den EU-rättsliga lagstiftningen på området utgår från den effektiva marknads-

hypotesen. Av detta skäl har uppsatsen ett rättsekonomiskt perspektiv i syfte att 

bättre förstå argumenten bakom marknadsmissbrukslagstiftningen och offentlig-

                                                
15 Skäl 3–4 MAD. 
16 ESME, 2007, s 2 f; Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the 
Current and in the Proposed EU Market Abuse Regime, s 487 ff. 
17 Stattin & Söderström SvJT 2011 s 451. 
18 Di Noia & Gargantini, Unleashing the European Securities and Markets Authority: Governance and 
Accountability After the ECJ Decision on the Short Selling Regulation (Case C-270/12), s 15 ff. 
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görandeskyldigheten. I fråga om emittentens informationsgivning utgår uppsat-

sen från nobelpristagaren Akerlofs citronteori om asymmetrisk information. 

Nämnda teori utgör ett starkt argument för en reglering av aktiemarknadsbola-

gens informationsplikt till värdepappersmarknaden. Med andra ord bygger vär-

depappersregleringen inom EU på ekonomisk teori, vilket gör den rättsekono-

miska analysen av ändamålen bakom värdepappersmarknaden ofrånkomlig.19  

 

1.5  Disposition  

För att uppfylla syftet med denna uppsats är arbetet disponerat på följande sätt. 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som går igenom de utgångspunkter och begrepp 

som är centrala för arbetet. Därefter diskuteras ändamålen bakom MAR i kapitel 

3. Nämnda kapitel syftar främst till att ge läsaren en förståelse för värdepappers-

marknadens syfte och funktion, med fokus på emittentens informationsplikt till 

värdepappersmarknaden. I kapitel 4 görs en historisk redogörelse för definitionen 

av begreppet insiderinformation och offentliggörandeskyldigheten. Dessa regler 

måste sättas i ett historiskt perspektiv för att läsaren överhuvudtaget ska kunna 

begripa den problematik som idag uppstår med reglerna om uppskjutet offentlig-

görande. Vidare behandlar kapitel 5 reglerna om uppskjutet offentliggörande, 

medan kapitel 6 tar upp de ändringar och kompletteringar som gjorts i samband 

med ikraftträdandet av förordningen. Kapitel 7 redogör för de huvudproblem som 

kunnat urskiljas i samband med skrivandet av denna uppsats. Huvudproblemen 

kommer att analyseras vidare i kapitel 8 som syftar till att presentera potentiella 

lösningar. Kapitel 9 avslutar uppsatsen med att uttryckligen besvara uppsatsen-

sens frågeställningar genom att återknyta till de redogörelser som gjorts i tidigare 

kapitlen.  

 
 

 

 

 
                                                
19 Se nedan avsnitt 2.2. 
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2 Utgångspunkter och begreppsbildning 
 

2.1 Inledning 

För att på ett bättre sätt begripa uppsatsens innehåll och syfte behöver läsaren 

introduceras till några centrala begrepp för uppsatsen. Vissa begrepp kommer att 

vara återkommande. Därför blir det nödvändigt att definiera dessa begrepp. På 

det sättet minskar risken för missförstånd. Regelverket är trots allt omfattande 

och tämligen komplext, vilket gör det nödvändigt att redogöra utgångspunkterna 

för denna uppsats.  

Kapitlet tjänar främst till att göra läsaren införstådd med rekvisit som är cen-

trala för begreppsbildningen av insiderinformation och för reglerna om offentlig-

görande av insiderinformation i MAR. Begreppen har även en central betydelse 

för reglerna om uppskjutet offentliggörande, eftersom nämnda regler är beroende 

av hur begreppet insiderinformation och offentliggörandereglerna tolkas.  

 

2.2  Emittent 

I MAR stadgas att en emittent är en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk 

person som emitterar eller föreslår emission av finansiella instrument, där emit-

tenten, när det är fråga om depåbevis som motsvarar finansiella instrument, är 

den som emitterat de finansiella instrument som depåbeviset motsvarar.20  

Ikraftträdandet av MAR gör att fler emittenter omfattas av reglerna. Kort sagt 

ska förordningen, utöver emittenter vars finansiella instrument är upptagna till 

handel på en reglerad marknad,21 även tillämpas på emittenter som ansökt om att 

deras finansiella instrument tas upp till handel på en MTF-plattform,22 eller god-

känt att deras värdepapper tas upp för handel på en MTF- eller OTF-plattform.23 

Tillämpningsområdet har med andra ord utvidgats.24 

                                                
20 Artikel 3(1)(21) MAR. 
21 I till exempel Sverige skulle det vara bolag på Stockholmsbörsen. 
22 I till exempel Sverige skulle det vara bolag på First North. 
23 Innan ikraftträdandet av MAR fanns inga handelsplatser som betecknades OTF-plattformer i majorite-
ten av medlemsstaterna. 
24 I till exempel Sverige tillämpades MAD av de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. 
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2.3  Insiderinformation 

 

2.3.1 Allmänt 

Begreppet insiderinformation stadgas i artikel 7 MAR och är avgörande för när 

emittenten ska offentliggöra information i enlighet med artikel 17 MAR. Dock 

berörs endast en delmängd av vad som kan anses utgöra insiderinformation enligt 

artikel 7 MAR av offentliggörandeskyldigheten i artikel 17 MAR. Därför måste 

en redogörelse för utgångspunkterna i artikel 7 MAR göras för att underlätta för-

ståelsen för dels vilken slags insiderinformation som omfattas av kraven i artikel 

17 MAR, dels för när offentliggörandeskyldigheten enligt artikel 17 MAR inträ-

der. 

I artikel 7(1)(a) stadgas fyra rekvisit som alla ska vara uppfyllda för att in-

formationen ska ha karaktären som insiderinformation. Informationen måste vara 

av 1) specifik natur, som 2) inte har offentliggjorts, som 3) direkt eller indirekt 

rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som 4) 

sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instru-

ment eller på relaterade finansiella derivatinstrument om informationen offent-

liggjordes.  

 

2.3.2 Specifik natur 

I artikel 7(2) MAR stadgas vad som ska anses vara information av specifik na-

tur.25 Först måste informationen ange omständigheter som föreligger eller rim-

ligtvis kan komma att föreligga, eller en händelse som har inträffat eller som rim-

ligtvis kan förväntas inträffa. Därtill kommer krav på att informationen ska vara 

tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheter-

nas eller händelsernas potentiella effekt på priserna på finansiella instrument. 

I fråga om den förändring som skett i begreppsbildningen av insiderinformat-

ion är rekvisitet specifik natur centralt. Det är på grund av EU-domstolens dom i 

                                                
25 Information av specifik natur kan vara av mikro- och makroekonomisk natur. Se af Sandeberg, Mark-
nadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s 22 f. 
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Geltl v Daimler26 som har inkorporerats genom ett tillägg i artikel 7(3) MAR.27 

Tillägget stadgar att ett mellansteg i en över tiden pågående process kan anses 

utgöra specifik information och sålunda vara insiderinformation, vilket har resul-

terat i att rekvisitets tillämpningsområde vidgats. Följderna av EU-domstolens 

dom behandlas i ett senare skede av uppsatsen. 

 

2.3.3 Icke offentliggjord information 

Det finns ingen vägledning i MAR för vad som menas med offentliggjord in-

formation enligt artikel 7 MAR. Inte heller finns det stöd för att det skulle krävas 

en speciell procedur för att anse insiderinformation offentliggjord enligt definit-

ionen i artikel 7 MAR, det vill säga allmänheten kan bli informerade på andra 

sätt än ett offentliggörande av själva emittenten för att informationen ska upphöra 

att vara insiderinformation enligt artikel 7 MAR.28 Viss vägledning i detta fall 

borde kunna hämtas i villkoren om artikel 17(4)(c) MAR om hur information kan 

anses vara konfidentiell under ett uppskjutet offentliggörande.29  

 

2.3.4 Berör emittenten eller finansiellt instrument 

Artikel 7 MAR stadgar att det krävs ett samband mellan insiderinformationen 

och emittenten eller det finansiella instrumentet, det vill säga informationen 

måste direkt eller indirekt röra emittenten eller det finansiella instrumentet.  

Kravet på att emittenten ska offentliggöra insiderinformation enligt artikel 

17(1) MAR uppkommer dock endast om insiderinformationen berör emittenten 

direkt. Det indikerar på ett nära samband mellan insiderinformationen och emit-

tenten, vilket utesluter annan information som inte påverkar emittentens finansi-

ella instrument till en sådan grad.30 Artikel 7 MAR har sålunda ett lägre tröskel-

                                                
26 Dom av den 28 juli 2012, Markus Geltl mot Daimler AG, C-19/11, EU:C:2012:397. 
27 Se nedan kapitel 4. 
28 Emittenten kan dock vara tvungen att enligt andra stycket i artikel 17(1) MAR offentliggöra informat-
ionen även om den redan är känd för allmänheten. Se Hansen, Issuers’ duty to disclose inside informat-
ion, s 4–6. 
29 Se nedan avsnitt 5.2.4. 
30 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 4 f. 
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värde för att bli tillämplig än artikel 17(1) MAR, eftersom artikeln även avser 

information som indirekt rör emittenten.  

 

2.3.5 Väsentlig inverkan på priset 

I artikel 7(4) MAR stadgas en regel som avgör när information sannolikt skulle 

ha en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument. Vid tillämpningen av 

artikel 7(1)(a) MAR ska informationen vara av sådan art att en förnuftig investe-

rare sannolikt skulle utnyttja den som grund sitt investeringsbeslut.31 Vägledning 

för testet i artikel 7(4) MAR finns i skäl 14 i ingressen till förordningen som 

klargör att en förnuftig investerare tar sina investeringsbeslut på all tillgänglig 

förhandsinformation, och i bedömningen ska hänsyn tas till uppgifternas förvän-

tade effekter i ljuset av emittentens verksamhet som helhet, källans tillförlitlighet 

och andra relevanta markandsvariabler. 

 

2.4 Offentliggörande av insiderinformation 

Huvudregeln i artikel 17(1) MAR stadgar att emittenten ska så snart som möjligt 

informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör emittenten. Som 

ovan redogjorts krävs det ett nära samband mellan insiderinformationen och 

emittenten.32 Utöver ett krav på samband finns även ett villkor som stadgar att 

emittenten ska informera allmänheten så snart som möjligt. Det betyder emeller-

tid inte att emittenten omedelbart ska offentliggöra insiderinformation när sådan 

information uppkommer. Emittenten har sålunda en viss betänketid att analysera 

informationen och bevaka utvecklingen av denna. Dock ska insiderinformationen 

offentliggöras utan onödigt dröjsmål, vilket betyder att bestämmelsen eftersträvar 

en balans mellan emittentens intressen och marknadens behov av snabb och till-

förlitlig information.33 

Vidare stadgar andra stycket i artikel 17(1) MAR att emittenten ska se till att 

offentliggöra insiderinformation på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång 

                                                
31 Artikel 7(4) MAR. 
32 Se ovan avsnitt 3.4.4. 
33 Hansen & Moalem, The MAD disclosure regime and the twofold notion of inside information: the 
available solution, s 328. 
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till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt 

tid. Med andra ord är emittentens offentliggörandeprocedur förenad med ytterli-

gare krav. Tanken bakom andra stycket i artikel 17(1) MAR är att marknaden 

inte ska förses med icke bearbetad och ofullständig information som i längden 

resulterar i att marknaden vilseleds och därför ges en missvisande bild om lä-

get.34 En ordning utan sådana krav skulle strida mot syftet med offentliggöran-

demekanismen. Syftet med artikel 17 MAR är alltså inte bara att insiderinformat-

ion ska offentliggöras, utan artikeln innebär även att emittenten tvingas följa vill-

koren i andra stycket som garanterar att offentliggörandet är av en viss legal 

standard.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
34 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 10 f. 
35 Ibid., s 6. 
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3 Marknadsmissbruksförordningens syfte och 

funktion 

  
3.1 Inledning 

För att kunna problematisera MAR måste läsaren ha en förståelse för vilka än-

damål som ligger bakom värdepappersmarknaden och förordningen. Särskilt 

kommer funktionen med regleringen om informationsgivningen på värdepap-

persmarknaden att diskuteras. På detta sätt kan frågan om varför en emittent är 

skyldig att offentliggöra insiderinformation till EU:s värdepappersmarknad bes-

varas. 

Kapitlet inleds med att ta upp värdepappersmarknadens syfte och funktion. 

Med andra ord ska läsaren få en förståelse för ändamålen bakom värdepappers-

marknaden och dess informationsgivningsregler innan motiven till MAR behand-

las specifikt i den avslutande delen.  

 

3.2 Värdepappersmarknadens syfte och funktion  

Bakom regleringen av värdepappersmarknaden finns en ekonomisk teori som 

utgår från den effektiva marknadshypotesen. Enligt denna teori36, som först och 

främst kom att utformas av Fama, är idealet en marknad där resursallokeringen 

styrs av att priset på ett bolags aktier avgörs av all tillgänglig information som 

finns om bolaget. Med andra ord ska all tillgänglig information återspeglas i ak-

tiekursen på en effektiv marknad. Aktiemarknadens primära funktion är sålunda 

att bidra till att fördela resurser i syfte att nå en ökad effektivitet på marknaden. 

Priset på aktien är därför riktig på en effektiv marknad enligt denna teori.37 

Akerlof skrev 1970 ”The Market for ”Lemons”” om asymmetrisk information 

på bilmarknaden. Han visade hur informationsasymmetrier kan resultera i nega-

tiva urval på marknaden, även kallad ”adverse selection”. En marknad med varor 
                                                
36 I skälen i ingressen till förordningen kommer den främst till utryck i skäl 2, 14 & 24 MAR. 
37 Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, s 383; Samuelsson, In-
formation och ansvar, s 83 ff. 
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av sämre kvalitet och asymmetrisk information kan i slutändan leda till att den 

raseras. En sådan marknadsutveckling kan ske när säljaren har ett informations-

övertag över köparen avseende varans kvalitet. Akerlofs teori resulterade i att 

den traditionella synen på marknadens effektivitet blev ifrågasatt. En marknad 

kommer inte att fungera på ett optimalt sätt om marknadsaktörerna fruktar att de 

inte är tillräckligt informerade på grund av den bristfälliga informationsgivningen 

på marknaden. För att marknaden ska fungera väl måste den alltså ha tillgång till 

tillförlitlig information.38 

Akerlof visar att bristen på information och informationsasymmetrier leder till 

en ineffektiv marknad, och därför krävs det en reglering som tillmötesgår denna 

informationsfördelning.39 Behovet av statligt ingripande är därför oundvikligt. 

Ett tydligt exempel är handeln på värdepappersmarknaden40. För att en aktör 

på marknaden ska kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut avseende ett bolags 

aktie krävs att all väsentlig information är tillgänglig. Med andra ord är investera-

ren beroende av att aktiemarknadsbolagen ständigt offentliggör information till 

aktiemarknaden. Det bör understrykas att syftet med aktiemarknadslagstiftningen 

är, utöver sin allokeringsfunktion, att garantera allmänhetens förtroende för akti-

emarknaden och åstadkomma ett effektivt investerarskydd.41 Därför är en korrekt 

prissättning på värdepapper av stor betydelse för att allmänheten ska känna för-

troende för aktiemarknaden. Anledningen är att ny information om aktiemark-

nadsbolag kommer att diskonteras in i aktiekursen. Priset på aktien ska alltså 

återspegla all tillgänglig information rörande aktiemarknadsbolaget. Som Akerlof 

indikerar riskerar emellertid en marknad att bli illikvid när det finns ett negativt 

urval av varor med låg kvalitet på grund av asymmetrisk information. För att 

motverka informationsasymmetrier och risken för vilseledande har aktiemark-

nadsbolagen ålagts informationsskyldighet. Utan denna reglering hade inte än-

damålen med aktiemarknaden uppnåtts.42  

                                                
38 Akerlof, The Market for ”Lemons”, s 488 ff. 
39 af Sandeberg, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s 31. 
40 Akerlof tar marknaden för begagnade bilar som exempel. Hans tes kan även tillämpas på en marknad 
där aktiehandel bedrivs.   
41 af Sandeberg, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s 24 f. 
42 af Sandeberg, Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, s 24 f. 
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Enligt Lau Hansen finns, utöver att ålägga en marknadsaktör informations-

skyldighet, två andra sätt att motverka informationsasymmetrier. Det ena är att 

förbjuda den informerade parten att handla på information som andra aktörer på 

marknaden inte har tillgång till. Detta förbud har likt informationsskyldigheten 

syftet att motverka att en marknadsaktör vet mer än andra. Det andra sättet, som i 

viss mån också har till syfte att undvika informationsasymmetrier, är att undvika 

spridning av desinformation på marknaden. På det sättet undviks risken att en 

part blir felinformerad medan andra inte är det.43 

De tre tillvägagångsätten reflekteras väl i MAR.44 Ett tydligt exempel är arti-

kel 17(1) MAR som stadgar ett krav på att insiderinformation ska offentliggöras 

till marknaden så snart som möjligt. Ett annat är artikel 8 MAR om insiderhan-

del. 

Generellt sett syftar reglerna om förbud mot olagliga beteenden på finans-

marknaderna och offentliggörandeskyldigheten visserligen till att skapa en effek-

tiv marknad. Enligt Lau Hansen är det emellertid viktigt att skilja på dem. I en-

lighet med EU-rätten är reglerna om förbud mot olagliga beteenden på finans-

marknaderna och offentliggörandeskyldigheten vitt skilda instrument. Till exem-

pel är det direkta syftet med förbudet mot insiderhandel att förhindra att den in-

formerade parten inte handlar på information som andra aktörer på marknaden 

inte har tillgång till. Det direkta syftet med offentliggörandeskyldigheten är istäl-

let att informera marknaden om bolagets finansiella situation och sålunda under-

lätta för marknadsaktörer att investera i bolagets värdepapper. Alltså, insiderhan-

del eller marknadsmanipulation är tydliga exempel på olagliga beteenden på fi-

nansmarknaderna, och reglerna som motverkar dessa beteenden har följaktligen 

andra ändamål än reglerna som reglerar aktiemarknadsbolagens skyldigheter att 

informera marknaden. Att det övergripande målet med reglerna är att upprätthålla 

marknadens effektivitet hindrar inte att reglerna har enskilda syften och tillämp-

ningsområden. Därför bör de nämnda reglerna tolkas och tillämpas i enlighet 

                                                
43 Hansen, The New Proposal for a European Union Directive on Market Abuse, s 248. 
44 Se till exempel skäl 7 och 49 MAR. 
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med deras direkta ändamål, annars kan tolknings- och tillämpningssvårigheter 

uppkomma.45 

 

3.3 Motiven till marknadsmissbruksförordningen 

De finansiella marknaderna är föremål för en ständig och snabb utveckling. EU:s 

utveckling och digitalisering har bidragit till att handeln mellan medlemsländerna 

har ökat, vilket har resulterat i en ökad harmonisering av regelsystemen i med-

lemsländerna.46  

MAR har som syfte att skapa en integrerad, effektiv och öppen finansmarknad 

inom EU.47 Marknadsintegritet är nödvändigt för att förordningen syfte ska upp-

nås. Av detta skäl finns ett förbud mot marknadsmissbruk. Marknadsmissbruk 

skadar nämligen finansmarknadens integritet och öppenhet, vilket i längden även 

skadar allmänhetens förtroende för den.48 Förordningen garanterar sålunda ett 

förbättrat marknads- och investeringsskydd.  

Utöver syftet att skapa och upprätthålla en effektiv marknad har EU:s lagstif-

tare velat upprätta en mer enhetlig och fastare ram. Därför antogs en ny grund-

läggande rättsakt i form av en förordning. På det viset kommer förordningens 

olika syften att uppfyllas lättare, eftersom reglerna i MAR har direkt effekt i alla 

medlemsstater. Den nuvarande EU-rättsliga ramen ska med andra ord skapa ett 

mer enhetligt och förenklat regelverk som tydligare fastställer de regler som ska 

tillämpas inom EU, något som MAD misslyckades med.49 

Som ovan nämnts bör förordningens regler tolkas och tillämpas i enlighet med 

deras direkta syften.50 I skälen i ingressen till förordningen stadgas att olagliga 

beteenden på finansmarknaderna är ett hinder mot en effektiv marknad och att 

offentliggörandereglerna utgör en viktig parameter i att motverka sådana beteen-

den.51 Visserligen resulterar ett snabbt offentliggörande av insiderinformation att 
                                                
45 Se Hansen, The Hammer and the Saw – A Short Critique of the Recent Compromise Proposal for a 
Market Abuse Regulation, 5 ff. 
46 Skäl 3 MAR. 
47 Skäl 2 MAR. 
48 Skäl 2, 4 och 7 MAR. 
49 ESME, 2007, s 1.  
50 Se ovan avsnitt 2.2. 
51 Skäl 7 och 49 MAR. 
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informationen blir allmänt känd och förhindrar olaglig insiderhandel. Offentlig-

görandereglernas ursprungliga och direkta syfte är emellertid att förse marknaden 

med finansiell information på ett korrekt sätt. Med denna utgångspunkt ger stad-

gandet i skälen i ingressen till förordningen upphov till viss förvirring.  

Enligt Lau Hansen vore det fel att endast se offentliggörandekravet som ett 

komplement till förbudet mot insiderhandel. Att förvränga tillämpningen av of-

fentliggörandeskyldigheten för att motverka olaglig insiderhandel skulle innebära 

att det ursprungliga syftet kommer i skymundan. Bestämmelserna som stadgar 

förbudet mot insiderhandel borde räcka väl utan att blanda in offentliggörande-

reglerna, vars särskilda syfte ursprungligen är något helt annat. Det bör dock 

nämnas att offentliggörandereglerna har, till skillnad från förbudet mot olaglig 

insiderhandel, haft en undanskymd roll inom EU-rätten. Lau Hansen menar att 

det är både fel och missvisande av EU-lagstiftaren att ge offentliggöranderegler-

na en sådan undanskymd roll i rättsakterna,52 vilket kan ge upphov till tolknings- 

och tillämpningsproblem.53 

Även EU-domstolen har i sin praxis på området gett uttryck för en uppfattning 

motsatt den som förespråkas av Lau Hansen. Nämnda EU-rättsliga praxis har 

dessutom kodifierats i MAR.54 Förordningen borde alltså kunna ses som ett ställ-

ningstagande från EU:s lagstiftare, eftersom denne menar att ett av offentliggö-

randeskyldighetens centrala syften är att motverka marknadsmissbruk. De tolk-

nings- och tillämpningsproblem som uppstår med denna utgångspunkt behandlas 

senare i uppsatsen.  

 

3.4 Sammanfattning och slutsatser 

Den EU-rättsliga grunden, liksom värdepappersmarknaden i stort, bygger på den 

effektiva marknadshypotesen. I korthet innebär teorin att priset på en aktie åter-

speglar all tillgänglig information på marknaden. Informationsgivningen är 

                                                
52 Hansen hänvisar främst till MAD. Stora delar av MAD har emellertid överförts till MAR, vilket gör att 
argumenten fortfarande är aktuella. 
53 Hansen & Moalem, The MAD disclosure regime and the twofold notion of inside information: the 
available solution, s 331; Hansen, The Hammer and the Saw – A Short Critique of the Recent Compro-
mise Proposal for a Market Abuse Regulation, 11 f. 
54 Se nedan kapitel 4. 
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sålunda en helt avgörande del av prisbildningsmekanismen på en marknad och 

utgör även grunden för marknadsaktörers investeringsbeslut.  

Det är emellertid tydligt att en obefintlig eller bristfällig informationsgivning 

minskar en marknads effektivitet. En sådan ordning skulle drabba investerarna på 

en aktiemarknad negativt, vilket i längden skulle resultera i att de väljer att dra 

sig ur marknaden i brist på förtroende för den. Det skulle i sin tur leda till att ak-

tiemarknaden blir illikvid och därför ger upphov till skada för aktiemarknadsbo-

lagen. Mot bakgrund av detta blir det tydligt att informationsgivningen på en 

värdepappersmarknad måste regleras för att marknaden ska kunna fungera effek-

tivt. Närmare bestämt måste värdepappersmarknadens aktörer åläggas en inform-

ationsskyldighet, och utformningen av denna är helt avgörande för hur mark-

nadens prisbildningsfunktion fungerar. 

MAR verkar se offentliggörandereglerna som ett medel för att bekämpa olag-

lig insiderhandel. Det har i litteraturen emellertid ansetts vara fel eftersom det 

primära syftet med offentliggörandereglerna är att förse marknaden med tillförlit-

lig information. Dessutom finns redan de legala verktygen för att hindra olaglig 

insiderhandel inom EU. Att informationsskyldigheten, tillsammans med reglerna 

om marknadsmissbruk, bidrar till att marknaden kan fungera effektivt är givet. 

MAR ger emellertid upphov till en viss förvirring kring frågan om varför en 

emittent överhuvudtaget ska offentliggöra information till marknaden i enlighet 

med förordningen. Av det material som tagits fram inför denna uppsats tycks 

svaret vara att EU-rättens offentliggöranderegler syftar till att både bekämpa 

olaglig insiderhandel och förse marknaden med tillförlitlig finansiell information. 

EU-domstolens praxis på området bekräftar även denna slutsats.  
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4 Begreppet insiderinformation och offentliggö-

randeskyldigheten 

 
4.1 Inledning 

För att fullt ut kunna förstå den nuvarande regleringen om uppskjutet offentlig-

görande måste en historisk redogörelse göras för reglerna om begreppet insider-

information och offentliggörandereglerna. Genom den historiska redogörelsen 

kommer läsaren förstå utvecklingen på området och hur definitionen av begrep-

pet insiderinformation påverkar offentliggörandereglerna och reglerna om upp-

skjutet offentliggörande.  

Kapitlet inleds med en diskussion om medlemsstaternas olikartade uppfatt-

ningar om hur MAD skulle implementeras, med fokus på tolkningen av begrep-

pet insiderinformation. Det resulterade i att emittenter från vissa medlemsstater 

hanterade sin informationsgivning på ett sätt, medan andra hanterade sin inform-

ationsgivning på ett annat sätt. Tyskland, Sverige och de andra nordiska med-

lemsländerna kommer att vara i fokus. Därefter behandlas ett fall från EU-

domstolen som resulterade i att rättsläget kom att förändras på området. Slutligen 

tas ikraftträdandet av MAR upp och dess konsekvenser för nämnda länder.  

 

4.2 Historisk reglering 

 

4.2.1 Allmänt 

MAD var ett verktyg för EU-lagstiftaren som syftade till att harmonisera med-

lemsstaternas lagstiftning på området. Meningen med direktivet var bland annat 

att skapa en integrerad och effektiv marknad som åtnjöt allmänhetens förtro-

ende.55 Dock fick MAD inte den effekt som EU-lagstiftaren hade tänkt sig, vilket 

berodde på att medlemsstaterna implementerade direktivet olika, särskilt de olika 

                                                
55 Skäl 1–2 MAD.  
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tolkningarna av begreppet insiderinformation.56 Istället antogs en ny grundläg-

gande rättsakt i form av en förordning, kallad MAR. Den lagstiftningsmetod som 

utarbetades av Visemannakommitén kom även att tillämpas på förordningen som 

till stora delar trädde i kraft den 3 juli 2016. 

I lagstiftningsutvecklingen på området har begreppet insiderinformation ge-

nomgående varit av stor betydelse, både i MAD och MAR. EU-domstolens dom i 

fallet Geltl v Daimler ändrade rättsläget avseende begreppet insiderinformation 

redan under MAD. Domen fick stor betydelse i praktiken och gav en ny bild av 

vad som kunde utgöra insiderinformation. Den kom dessutom att kodifieras i 

förordningen. 

Offentliggörandereglerna och reglerna om uppskjutet offentliggörande fanns 

redan i artikel 6(1)–(3) MAD. I samband med ikraftträdandet av MAR överför-

des alltså reglerna till artikel 17 MAR. Reglerna om offentliggörande av insider-

information överfördes till artikel 17(1) MAR, medan reglerna om uppskjutet 

offentliggörande överfördes till artikel 17(4) MAR.  

 

4.2.2 Den dubbla funktionen av begreppet insiderinformation 

Begreppet insiderinformation har innehaft en central roll i utvecklingen på lag-

stiftningsområdet. Innan ikraftträdandet av MAD var ordningen sådan att regle-

ringen på området skiljde på insiderinformation rörande förbudet mot insider-

handel från insiderinformation som berörde offentliggörandekravet. Med direkti-

vet följde för första gången en enhetlig definition av begreppet insiderinformat-

ion. Regleringarna om förbudet mot insiderhandel och kravet på offentliggörande 

av insiderinformation byggde följaktligen på en gemensam begreppsbildning av 

insiderinformation i MAD.57 

Begreppet insiderinformation stadgades i artikel 1(1) MAD och tillämpades i 

både artikel 2(1) MAD om insiderhandelsförbudet och i artikel 6(1) MAD om 

offentliggörandekravet. Begreppet insiderinformation fick sålunda en dubbel 

funktion. Denna ordning gav i sin tur upphov till tolknings- och tillämpningssvå-

                                                
56 Se nedan avsnitt 4.2.2. 
57 ESME, 2007, s 5 ff. 
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righeter inom EU på grund av att begreppet skulle definiera sådan information 

som inte fick utnyttjas enligt artikel 2(1) MAD och sådan information som emit-

tenten är skyldig att offentliggöra enligt artikel 6(1) MAD.  Två skilda metoder 

utvecklades i olika medlemsstater, enstegs- och tvåstegsmodellen, som hade till 

syfte att förhindra att vilseledande information kom ut på marknaden på grund av 

för tidiga offentliggöranden. Metoderna skilde sig åt avseende tidpunkten för när 

förbudet mot insiderhandel och offentliggörandekravet inträdde.58 

 

4.2.2.1 Enstegsmodellen 

Det tydligaste exemplet på en medlemsstat som anammade enstegsmodellen vid 

implementeringen av MAD är Tyskland. Tyskland valde en mer bokstavlig tolk-

ning av direktivet, det vill säga en enhetlig definition av begreppet insiderin-

formation med stöd av artikel 1(1) i första genomförandedirektivet, där förbudet 

mot insiderhandel och offentliggörandeskyldigheten inträder samtidigt. 59  Med 

andra ord utlöses förbudet mot insiderhandel och offentliggörandeskyldigheten 

samtidigt när insiderinformation uppkommit inom emittenten. Denna tolkning av 

begreppet insiderinformation tycks inte ha varit den vanligaste inom EU.60 

Det bör poängteras att Tyskland, innan implementeringen av MAD, tillämpade 

en dubbel funktion av begreppet insiderinformation i enlighet med tvåstegsmo-

dellen.61 Följden av att Tyskland övergav denna modell till förmån för enstegs-

modellen, blev att offentliggörandekravet inträdde samtidigt som förbudet mot 

insiderhandel, vilket resulterade i att skyldigheten att offentliggöra insiderin-

formation utlöstes tidigare än vid tillämpningen av tvåstegsmodellen.  

I samband med den tyska implementeringen av MAD, och därmed införlivan-

det av enstegsmodellen, tvingades de tyska emittenterna att tillämpa reglerna om 

                                                
58 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the 
Proposed EU Market Abuse Regime, s 510 ff. 
59 Ibid., s 513. 
60 ESME, 2007, s 7 ff; Hansen, The Hammer and the Saw – A Short Critique of the Recent Compromise 
Proposal for a Market Abuse Regulation, 9 f. 
61 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the 
Proposed EU Market Abuse Regime, s 513. 
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uppskjutet offentliggörande.62 Risken för att emittenten offentliggjorde insiderin-

formation i ett för tidigt skede undveks genom att i större utsträckning nyttja reg-

lerna om uppskjutet offentliggörande.  

Dock har rättsläget avseende offentliggörandeskyldigheten inte varit helt klar i 

Tyskland, vilket EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler bevisar. Fallet har 

sin grund i Tyskland och avser definitionen av begreppet insiderinformation. En 

redogörelse för vad som ligger till grund för EU-domstolens dom och dess kon-

sekvenser görs nedan i kapitlet. 

 

4.2.2.2 Tvåstegsmodellen 

De nordiska medlemsländerna valde ett annat tillvägagångssätt vid implemente-

ringen av MAD. I tvåstegsmodellen utlöses istället förbudet mot insiderhandel 

och offentliggörandeskyldigheten vid två olika tidpunkter. I nämnda medlemssta-

ter tolkade man offentliggörandeskyldigheten som beroende av omständigheter 

eller händelser som faktiskt inträffat. Med andra ord aktualiseras inte skyldighet-

en att offentliggöra insiderinformation förrän vid ett senare tillfälle då det står 

klart att omständigheten eller händelsen faktiskt inträffat. Sverige och de andra 

nordiska medlemsländerna har därför inte behövt använda sig av reglerna om ett 

uppskjutet offentliggörande i samma utsträckning som medlemsstater som till-

lämpade enstegsmodellen.63 

Grunden för tvåstegsmodellen och dess tolkning av begreppet insiderinformat-

ion går att finna i artikel 2(2) i implementeringsdirektivet som primärt behandlar 

tiden för ett offentliggörande.64 I artikeln stadgas bland annat att det som ska vara 

föremål för offentliggörande är omständigheter som föreligger eller händelser 

som har inträffat.65  

                                                
62 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the 
Proposed EU Market Abuse Regime, s 513. 
63 Se ovan avsnitt 4.2.2.1. 
64 Hansen & Moalem, The MAD disclosure regime and the twofold notion of inside information: the 
available solution, s 329; Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in 
the Current and in the Proposed EU Market Abuse Regime, s 507. 
65 Jfr artikel 1(1) i första genomförandedirektivet som inbegrep framtida omständigheter eller händelser. 
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Det bör understrykas att tillämpningen av tvåstegsmodellen skilde sig mellan 

medlemsstaterna som tillämpade nämnda modell.66 Av utrymmesskäl ligger dock 

endast den nordiska tolkningen av tvåstegsmodellen till grund för denna uppsats. 

Sverige och de andra nordiska medlemsländerna fann sin rättsliga grund till 

tvåstegsmodellen i en gemensam rättsgrundsats som, i förenlighet med artikel 

2(2) i implementeringsdirektivet, utelämnar händelser som ännu inte har reali-

serats.67 Realitetsprincipen, som rättsgrundsatsen kallas i den juridiska litteratu-

ren, innebär att offentliggörandeskyldigheten uppkommer när en händelse eller 

omständighet som uppfyller kraven för insiderinformation blir en verklighet. Det 

krävs dock inga formaliteter för att realitetsprincipen ska slå till, utan det räcker 

med att händelsen blir en realitet.68  

 EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler går dock direkt emot grunderna 

för realitetsprincipen och tvåstegsmodellen, vilket resulterade i att rättsläget i 

främst Sverige och de andra nordiska medlemsländerna kom att ändras till fördel 

för medlemsstaterna som tidigare tillämpat enstegsmodellen.  

 

4.2.3 Geltl v Daimler 

För denna uppsats tjänar EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler från 2012 

främst till att redogöra för hur begreppet insiderinformation ska tolkas, och på-

verkar sålunda tillämpningen av offentliggörandereglerna och reglerna om upp-

skjutet offentliggörande. Dessutom ger domen uttryck för en åsikt i frågan om 

vilken av de två modellerna som är mest förenlig med EU-rätten.  

Fallet handlade om att en styrelseordförande för det tyska bolaget Daimler AG 

tänkte lämna sitt uppdrag. Diskussionerna fördes först med bland annat med-

lemmar av bolagets tillsynsstyrelse, vilket följdes upp av ett pressmeddelande 

                                                
66 Även tillämpningen av enstegsmodellen skilde sig åt mellan medlemsstaterna. Se Di Noia & Gargan-
tini, Issuers at Midstream: Disclosure of Multistage Events in the Current and in the Proposed EU Market 
Abuse Regime, s 510 ff. 
67 Hansen & Werlauff, A Stricter Duty to Disclose Information to the Market in Denmark? The Dilemma 
faced by Danish Companies, and their Options under the Decision by the Danish Securities Council in the 
TDC Case, s 48 och s 53. 
68 Se beträffande beslut som måste offentliggöras till marknaden enligt aktiemarknadsrätten, men som inte 
formellt har protokollförts i enlighet med aktiebolagsrätten, Hansen & Werlauff, A Stricter Duty to Di-
sclose Information to the Market in Denmark? The Dilemma faced by Danish Companies, and their Opt-
ions under the Decision by the Danish Securities Council in the TDC Case, s 48. 
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och en intern skrivelse. Efter att styrelsen fattat beslut om att låta styrelseordfö-

rande lämna sitt uppdrag offentliggjordes informationen. Det resulterade i att 

kursen på Daimler-aktier steg kraftigt. Flera investerare, bland annat Markus 

Geltl, hade sålt sina aktier i Daimler AG innan nämnda beslut offentliggjordes. 

Investerarna väckte därefter talan mot Daimler AG och yrkade på skadestånd 

med hänvisning till att beslutet offentliggjordes för sent. Den tyska domstolen 

beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta frågan om ett mellanliggande 

steg i en pågående process kan anses utgöra specifik information.69 

 

4.2.3.1 Prövning av tolkningsfrågorna 

Kort sagt fastslår EU-domstolen att ett mellanliggande steg i en pågående process 

kan anses utgöra specifik information. Att anse att steg i en över tid pågående 

process inte kan vara av specifik natur skulle nämligen omintetgöra skyldigheten 

att offentliggöra sådan information. Att tolka orden omständigheter och händelse 

på så sätt att mellanliggande steg i en över tiden pågående process utesluts skulle 

även kunna undergräva förtroendet för marknaden, som bygger på skyddet mot 

bland annat obehörigt utnyttjande av insiderinformation. En summa eller serie 

händelser i en beslutprocess är följaktligen att betrakta som specifik information 

och kan utgöra insiderinformation om de andra rekvisiten är uppfyllda. 70 

Vidare omfattar offentliggörandekravet även framtida omständigheter eller 

händelser när det finns faktiska utsikter för att de kommer att uppkomma. Sanno-

likheten för att omständigheterna eller händelserna ska inträffa behöver inte vara 

stor eftersom det annars skulle kunna undergräva förtroendet för marknaden. En 

restriktiv tolkning av rekvisitet specifik natur skulle följaktligen ge en otillbörlig 

fördel för personer med tillgång till sådan information.71 

 

4.2.3.2 Slutsatser av prövningen 

Domen innebär att en omständighet eller händelse inte behöver ha inträffat för att 

kunna anses utgöra insiderinformation. Med andra ord går EU-domstolens dom 
                                                
69 Dom av den 28 juli 2012, Markus Geltl mot Daimler AG, C-19/11, EU:C:2012:397, p 12–23.  
70 Ibid., p 35. 
71 Ibid., p 46–49. 
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direkt emot grunderna för tvåstegsmodellen. Det bör även understrykas att det 

var en tysk domstol som begärde förhandsavgörandet från EU-domstolen, det vill 

säga EU-domstolen ombads att endast tolka artikel 1(1) MAD och artikel 1(1) i 

implementeringsdirektivet. Domen är sålunda grundad på den tyska enstegsmo-

dellen, vilket borde i sig kunna ses som ett ställningstagande i frågan om vilken 

modell som är mest förenlig med EU-rätten. Faktum är att EU-domstolen varken 

hänvisar till eller nämner den EU-rättsliga grunden för tvåstegsmodellen i do-

men, trots att denna tolkning tycks ha varit den vanligaste bland medlemsstater-

na. 

EU-domstolen valde även att definiera insiderinformation med utgångspunkt i 

insiderlagstiftningen. Istället för att se till marknadens effektivitet i stort valde 

EU-domstolen att specifikt betona ändamålen med insiderlagstiftningen och syf-

tet med ett förbud mot insiderhandel, precis som EU:s lagstiftare varit benägen 

att göra.  

En bred definition av begreppet insiderinformation kan ur ett sådant perspek-

tiv vara lämpligt. Dock blir det svårare att tillämpa ett sådant vitt begrepp i ett 

sammanhang då insiderinformation ska offentliggöras, eftersom begreppet insi-

derinformation inte är konstruerad för att säkerställa att emittenter uppfyller sina 

offentliggörandeskyldigheter.72  

Sammanfattningsvis tidigareläggs tidpunkten för offentliggörandet av insider-

information efter EU-domstolens dom, vilket i sin tur resulterar i att frågan om 

uppskjutet offentliggörande uppkommer i ett tidigare skede, både ur ett enstegs- 

och ett tvåstegsmodellsperspektiv.  

 

4.3 Ikraftträdandet av marknadsmissbruksförordningen 

Innan villkoren för ett uppskjutet offentliggörande behandlas måste de regler som 

lägger grunden för den nya ordningen under MAR att redovisas. De specifika 

villkoren för uppskjutet offentliggörande behandlas följaktligen i det nästkom-

mande kapitlet i denna uppsats. 

                                                
72 ESMA/SMSG, 2016, s 5. 
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EU-domstolens dom i Geltl v Daimler handlar om hur begreppet insiderin-

formation ska tolkas. I domen fastlås att en summa eller serie av händelser i en 

beslutprocess är att betrakta som specifik information och kan därför utgöra insi-

derinformation om de andra rekvisiten är uppfyllda. Nämnda del av domen har 

inkorporerats i artikel 7(3) MAR som stadgar: 

 

”Ett mellanliggande steg i en över tid pågående process kan anses vara insi-

derinformation om den i sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som 

avses i denna artikel.” 

 

Det betyder att tillämpningsområdet för vad som kan anses vara av specifik 

natur har vidgats. Med andra ord är tröskeln för när insiderinformation kan upp-

komma för emittenten förhållandevis låg.  

Eftersom EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler har inkorporerats i arti-

kel 7(3) MAR har EU:s lagstiftare samtidigt utvidgat möjligheten till ett uppskju-

tet offentliggörande genom ett nytt tillägg i artikel 17(4) MAR. Det andra stycket 

i artikel 17(4) MAR stadgar följande:  

 

”När det gäller en över tiden pågående process som sker i flera steg och som 

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

omständighet eller en viss händelse, får en emittent /…/ på eget ansvar skjuta 

upp offentliggörandet av information relaterad till denna process med förbe-

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

 

Genom detta tillägg undviks risken för att marknaden vilseleds på grund av ett 

för tidigt offentliggörande. Om insiderinformationen är av sådan natur att det 

råder stor osäkerhet kring dess egentliga innebörd, kan ett offentliggörande av 

denna information leda till att marknaden förses med icke tillförlitlig informat-

ion, vilket skulle strida mot syftet med MAR.73 Med andra ord resulterar de ut-

vidgade reglerna om uppskjutet offentliggörande i förordningen att artikel 7(3) 
                                                
73 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 12. 
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MAR och artikel 17(1) MAR inte står i strid med ändamålen bakom förordning-

en.  

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 

Begreppet insiderinformation har vidgats till följd av att EU-domstolen i fallet 

Geltl v Daimler fastslår att ett mellanliggande steg i en pågående process kan 

anses utgöra specifik information. EU-domstolens dom går direkt emot grunder-

na för tvåstegsmodellen och realitetsprincipen. Med andra ord utgör domen ett 

stöd för enstegsmodellen.  

EU-domstolen utgår från insiderlagstiftningen när den tolkar begreppet insi-

derinformation. I domen ansågs det olämpligt med en restriktiv tolkning av be-

greppet insiderinformation och hänvisade till förbudet mot insiderhandel. Det 

tycks vara i linje med vad EU:s lagstiftare anser i frågan, vilket betyder att be-

greppet insiderinformation är mer anpassad efter insiderlagstiftningen än efter 

reglerna om offentliggörande av insiderinformation.  

EU-domstolens dom har kodifierats i MAR, vilket talar för att tvåstegsmo-

dellen inte längre är förenlig med EU-rätten. Det har följaktligen resulterat i ett 

striktare offentliggörandekrav för emittenterna inom EU, främst för Sverige och 

de andra nordiska medlemsländerna.  

Den inriktning som EU:s lagstiftare har valt kan resultera i att insiderinformat-

ion offentliggörs vid ett för tidigt skede. Det gör att riskerna för ett vilseledande 

av marknaden ökar. Av detta skäl får reglerna om uppskjutet offentliggörande en 

större betydelse än innan. Med andra ord kan nämnda regler förhindra att offent-

liggörandereglerna fungerar kontraproduktivt. 
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5 Uppskjutet offentliggörande av insiderinformat-

ion 

 
5.1 Inledning 

När insiderinformation uppstår inom ramen för emittentens verksamhet inträder 

skyldigheten att offentliggöra denna information. I samband med att offentliggö-

randeskyldigheten inträder aktualiseras även frågan om huruvida emittenten kan 

uppskjuta offentliggörandet av insiderinformation. I detta kapitel ges därför en 

redogörelse för hur hela artikel 17(4) MAR ska förstås, främst kraven i artikel 

17(4)(a)–(c) MAR. Genom detta kapitel kan artikel 17(4)(b) MAR sättas in i ett 

rättsligt sammanhang. 

Kapitlet inleds följaktligen med att diskutera de enskilda rekvisiten som stad-

gas i villkoren i artikel 17(4)(a)–(c) MAR. Därefter kommer en allmän del som 

fokuserar på de ändringar och kompletteringar som gjorts i artikel 17(4) MAR i 

samband med ikraftträdandet av förordningen.  

 

5.2 Kriterier för uppskjutet offentliggörande 

 

5.2.1 Allmänt 

Reglerna om uppskjutet offentliggörande fanns redan i artikel 6(2) MAD. 

Samma bestämmelser har alltså överförts till första stycket i artikel 17(4) MAR 

som stadgar att emittenten får på eget ansvar uppskjuta offentliggörandet av in-

siderinformation om följande villkor är uppfyllda: 

 

”a) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för 

emittenten /…/. 

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

heten. 

c) Emittenten /…/ kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.” 
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Det går inte att på förhand definiera hur villkoren i artikel 17(4)(a)–(c) MAR 

ska uppfyllas. Emittenten måste alltså bedöma de särskilda omständigheter som 

föreligger i varje enskilt fall innan ett beslut fattas om att skjuta upp offentliggö-

randet av insiderinformation.74 Likväl står det klart att alla villkor ska vara upp-

fyllda under hela processen för att ett uppskjutet offentliggörande ska få göras. 

Så fort något av villkoren inte längre anses uppfyllt ska ett offentliggörande gö-

ras så fort som möjligt.75 

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpning av artikel 17 MAR har 

ESMA enligt artikel 17(10)(b) MAR utarbetat förslag till tekniska standarder för 

genomförande. Syftet med nämnda åtgärder är att fastställa de tekniska villkoren 

i artikel 17(4)(a)–(c) MAR. Vidare har ESMA enligt artikel 17(11) MAR även 

utfärdat riktlinjer för upprättande av en icke uttömmande förteckning över emit-

tentens legitima intressen som avses i artikel 17(4)(a) MAR, och situationer där 

uppskjutet offentliggörande sannolikt vilseleder allmänheten på så sätt som avses 

i artikel 17(4)(b) MAR.  

Det fortsatta arbetet i detta kapitel utgår till stora delar från nämnda tekniska 

standarder och riktlinjer på området.  

 

5.2.2 Offentliggörande skadar legitima intressen 

Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation till allmänheten så snart som 

möjligt kan under särskilda omständigheter skada emittentens legitima intres-

sen.76 Kriteriet kan vid första anblick uppfattas omfattande och inbegripa många 

olika situationer. För att underlätta tillämpningen av rekvisitet har en exemplifie-

ring gjorts i skäl 50 MAR på omständigheter som särskilt kan avse legitima in-

tressen. Sammanfattningsvis utgör till exempel pågående förhandlingar och be-

slut som tagits av ett ledningsorgan och som kräver godkännande av ett annat 

organ inom emittenten omständigheter som kan ses som legitima intressen. Situ-

                                                
74 ESMA, 2017, s 10. 
75 ESMA, 2015, s 52 f. 
76 Skäl 49 MAR. 
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ationerna som tas upp i skälen i ingressen till förordningen ska dock inte ses som 

uttömmande.  

ESMA har även utfärdat riktlinjer om MAR avseende när ett offentliggörande 

sannolikt kan skada emittentens legitima intressen. I riktlinjerna har skäl 50 

MAR beaktats. ESMA utvecklar till exempel att pågående förhandlingar enligt 

skäl 50 MAR kan vara sådana som har samband med fusioner, förvärv, uppdel-

ningar, avknoppningar, köp eller avyttring av större tillgångar eller verksamhets-

områden, omstruktureringar och omorganisationer. Utöver det har ESMA även 

utvecklat villkoren för när ett ledningsorgan behöver ett godkännande av ett an-

nat organ inom samma emittent genom att inbegripa ett villkor om att emittenten 

ska ha planerat att det definitiva beslutet ska fattas så snart som möjligt av det 

andra organet inom emittenten.77 

Andra omständigheter som nämns är när ett omedelbart offentliggörande 

skulle äventyra eller förhindra processer i samband med att emittenten utvecklar 

en produkt eller uppfinning, när emittenten planerar att köpa eller sälja ett större 

innehav i ett annat bolag och när en transaktion som tidigare meddelats mark-

naden är föremål för ett godkännande av en offentlig myndighet vilket är villko-

rat av ytterligare krav.78 Några av situationerna hade sedan tidigare nämnts av 

CESR i sina överläggningar från 2006.79 De har följaktligen använts i ESMA:s 

riktlinjer likt omständigheterna i skäl 50 i ingressen till förordningen. 

 

5.2.3 Uppskjutandet vilseleder allmänheten 

Slutligen behandlar ESMA i sina riktlinjer situationer i vilka ett uppskjutet of-

fentliggörande av insiderinformation sannolikt kan vilseleda allmänheten. I rikt-

linjerna anges tre fall där ett uppskjutet offentliggörande sannolikt vilseleder all-

mänheten.  

                                                
77 ESMA, 2016, s 13–16. 
78 Ibid., s 14–18.  
79 Se CESR 2006, s 10; ESMA, 2016, s 16 f. 
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Det första fallet handlar om insiderinformation vars offentliggörande emitten-

ten avser skjuta upp avviker väsentligt från emittentens tidigare offentliggjorda 

meddelanden om den fråga som insiderinformationen gäller.80 

Det andra fallet gäller insiderinformation vars offentliggörande emittenten av-

ser skjuta upp gäller det faktum att emittentens finansiella mål troligtvis inte 

kommer att uppnås, om nämnda finansiella mål tidigare har meddelats offent-

ligt.81 

Tredje och sista fallet rör insiderinformation vars offentliggörande emittenten 

avser skjuta upp står i strid med marknaders förväntningar, om sådana förvänt-

ningar baseras på signaler som emittenten tidigare har skickat till marknaden. 

Exempel på signaler som emittenten tidigare har skickat till marknaden är inter-

vjuer, presentationsmöten (roadshows) med investerare eller i andra typer av 

kommunikation som härrör från eller har godkänts av emittenten. Emittenten bör 

vid bedömningen av marknadens förväntningar ta hänsyn till marknadssentimen-

tet, till exempel se till konsensus bland analytiker.82 

 I slutet av riktlinjerna understryker ESMA att situationer där emittenten upp-

skjuter offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 17(4) MAR, och 

sedan offentliggör information som är inkonsekvent, täcks av förbudet mot 

marknadsmanipulation. Därför behöver exemplet inte uttryckligen nämnas i 

ESMA:s riktlinjer om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation.83 

Sammanfattningsvis är den vägledande förteckningen över situationer i vilka 

ett uppskjutet offentliggörande sannolikt kan vilseleda allmänheten inte alls lika 

omfattande som den över legitima intressen hos emittenten. Exemplifiering ges 

endast i det tredje fallet om signalers förhållande till marknadens förväntningar. 

De två förstnämnda fallen följs alltså inte alls av några förtydliganden av vad 

som menas med situationerna. Till skillnad från villkoret om emittentens legitima 

intressen finns inte heller någon vägledning i skälen i ingressen till förordningen 

om villkoret som avser uppskjutet offentliggörande som sannolikt kan vilseleda 

                                                
80 ESMA, 2016, s 18. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid., s 19. 
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allmänheten. Vidare finns ingen annan punkt i artikel 17 MAR som på något sätt 

förtydligar villkoren i artikel 17(4)(b) MAR.  

 

5.2.4 Information förblir konfidentiell  

Det första stycket i artikel 17(7) MAR stadgar att emittenten ska offentliggöra 

insiderinformation som uppskjutits i enlighet med artikel 17(4) MAR så snart 

som möjligt om insiderinformationen inte längre med säkerhet kan förbli konfi-

dentiell. Med andra ord ska emittenten säkerställa att informationen är konfiden-

tiell under hela den tid uppskjutningsförfarandet pågår. 

I det andra stycket i artikel 17(7) MAR förtydligas villkoret ytterligare. Vill-

koret inbegriper situationer då ett rykte uttryckligen är hänförligt till insiderin-

formation vars offentliggörande har uppskjutits i enlighet med artikel 17(4) 

MAR, om detta rykte är tillräckligt tydligt för att påvisa att det inte längre kan 

säkerställas att informationen förblir konfidentiell. En publicering, som inte är ett 

resultat från emittentens offentliggörandeskyldigheter eller som har sin grund i 

ett rykte som explicit ger uttryck för insiderinformation från emittenten, måste 

alltså leda till att emittenten bemöter publiceringen när informationen är tillräck-

ligt tydlig för att påvisa att det inte längre kan säkerställas att informationen för-

blir konfidentiell. Under sådana omständigheter skulle en ”no comment”-policy 

från emittentens sida vara oacceptabelt. Ett offentliggörande ad hoc måste 

följaktligen göras utan dröjsmål. Nämnda situation bör emellertid endast upp-

komma undantagsvis för emittenten, och utvärderingar av vad som kan anses 

vara tillräckligt tydlig information får göras från fall till fall.84 

 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Samtliga villkor i artikel 17(4)(a)–(c) MAR måste vara uppfyllda för att ett upp-

skjutet offentliggörande ska få genomföras. Med andra ord får det inte vara san-

nolikt att ett omedelbart offentliggörande skadar emittentens legitima intressen, 

det får inte vara sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmän-

heten och det måste säkerställas att insiderinformationen förblir konfidentiell. 
                                                
84 ESMA, 2017, s 10 f. 
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Samtliga villkor vara uppfyllda under hela den tid som det uppskjutna offentlig-

görandet pågår, annars måste ett offentliggörande göras så snart som möjligt. 

Varken i skälen i ingressen till MAR eller i någon av förordningens artiklar 

ges vägledning i hur villkoren i artikel 17(4)(b) MAR ska tolkas eller tillämpas. 

De riktlinjer som utfärdats av ESMA om regeln om uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation som sannolikt kan vilseleda allmänheten behandlas inte 

lika ingående som de om artikel 17(4)(a) MAR. Riktlinjerna är inte uttömmande, 

vilket möjliggör att det kan finnas ytterligare situationer som sannolikt kan vilse-

leda allmänheten.  
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6 Ändringar och kompletteringar 

 
6.1 Inledning 

I samband med ikraftträdandet av förordningen ändrades och kompletterades den 

ordning som tidigare gällde under MAD. Artikel 17(1) MAR och 17(4) MAR 

består alltså av nya tillägg i förhållande till sina föregångare i direktivet. Till-

lämpningen av främst artikel 17(4)(a)–(c) MAR berörs av detta, trots att lydelsen 

i artikel 6(2) MAD var densamma. Därför ska en sammanfattande redogörelse 

för de nyheter som finns i MAR göras i detta kapitel.  

 

6.2 Ändringar och kompletteringar  

En av de större nyheterna i MAR är att tillämpningsområdet har vidgats för att 

även gälla finansiella instrument som handlas på en MTF- eller OTF-plattform. 

Det innebär att sådana emittenter har kommit i kontakt med EU:s marknadsmiss-

brukslagstiftning för första gången.85 

I andra stycket i artikel 17(1) MAR finns ett nytt krav på att emittenten under 

en period på minst fem år ska tillgängliggöra insiderinformation som offentlig-

gjorts enligt artikeln. Dock får emittenter, vars finansiella instrument har tagits 

upp till handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, offentlig-

göra insiderinformation på webbplatsen för handelsplatsen om nämnda handels-

plats erbjuder en sådan möjlighet.86  

Som tidigare nämnts finns även ett nytt tillägg i andra stycket i artikel 17(4) 

MAR.87 Information som syftar till att något ska inträffa i framtiden kan sålunda 

utgöra insiderinformation om det rimligen kan förväntas att omständigheten eller 

                                                
85 I till exempel Sverige skulle totalt cirka 500 bolag beröras av MAR:s utökade tillämpningsområde. 
Innan ikraftträdandet av förordningen var det cirka 300 svenska bolag vars finansiella instrument handla-
des på en MTF-plattform. Se prop. 2015/16:120 s 57 f. 
86 Artikel 17(9) MAR. 
87 Se avsnitt 4.3. 
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händelsen inträffar. Med andra ord måste det finnas en realistisk möjlighet att 

omständigheten eller händelsen inträffar.88 

En ytterligare nyhet med förordningen är tredje stycket i artikel 17(4) MAR 

som stadgar att emittenten omedelbart efter att informationen offentliggjorts för 

allmänheten ska informera den behöriga myndigheten89 om att offentliggörandet 

av informationen hade uppskjutits. Emittenten ska även ge en skriftlig förklaring 

till hur villkoren för uppskjutandet uppfylldes. Alternativt får medlemsstaterna 

föreskriva att den skriftliga redogörelsen endast behöver tillhandahållas den be-

höriga myndigheten på̊ begäran. ESMA har framhållit att detta förlopp bör vara 

integrerat i emittentens process avseende uppskjutande av offentliggörande av 

insiderinformation.90  

Med andra ord förväntas emittenten ha en miniminivå av organisation och be-

redskap. Beslutet om att skjuta upp ett offentliggörande tas nämligen av emitten-

ten själv och görs under eget ansvar.91 Därför förväntas emittenten ha interna 

procedurer för dels hur man avgör vad för slags information som kan anses ut-

göra insiderinformation, dels hur de rättsliga kraven för ett uppskjutet offentlig-

görande av sådan information fastställs och hur länge ett sådant förfarande kan 

pågå. Det borde även finnas personer utsedda inom emittenten som ansvarar för 

att fatta sådana beslut. Nämnda personer bör i sådant fall identifieras tydligt inom 

emittenten och ha de beslutsbefogenheter som är nödvändiga för att hantera situ-

ationen. Till exempel skulle det kunna vara en styrelseledamot eller en verkstäl-

lande direktör inom emittenten. Nämnda personer ska alltså, innan ett beslut fatt-

tas om att uppskjuta ett offentliggörande av insiderinformation, bedöma om vill-

koren som anges i artikel 17(4)(a)–(c) MAR är uppfyllda.92 

 

                                                
88 Det vore fel att anta att det krävs mer än 50 % sannolikhet att den framtida omständigheten eller hän-
delsen inträffar för att innefatta specifik information. Se Hansen, Issuers’ duty to disclose inside informat-
ion, s 7; Krause & Brellochs, Disclosure of inside information after Geltl v Daimler, s 289. 
89 Enligt artikel 22 MAR ska varje medlemsstat utse en enda behörig administrativ myndighet för till-
lämpningen av MAR. I till exempel Sverige är Finansinspektionen behörig myndighet. Se SFS 2009:93. 
90 ESMA, 2015, s 50. 
91 I till exempel Sverige finns sedan tidigare krav från Stockholmsbörsen att emittenten ska föra loggbok. 
Av utrymmesskäl berörs inte nämnda regler. 
92 ESMA, 2015, s 52. 
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6.3 Sammanfattning och slutsatser 

I MAR finns det nyheter som på olika sätt påverkar emittenterna. Dessa ändring-

ar och kompletteringar påverkar emittenterna främst i samband med att reglerna 

om uppskjutet offentliggörande tillämpas.  

Först och främst innebär förordningen att fler emittenter berörs av kraven i ar-

tikel 17(4) MAR. Det i sig innebär en ökad administrativ börda för emittenterna, 

eftersom förordningen kräver ett mer formellt förfarande och emittenterna förut-

sätts ha färdiga rutiner avseende detta. Nya krav leder följaktligen till att det 

ställs högre krav på emittenternas organisation. Det rör främst krav på dokumen-

tering och redogörelser för de beslut som tas i samband ett uppskjutet offentlig-

görande. 

Följaktligen innebär förordningen ökade skyldigheter för emittenterna på EU:s 

värdepappersmarknad. Nämnda skyldigheter ska problematiseras i det fortsatta 

arbetet. 
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7 Kritiska synpunkter på artikel 17(4)(b) mark-

nadsmissbruksförordningen 

 
7.1 Inledning 

Såvitt kunnat utrönas av det material som tagits fram inför detta arbete tycks det 

finnas några huvudproblem för emittenterna på EU:s värdepappersmarknad som 

uppkommit i samband med ikraftträdandet av MAR. Dessa problem har alla en 

koppling till tillämpningen och tolkningen av artikel 17(4)(b) MAR och återkny-

ter till de problem som diskuterats i tidigare kapitlen. Genom att i detta kapitel 

redogöra för huvudproblemen med nämnda EU-lagstiftning ska det tydligt fram-

komma huruvida det finns behov av ytterligare vägledning från EU avseende 

tillämpningen av villkoren i artikel 17(4)(b) MAR.   

Nedan följer en redogörelse av de huvudproblem som har identifierats och de-

ras konsekvenser för emittenterna på EU:s värdepappersmarknad.  

 

7.2 Huvudproblemen 

 

7.2.1 Begreppet insiderinformation och offentliggörandeskyldigheten 

Det andra stycket i artikel 17(4) MAR visar att reglerna om uppskjutet offentlig-

görande har en särskild betydelse för insiderinformation som är att likställa med 

mellanliggande steg i en över tid pågående process. Som SMSG mycket riktigt 

har konstaterat är det nya tillägget även ett bevis för att rätten till att skjuta upp 

ett offentliggörande av insiderinformation inte längre ska tolkas snävt, eftersom 

en omständighet eller händelse inte alls behöver ha inträffat för att kunna anses 

utgöra insiderinformation. Faktum är att det råder konsensus mellan nationella 

myndigheter och domstolar såväl som i litteraturen att nämnda regler inte ska 

tillämpas restriktivt.93  

                                                
93 ESMA/SMSG, 2016, s 5. 
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Innan ikraftträdandet av MAR var uppfattningen dock en annan. Utgångs-

punkten var att reglerna om uppskjutet offentliggörande skulle tolkas restriktivt, 

vilket tycks ha grundat sig på uppfattningen att nämnda regler är konstruerade 

som undantagsregler i förhållande till huvudregeln om att emittenten ska offent-

liggöra insiderinformation så snabbt som möjligt.94 Det bör tilläggas att den regel 

som EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler gav uttryck för inte fanns i 

samband med ikraftträdandet av MAD, vilket även kan förklara en sådan grund-

inställning.  

Redan under MAD fanns en önskan om att förändra rättsläget avseende offent-

liggörandeskyldigheten och reglerna om uppskjutet offentliggörande.95  ESME 

föreslog i sin utvärdering av MAD att EU-regleringen på området skulle återgå 

till två definitioner av begreppet insiderinformation med varsin funktion, det vill 

säga två definitioner av samma begrepp som enskilt behandlade marknadsmiss-

bruk respektive offentliggörandeskyldigheten. ESME grundade förslaget på det 

faktum att begreppet insiderinformation utgick från insiderlagstiftningen och där-

för var mer anpassad efter nämnda lagstiftning.  

Dock ansågs det i princip omöjligt med en sådan utveckling, eftersom man 

skulle vara tvungen att ändra EU-reglering på nivå 1. Ett alternativt förslag lades 

därför fram avseende begreppet insiderinformation som gick ut på att ändra EU-

regleringen på nivå 2 och man skilde istället på rekvisitet precis natur i enlighet 

med tvåstegsmodellen. Om distinktionen mellan de olika definitionerna av insi-

derinformation var tydlig skulle behovet av att se över reglerna om uppskjutet 

offentliggörande inte vara lika stort. Med andra ord skulle en sådan ordning re-

sultera i att reglerna om uppskjutet offentliggörande inte skulle behövas tillämpas 

i stor utsträckning. Det skulle följaktligen underlätta för emittenterna med hänsyn 

till de särskilt besvärande villkoren som idag finns i artikel 17(4)(b) MAR. 

                                                
94 Hansen & Moalem, The MAD disclosure regime and the twofold notion of inside information: the 
available solution, s 332. 
95 Det följande bygger på ESME, 2007, s 7 
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Även i den juridiska litteraturen framfördes en liknande uppfattning av juri-

diskt sakkunniga personer, främst Lau Hansen.96 Vidare tycks tvåstegsmodellen 

ha varit den vanligaste inom EU under MAD.97 

Som konstaterats är emellertid definitionen av begreppet insiderinformation i 

MAR mer eller mindre oförändrad. Dock kan ett mellanliggandesteg i en be-

slutsprocess utgöra insiderinformation, vilket betyder att EU:s lagstiftare precis 

som EU-domstolen gick tvärt emot flertalet medlemsstater och doktrinen som 

utvecklats i den juridiska litteraturen. Därmed prövas emittenternas offentliggö-

randeskyldighet hårdare i fråga om när ett offentliggörande ska göras, vilket 

även ger upphov till en ytterligare prövning beträffande tolkning och tillämpning 

av reglerna om uppskjutet offentliggörande, främst kravet om att det inte får vara 

sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten. Med andra 

ord är det tydligt att alla emittenter på EU:s värdepappersmarknad tvingas till att 

komma i kontakt med reglerna om uppskjutet offentliggörande i samband med 

ikraftträdandet av MAR. Följaktligen kan Sverige och de andra nordiska med-

lemsländerna inte längre undvika nämnda regler genom att tillämpa tvåstegsmo-

dellen. 

De tolknings- och tillämpningsproblem som kan uppstå med detta synsätt har 

redan behandlats i denna uppsats. Icke desto mindre ska dessa problem analyse-

ras ytterligare i ljuset av det ovan sagda i det nästkommande kapitlet.  

 

7.2.2 Otillräckliga riktlinjer 

Av de tre riktlinjer som finns för artikel 17(4)(b) MAR är den tredje och sista 

riktlinjen mest besvärlig. De två första riktlinjerna refererar antingen till emitten-

tens tidigare offentliggjorda meddelanden eller till finansiella mål som tidigare 

offentliggjorts av emittenten. Den tredje riktlinjen refererar dock till marknadens 

förväntningar som baseras på signaler som emittenten tidigare har skickat till 

marknaden. Följaktligen grundar sig villkoret på den vaga termen marknadsför-

                                                
96 Se Hansen, The Hammer and the Saw – A Short Critique of the Recent Compromise Proposal for a 
Market Abuse Regulation, 9 f; Di Noia & Gargantini, The Market Abuse Directive Disclosure Regime in 
Practice: Some Margins for Future Actions, s 9 f. 
97 Se ovan avsnitt 4.2.2.1. 
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väntning, medan de två förstnämnda riktlinjerna hänvisar till mer konkret in-

formation som tidigare offentliggjorts. Dessutom inbegriper den tredje riktlinjen 

emittentens informationsgivning i stort, det vill säga signaler som tidigare skick-

ats till marknaden, medan den första och andra riktlinjen innefattar mer konkret 

informationsgivning98 från själva emittenten. 

I samband med att riktlinjerna till artikel 17(4)(b) MAR diskuteras bör det 

framhållas att självaste ESMA har tidigare varit av åsikten att ett uppskjutet of-

fentliggörande alltid är missledande per se. Med andra ord skulle marknaden vil-

seledas varje gång emittenten inte offentliggör insiderinformation så snabbt som 

möjligt genom att tillämpa reglerna om uppskjutet offentliggörande. Dock tillba-

kavisades det starkt av SMSG och gruppens dåvarande ordförande Lau Hansen 

med hänvisning till att ett vilseledande av allmänheten endast aktualiseras när 

emittenten har indikerat något som strider mot insiderinformationen som ännu 

inte offentliggjorts, det vill säga insiderinformationen som är föremål för ett upp-

skjutet offentliggörande. Med en sådan tolkning som ESMA gjorde skulle det 

dessutom inte vara någon idé att ha kvar artikel 17(4)(b) MAR, eftersom den ald-

rig skulle kunna bli tillämplig i praktiken. Det ligger sålunda i nämnda reglers 

natur att det råder en obalans av information på grund av det uppskjutna offent-

liggörandet.99 

ESMA ändrade senare sin syn på reglerna om uppskjutet offentliggörande. De 

tekniska standarderna liksom de riktlinjer som utfärdats på området får i detta fall 

ses som bevis för ESMA:s helomvändning i frågan.  

I samband med ESMA:s utkast till riktlinjer om uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation uttalade sig flera respondenter avseende den sista riktlin-

jen. Många underströk att begreppet marknadsförväntning är vagt, odefinierbart 

och att insiderinformation alltid står i kontrast till marknadens förväntningar. 

Några av respondenterna menade även att marknadssentimentet är en dålig rikt-

linje, eftersom medlemsstaternas emittenter inte är ansvariga för konsensusupp-

                                                
98 Med konkret informationsgivning menas i detta fall till exempel pressmeddelanden från emittenten 
själv. 
99 ESMA/SMSG, 2016, s 6. 
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fattningen bland analytiker. SMSG och flera andra menade att begreppet skulle 

tas bort. Lika många ansåg att riktlinjen skulle strykas helt.100 

För att förtydliga begreppet marknadsförväntning introducerade SMSG ett 

tvåstegstest. Första steget stadgar ett krav på att emittenten ska ha gjort uttalan-

den som strider mot den nya insiderinformationen. Vidare stadgar det andra ste-

get att informationen som emittenten tidigare offentliggjort ska anses ha påverkat 

marknadens förväntningar och prisbildningen, det vill säga uppmärksammats av 

marknaden. Med andra ord ska informationen vara av en sådan natur att en för-

nuftig investerare skulle fästa uppmärksamhet vid det. Av detta skäl skulle inte 

alla uttalanden från emittentens betraktas som relevanta, till exempel skulle väl-

digt vag information vara utan intresse.101  

ESMA har emellertid inte kommenterat förslaget från SMSG. Istället har 

ESMA valt att enbart förtydliga vad som innebär med signaler som emittenten 

tidigare har skickat till marknaden i syfte att bringa klarhet i vad som menas med 

marknadens förväntningar.102 Med andra ord nämns inte tvåstegstestet uttrycklig-

en i de slutgiltiga riktlinjerna.  

Mot bakgrund av detta behöver det utredas huruvida det finns skäl för ytterli-

gare vägledning från EU, vilket kommer att presenteras i nästa kapitel. 

 

7.2.3 Ökad administrativ börda och stränga påföljder 

Reglerna om uppskjutet offentliggörande tillämpas i en större utsträckning av 

emittenter i samtliga medlemsstater på grund av de krav som ställs att offentlig-

göra insiderinformation. Det har per se resulterat i en större administrativ börda 

för emittenterna på marknaden.103  

Särskilt dramatiskt har det varit för emittenter som är registrerade på MTF-

plattformer104. MAR:s tillämpningsområde har som sagts utsträckts till att även 

gälla emittenter vars värdepapper handlas på MTF-plattformer. Det handlar oftast 

                                                
100 ESMA, 2016, s 54 f. 
101 ESMA/SMSG, 2016, s 8. 
102 ESMA 2016, s 57. 
103 Se nedan kapitel 6. 
104 I till exempel Sverige skulle det exempelvis vara First North-bolag. 
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om mindre bolag som, innan ikraftträdandet av MAR, inte hade samma erfaren-

het av att tillämpa offentliggörandereglerna eller reglerna om uppskjutet offent-

liggörande som de börsnoterade bolagen105 vars organisationer redan hade en 

vana att tillämpa reglerna i MAD. Att få tillgång till den kompetens och kapacitet 

som krävs för att tolka och tillämpa nämnda regler har följaktligen varit en sär-

skilt stor utmaning för de mindre bolagen i medlemsstaterna.  

I samband med ikraftträdandet av MAR framgick det att den administrativa 

bördan hade en avskräckande effekt på mindre bolag. I Storbritannien kunde 

nämligen ett mönster urskiljas. Mindre bolag som ännu inte hade ansökt om att 

deras finansiella instrument skulle tas upp för handel på handelsplatser i London 

började registrera sig på handelsplatser tillhörande länder som inte deltar i EES, 

till exempel Kanalöarna. Genom denna manöver undvek bolagen förordningens 

tillämpningsområde, och i ljuset av de administrativa bördor som följer med 

MAR, tycks detta ha varit ett lämpligt alternativ för nämnda bolag som innan 

ikraftträdandet av MAR inte hade tillämpat de EU-rättsliga bestämmelserna på 

området.106 

Det bör emellertid nämnas att medlemsstaterna har uppmanats att minska den 

administrativa bördan för mindre bolag genom att anpassa lagstiftningen till be-

hoven hos emittenter på marknader för små och medelstora företag.107 I MAR 

påpekas mycket riktigt att offentliggörandereglerna kan vara särskilt betungande 

för mindre bolag vars finansiella instrument har tagits upp på tillväxtmarknader 

för små och medelstora företag, med tanke på kostnaderna för övervakningen av 

insiderinformationen och för den juridiska rådgivningen som behövs för att fast-

ställa om och när insiderinformation måste offentliggöras.108  

Det ovan nämnda synsättet får dessutom anses rättvist och skäligt mot bak-

grund av de stränga påföljder som emittenter riskerar om de inte fullgör sina 

skyldigheter i samband med att reglerna om uppskjutet offentliggörande tilläm-

pas. Enligt artikel 30(2)(j) MAR är den maximala administrativa sanktionsavgif-

                                                
105 I till exempel Sverige skulle det vara noterade bolag på Stockholmsbörsen. 
106 Meager Financial Law Review 29/8 2016. 
107 Skäl 6 MAR. 
108 Skäl 55 MAR. 
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ten för en juridisk person antingen 2 500 000 EUR eller 2 % av den juridiska per-

sonens totala årsomsättning. Det är sålunda stränga påföljder som kan drabba alla 

emittenter som inbegrips i tillämpningsområdet för förordningen. Särskilt allvar-

ligt borde de börsnoterade bolagen med större omsättning se på de administrativa 

sanktionsavgifterna.109  

Intresset av att minska den administrativa bördan för mindre bolag står alltså 

mot intresset av att insiderinformation ska offentliggöras snabbt och på ett kor-

rekt sätt. Trots att det finns enstaka bestämmelser i MAR som underlättar den 

administrativa bördan för mindre bolag i dess informationsgivning, tycks avväg-

ningen mellan de motstående intressena utfalla i det sistnämnda intressets favör. 

Ett tydligt exempel är att frågan om offentliggörande av insiderinformation upp-

kommer i ett tidigare skede, liksom frågan om uppskjutet offentliggörande, vilket 

i sin tur resulterar i att den tyngre administrativa bördan uppstår vid ett tidigare 

skede hos emittenten och kan följaktligen fortgå under en längre tid.  

Den intresseavvägning som ovan nämnts ska ytterligare problematiseras i det 

nästkommande kapitlet och ett förslag på lösning ska presenteras. 

 

7.2.4 Vinstvarningar och prognosjusteringar 

Artikel 17(1) MAR har till syfte att informera investerare om emittentens finan-

siella situation. Av denna anledning har offentliggörandereglerna ett nära sam-

band med en emittents finansiella rapportering i övrigt. Enligt transparensdirekti-

vet måste emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad inom EU regelbundet offentliggöra återkommande och löpande inform-

ation. Till exempel ska emittenter utge finansiella rapporter som års- och delårs-

rapporter för att i enlighet med transparensdirektviet skapa en öppen marknad.110  

Det kan dock vara svårt att avgöra huruvida informationen som uppstår inom 

emittenten ska offentliggöras i enlighet med transparensdirektivet eller MAR.111 

Vad som generellt går att säga är att en emittent ska meddela marknaden om det 
                                                
109 I till exempel Sverige ålades Hexagon AB ett rekordstort bötesbelopp av Stockholmsbörsens disciplin-
nämnd efter att ha tolkat avsnitt 3.1 i Regelverket felaktigt (2017-03-19). Nämnda avsnitt i Regelverket 
bygger följaktligen på artikel 17(4) MAR.  
110 Artikel 4–6 i transparensdirektivet.  
111 Det följande bygger på Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 14–16. 
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står klart att de tidigare satta finansiella målen inte kommer att uppnås, till exem-

pel genom vinstvarning. Detta synsätt stöds till exempel av ESMA:s riktlinjer om 

uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.  

Det är emellertid inte helt klart hur informationsskyldigheten ska tolkas när 

enskilda informationsenheter i en års- eller delårsrapport är insiderinformation 

enligt artikel 7 MAR. ESMA:s riktlinjer nämner ingenting om detta och vägled-

ning för sådana situationer verkar inte heller finnas inom EU-rätten.  

I allmänhet publicerar emittenten en kalender som ger en överskådlig bild av 

hur emittentens finansiella rapportering kommer att se ut under året. Den finansi-

ella kalenderns funktion är att säkerställa marknadens effektivitet genom att ge 

olika parter åtkomst till informationen på samma villkor. Frågan som uppstår är 

alltså om de enskilda informationsenheterna som utgör insiderinformation i den 

finansiella rapporten ska offentliggöras omedelbart i enlighet med artikel 17(1) 

MAR, det vill säga före datumet för rapporten, vilket med största sannolikhet 

skulle överraska marknaden och störa marknadens effektivitet då marknadsaktö-

rerna förväntar sig att informationen ska komma på kalenderdagen. Förut var 

marknadspraxis inom EU att informationen som utgjorde rapporten inte kunde 

utgöra insiderinformation förens ett ledningsorgan inom emittenten hade godkänt 

den. Efter EU-domstolens dom i fallet Geltl v Daimler kunde inte denna ordning 

upprätthållas, eftersom ett mellanliggande steg i den pågående processen kunde 

utgöra insiderinformation.  

Mot bakgrund av det ovan sagda var emittenterna följaktligen tvungna att be-

handla insiderinformation i finansiella rapporter annorlunda. Enligt Lau Hansen 

måste emittenten först och främst utreda huruvida den finansiella rapporten i sig 

själv kan utgöra insiderinformation. Till exempel kan en sådan utredning leda till 

att emittenten anser att enskilda informationsenheter i nämnda rapport tillsam-

mans utgör insiderinformation. 

Det andra steget är att göra skillnad på insiderinformation som väsentligt av-

viker från tidigare offentliggjorda finansiella mål och insiderinformation som inte 

gör det. I den förstnämnda situationen måste emittenten offentliggöra den upp-

komna insiderinformationen så snabbt som möjligt för att ändra den missvisande 
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informationen som marknaden har. Den andra situationen handlar om insiderin-

formationen som marknaden behöver, men den kommer emellertid inte att ändra 

tidigare offentliggjorda finansiella mål. I nämnda fall måste det anses legitimt för 

emittenten att släppa insiderinformationen med rapporten på den schemalagda 

dagen i enlighet med dennes finansiella kalender. Stödet för detta påstående finns 

i andra stycket i artikel 17(1) MAR som stadgar att insiderinformation även ska 

offentliggöras i rätt tid. Med hänvisning till den finansiella kalendern räknas inte 

det som ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.  

Lau Hansen verkar emellertid inte nämna något om artikel 17(4) MAR i detta 

sammanhang. Inte heller berörs artikel 17(4)(b) MAR specifikt i någon av situat-

ionerna. Istället hänvisar han direkt till artikel 17(1) MAR, och menar att valet att 

inte tillämpa artikel 17(4) MAR vid åtminstone den andra situationen i det sist-

nämnda steget gör att den behöriga myndigheten inte förses med orimligt många 

meddelanden från olika emittenter. Ett annat rimligt antagande är att emittenten 

dessutom undviker det administrativa arbete som ett uppskjutet offentliggörande 

innebär. Som Lau Hansen mycket riktigt påpekar kan det vara svårt att avgöra 

huruvida information överhuvudtaget ska offentliggöras enligt MAR när det är 

rapportsäsong för emittenterna på marknaden.  

Den utmaning som emellertid kvarstår är hur de emittenter som väljer att di-

rekt tillämpa reglerna om uppskjutet offentliggörande i artikel 17(4) MAR ska 

agera i samband med upprättandet av finansiella rapporter enligt transparensdi-

rektivet. Denna prövning ska analyseras i det nästkommande kapitlet. 

 

7.3 Sammanfattning och slutsatser 

I detta arbete har fyra stycken huvudproblem kunnat identifieras som alla hänför 

sig till tillämpningen av artikel 17(4)(b) MAR. Nämnda problem tycks grunda 

sig i EU:s förhållningssätt i de olika frågorna.  

I samband med ikraftträdandet av MAR valde EU:s lagstiftare att ha kvar 

samma ordning med viss modifikation, trots den häftiga kritik som fanns på om-

rådet. Denna kritik grundar sig uppenbarligen på att EU:s lagstiftare tar avstamp 

från insiderlagstiftningen när offentliggörandeskyldigheten aktualiseras. Vidare 
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utfärdade ESMA riktlinjer på området. Nämnda riktlinjer fick även utstå kraftig 

kritik, liksom hela ESMA:s förhållningssätt till artikel 17(4)(b) MAR.  

Följaktligen måste emittenten göra en egen bedömning av begreppet mark-

nadsförväntning. Mot bakgrund av den administrativa bördan och de särskilt 

stränga påföljderna vid misskötsel av informationsplikten tycks denna ordning 

vara något som drabbar mindre bolag extra mycket. Även om EU:s lagstiftare ger 

uttryck för en vilja att underlätta för sådana bolag i sin administration, verkar 

denne ändå ge vika för marknadens behov av att få tillförlitlig insiderinformation 

så snabbt som möjligt.  

Det är viktigt att uppmärksamma den problematik som emittenten står inför 

när en finansiell rapport ska upprättas. Olika regelverk inom EU-rätten tycks 

överlappa varandra, vilket resulterar i att tolknings- och tillämpningsproblem 

uppstår när insiderinformation uppkommer i en finansiell rapport. Det andra 

stycket i artikel 17(1) MAR kan emellertid tillämpas i en sådan situation, vilket 

gör att tillämpning av artikel 17(4)(b) MAR undviks. 
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8 Potentiella lösningar 

 
8.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är att utveckla de resonemang som fördes i det föregå-

ende kapitlet. Huvudproblemen som urskilts påverkar som sagt tolkningen och 

tillämpningen av främst artikel 17(4)(b) MAR. Av detta skäl ska potentiella lös-

ningar presenteras i detta kapitel. 

Kapitlet är uppbyggt efter de huvudproblem som presenterades i det föregå-

ende kapitlet. Dock avser varje avsnitt att vidare analysera dessa problem och ge 

förslag på specifika lösningar. Därför följs denna inledning av fyra olika avsnitt 

som analyserar de grundläggande problem som identifierats i MAR. 

 

8.2 Balansera offentliggörandeskyldigheten och uppskjutet offentliggö-

rande 

Efter en närmare analys av den EU-rättsliga offentliggörandeskyldigheten står 

det klart att denna skyldighet tycks syfta till att både bekämpa olaglig insider-

handel och förse marknaden med tillförlitlig information. Frågan som dock bör 

ställas är om EU:s lagstiftare har stirrat sig blind på förbudet mot insiderhandel 

genom att definiera begreppet insiderinformation utifrån denna lagstiftning. 

Ikraftträdandet av MAR har nämligen resulterat i att emittenterna kan tvingas att 

genomföra ett för tidigt offentliggörande av insiderinformation.  

Ett för tidigt offentliggörande av information som inte har bearbetats av emit-

tenten kan leda till att marknaden vilseleds, vilket artikel 12 MAR om mark-

nadsmanipulation ska förhindra. Ett sådant förfarande skulle strida mot offentlig-

görandeskyldighetens syfte att förse marknaden med tillförlitlig information och 

följaktligen upprätthålla marknadens effektivitet. Mot bakgrund av dessa pro-

blem är det tydligt att reglerna om uppskjutet offentliggörande får en helt avgö-

rande betydelse för emittenten, främst i Sverige och de nordiska medlemsländer-

na som tidigare tillämpade realitetsprincipen.  
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EU:s lagstiftare har därför öppnat upp för att reglerna om uppskjutet offentlig-

görande ska tillämpas i en större utsträckning av emittenterna. Tidpunkten för när 

emittenten genomför ett offentliggörande behöver alltså inte skilja sig från tid-

punkten som tidigare gällde innan ikraftträdandet av förordningen, förutsatt att 

reglerna om uppskjutet offentliggörande är tillämpliga. Med andra ord har EU:s 

lagstiftare på ett elegant sätt undanröjt de problem som ett för tidigt offentliggö-

rande av insiderinformation kan orsaka. 

Det bör i samband med detta påpekas att ett mellanliggande steg i en pågående 

process kan utgöra insiderinformation i vissa situationer, vilket kan resultera i att 

emittenterna fortlöpande måste informera värdepappersmarknaden om den på-

gående processen. Emittenterna kan alltså vara tvungna att göra ett flertal offent-

liggöranden som avser samma omständighet eller händelse. Med andra ord kan 

värdepappersmarknaden nås av flera pressmeddelanden från emittenten om 

samma sak, vilket rimligtvis kan ge upphov till förvirring om de olika offentlig-

göranden innehåller motstridiga uppgifter. Risken för att falska marknadsför-

hoppningar skapas borde därmed öka, liksom risken för att värdepappersmark-

naden förses med oväsentlig information, om inte reglerna om uppskjutet offent-

liggörande tillämpas. En fråga som bör ställas är om en korrekt prissättning av 

bolagets aktier kan ske under sådana förhållanden. All tillgänglig information om 

bolaget ska nämligen i enlighet med ekonomisk teori diskonteras in i aktiekursen. 

Om det visar sig att emittenten inte kan hantera sin informationsgivning på rätt 

sätt kan den störa nämnda prisbildning, vilket i slutändan kan resultera i att för-

troendet för värdepappersmarknaden skadas. Som ovan sagts kan artikel 12 

MAR i värsta fall bli tillämplig i sådana fall.  

En emittents informationsgivning som strikt tolkas i enlighet med principen 

om att insiderinformation ska offentliggöras så snabbt som möjligt behöver alltså 

inte vara mer förenlig med förordningen än en emittent som tolkar reglerna om 

uppskjutet offentliggörande mindre restriktivt. Risken för olaglig insiderhandel 

skulle emellertid minimeras om emittenterna tolkade principen om att insiderin-

formation ska offentliggöras så snabbt som möjligt strikt. Med andra ord skulle 

det vara väldigt svårt att överhuvudtaget dra nytta av informationsasymmetrier på 
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en värdepappersmarknad där sådan information knappt existerade. Det vore dock 

en illusion att tro på en fullständig utplåning av asymmetrisk information på vär-

depappersmarknaden. Dilemmat att insiderinformation i första hand uppkommer 

hos själva emittenten kommer alltid möjliggöra olaglig insiderhandel. Av detta 

skäl finns artikel 8 MAR att tillgå. Icke desto mindre ökar risken för olaglig insi-

derhandel vid ett uppskjutet offentliggörande. Trots att EU:s lagstiftare priorite-

rar insiderlagstiftningen i MAR, vore det fel att påstå att denne i strid med sina 

egna intentioner har medgett att reglerna om uppskjutet offentliggörande ska till-

lämpas mindre restriktivt i förordningen. Om bolag skulle vara skyldiga att of-

fentliggöra insiderinformation omedelbart skulle ingen välja att registreras på en 

reglerad marknad eller på en MTF-plattform. Samma sak borde följaktligen 

kunna konstateras om inte reglerna om uppskjutet offentliggörande kunde tilläm-

pas i den utsträckning som MAR medger.  

Artikel 17(4) MAR är emellertid ett undantag från huvudregeln i artikel 17(1) 

MAR som stadgar att insiderinformation ska offentliggöras så snabbt som möj-

ligt. Undantagsregler ska i enlighet med allmänna rättsprinciper tolkas restriktivt, 

även inom aktiemarknadsrätten.112 Dessutom bör det framhållas att offentliggö-

randeskyldigheten har till syfte att förhindra olaglig insiderhandel enligt EU-

rätten, vilket en mindre restriktiv tillämpning av reglerna om uppskjutet offent-

liggörande omöjligen kan bidra till. Dock betyder det inte, att den mindre restrik-

tiva tolkningen och tillämpningen av reglerna om uppskjutet offentliggörande i 

artikel 17(4) MAR, är oförenlig med allmänna rättsprinciper eller skulle strida 

mot syftet bakom offentliggörandeskyldigheten. Icke desto mindre kan man fråga 

sig huruvida det i praktiken uppstår en ordning där reglerna om uppskjutet of-

fentliggörande blir huvudregeln, snarare än undantaget, vilket möjligtvis kan 

strida mot nämnda grunder.  

Mot bakgrund av det ovan sagda vore det intressant med en undersökning från 

ESMA, biträdd av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som behandlar 

omfattningen av uppskjutna offentliggöranden inom EU. Inget i det material som 

                                                
112 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 12 f. 
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tagits fram inför detta arbete tyder på att sådan statistik finns på området. Endast 

genom en sådan utvärdering kan EU se om det bildas en ny marknadspraxis.   

Avslutningsvis finns det inget som tyder på att det idag finns tillräckligt starka 

skäl för att gå tillbaka till en ordning där begreppet insiderinformation definieras 

olika beroende på funktion. EU-rätten har sagt sitt i denna fråga, vilket har gjort 

att medlemsstater som tidigare tillämpat tvåstegsmodellen har fått ge vika, lik-

som juridiskt sakkunniga personer. Istället har reglerna om uppskjutet offentlig-

görande fått en större betydelse i förordningen. Följaktligen har den potentiella 

mardrömmen i form av en icke-fungerande informationsgivning till marknaden 

undgåtts.  

 

8.3 Kompletterande riktlinjer 

ESMA har mycket knapphändigt försökt utveckla praktiska anvisningar för den 

tredje och mest besvärande riktlinjen om begreppet marknadsförväntning. ESMA 

utvecklar visserligen begreppet med att hänvisa till marknadssentimentet i de 

slutgiltiga riktlinjerna för att underlätta tolkningen av nämnda riktlinje. Likväl 

finner man inte någon närmare förklaring till hur regeln ska tillämpas i praktiken. 

Av allt att döma är det alltså upp till emittenten själv att bedöma marknaden efter 

bästa bedömningsförmåga. 

Det bör understrykas att riktlinjerna inte är uttömmande. Det gör att mark-

nadssentimentet som indikator på hur marknaden har tolkat emittentens informat-

ionsgivning inte är den enda. Av detta skäl bör frågan ställas huruvida det är 

möjligt att tolka in SMSG:s tvåstegstest i ESMA:s tredje riktlinje och på det sät-

tet ge praktisk vägledning för tillämpning av regeln. En sådan tolkning är rimlig 

med tanke på ESMA:s stora oförmåga att förstå artikel 17(4)(b) MAR på ett kor-

rekt sätt. Visserligen har ESMA ändrat sin tidigare uppfattning i frågan. Dock 

talar fortfarande pragmatiska skäl för att åtminstone tolka den tredje riktlinjen i 

ljuset av SMSG:s tvåstegstest, speciellt när det råder osäkerhet kring hur bedöm-

ningen avseende hur marknadens förväntningar ser ut. 

Det vore följaktligen önskvärt med kompletterande riktlinjer som särskilt för-

tydligar rekvisitet vilseledande av marknaden. Det bör emellertid framhävas att 
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det rör sig om kvasi-lagstiftande åtgärder från ESMA. I slutändan är det EU-

domstolen som har tolkningsföreträde i frågan hur villkoren i artikel 17(4)(b) 

MAR ska tolkas. Med andra ord hade ett avgörande från EU-domstolen i fråga 

om tolkningen av artikel 17(4)(b) MAR tillmätts ett större rättsligt värde. Av na-

turliga skäl är emellertid sannolikheten större att ytterligare vägledning går att 

finna hos ESMA och hos behöriga myndigheter i medlemsstaterna113 inom en 

snar framtid. Vidare bör förslaget om ytterligare vägledning från EU ses i ljuset 

av de problem som uppkom med implementeringen av MAD. Direktivet resulte-

rade nämligen i att tillämpningen av reglerna om uppskjutet offentliggörande 

skilde sig stort mellan medlemsstaterna. Även om MAR har direkt effekt och kan 

tillämpas som sådan, bör EU uppnå det övergripande målet med en enhetlig lag-

stiftning genom riskminimering. Ytterligare riktlinjer om de särskilt besvärande 

villkoren i artikel 17(4)(b) MAR kan följaktligen vara ett hjälpmedel i denna 

strategi. 

 

8.4 Införandet av en proportionalitetsprincip  

Lau Hansen presenterar ett tillvägagångssätt som behöriga myndigheter och 

domstolar kan anamma i fråga om kraven som ställs av förordningen på emitten-

ters organisationer efterlevs av de små- eller medelstora bolagen i samband med 

tillämpningen av artikel 17(4) MAR. Enligt honom är det möjligt att i nämnda 

fall hävda att en proportionalitetsprincip är tillämplig vid bedömningen av 

huruvida en till storlek mindre emittent kunnat efterleva de krav som förordning-

en uppställer vid tillämpningen av artikel 17 MAR. Med andra ord skulle den 

behöriga myndigheten eller domstolen beakta storleken av emittenten vid en så-

dan bedömning. Det skulle alltså krävas mindre av bolag på marknader för små- 

och medelstora företag i detta avseende. Emittenter av sådan storlek skulle 

följaktligen inte behöva allokera lika stora resurser som en större emittent i syfte 

att efterleva de krav som artikel 17(4) MAR uppställer. Dock finns det inget ut-

tryckligt stöd i artikel 17 MAR för en sådan tolkning, men icke desto mindre är 
                                                
113 Ett exempel är Finansinspektionen i Finland som utfärdade ett Q&A-dokument med tolkningar och 
anvisningar avseende artikel 17 MAR. Se Finansinspektionen, Frågor och svar (Q&A) – Offentliggö-
rande och uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation (artikel 17 MAR), s 2 ff. 
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proportionalitetsprincipen utspridd över olika rättsområden inom EU-rätten, och 

borde därför rimligen vara tillämplig även inom marknadsmissbrukslagstiftning-

en i nämnda avseende.114 

Det finns emellertid inget som tyder på att behöriga myndigheter eller domsto-

lar i medlemsstaterna ska ha anammat nämnda tillvägagångssätt i det material 

som tagits fram i samband med skrivandet av denna uppsats. Det bör i detta 

sammanhang ändå understrykas att EU har som mål att underlätta för små- och 

medelstora bolag att bedriva näringsverksamhet i medlemsstaterna. Vidare stad-

gas redan i skäl 1 MAR att det övergripande målet med förordningen är att skapa 

en verklig inre marknad för finansiella tjänster, vilket är avgörande för ekono-

misk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i EU. Att tillämpa en proportional-

itetsprincip vid förfaranden som berörts ovan borde alltså inte per se vara ofören-

lig med EU-rätten, särskilt med tanke på att proportionalitetsprincipen finns inom 

många områden inom EU-rätten. Med andra ord kan en sådan uppfattning utgöra 

en ändamålsenlig lösning på ett problem som erkänns av EU:s lagstiftare i skälen 

till MAR. Med tanke på de svåra villkoren i artikel 17(4)(b) MAR kan en sådan 

princip tyckas lämplig. Förslaget bör även ses i ljuset av de hårda påföljder som 

finns i form av administrativa sanktionsavgifter vid eventuell misskötsel och den 

trend som uppkom bland mindre icke-listade bolag i samband med ikraftträdan-

det av MAR.  

Balansgången mellan intresset av att inte belasta bolag på marknader för små- 

och medelstora företag med allt för mycket administrativt arbete, och intresset av 

att marknaden förses med tillförlitlig information så snabbt som möjligt, kan vara 

svår. Avvägningen får emellertid inte resultera i att behovet av att inte belasta 

bolag av mindre storlek inkräktar på det sistnämnda intresset mer än nödvändigt. 

Mot bakgrund av de finansiella kriser som präglar EU:s värdepappersreglering 

borde sannolikheten vara liten för att EU självmant väljer att vicka på de princi-

per som artikel 17 MAR bygger på. Det bör dock uppmärksammas att en motsatt 

utveckling, där bolag aktivt väljer bort alternativet att ansöka om att deras finan-

siella instrument ska tas upp för handel på en reglerad marknad eller på en MTF-
                                                
114 Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s 15 ff. 
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plattform, skulle strida mot förordningens ändamål att skapa ekonomisk tillväxt 

inom EU.115 Artikel 17(4)(b) MAR skulle i sammanhanget säkerligen kunna ha 

en avskräckande effekt på mindre bolag. 

Avslutningsvis bör det understrykas att bolag, som är för små för att kunna ef-

terfölja de krav som MAR ställer, inte ska ansöka om att deras finansiella in-

strument ska tas upp för handel på en reglerad marknad eller på en MTF-

plattform. Förordningens regler finns främst för att upprätthålla marknadens för-

troende för bolagen. För att kunna uppfylla dessa krav krävs följaktligen en god 

beredskap och tydliga rutiner hos bolagen, inte minst vid tillämpningen av artikel 

17(4)(b) MAR. Sådana organisationer borde rimligtvis inte finnas i nygrundade- 

eller mindre bolag.  

 

8.5 Förtydliga sambandet mellan olika regelverk 

Lau Hansens exempel på när insiderinformation uppstår i samband med en finan-

siell rapport verkar inte utgå från att ett uppskjutet offentliggörande har gjorts. 

De två situationerna i det andra och sista steget i bedömningen tycks grunda sig 

på artikel 17(1) MAR och allmänna regler om vinstvarningar.116 Det handlar 

sålunda aldrig om något uppskjutet offentliggörande. 

 Det ovan sagda innebär dock inte att emittenten bör avstå från att tillämpa ar-

tikel 17(4) MAR i samband med att insiderinformation uppkommer under fram-

tagandet av en finansiell rapport. Istället talar praktiska skäl för att tillämpa det 

andra stycket i artikel 17(1) MAR i en sådan situation. 

Mycket tyder sålunda på att nämnda metod kan appliceras på en situation där 

reglerna om uppskjutet offentliggörande aktualiseras.117 Följaktligen måste emit-

tenten undersöka huruvida enskilda informationsenheter som ingår i rapporten 

kan utgöra insiderinformation. Om den finansiella rapporten innehåller sådan 

                                                
115 Denna utvecklingen skulle bygga på föreställningen att nackdelarna med ett sådant steg överväger 
fördelarna. 
116 Jfr Stockholmsbörsens Q&A i förhållande till Regelverket avseende avsnitt 1 om Offentliggörande av 
information och avsnitt 2 om Finansiella rapporter. Q&A-dokumentet som utfärdats av Stockholmsbörsen 
tycks utgå från att ett uppskjutet offentliggörande har gjorts. 
117 Se Finanssivalvonta, Frågor och svar (Q&A) – Offentliggörande och uppskjutande av offentliggöran-
det av insiderinformation (artikel 17 MAR), s 4. 
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information måste emittenten avgöra om insiderinformationen ska offentliggöras 

så snabbt som möjligt enligt första stycket i artikel 17(1) MAR eller om offent-

liggörandet ska uppskjutas enligt artikel 17(4) MAR och därmed offentliggöras 

med rapporten. Som Lau Hansen mycket riktigt påpekar är det sistnämnda alter-

nativet det bästa för marknaden, eftersom den förväntar sig att rapporten ska 

släppas på den schemalagda dagen. Som nämnts grundar han emellertid detta på 

andra stycket i artikel 17(1) MAR, men ett sådant principiellt synsätt kan även 

anammas i en situation där reglerna om uppskjutet offentliggörande i artikel 

17(4) MAR tillämpas i samband med att rapporten släpps.    

Mot bakgrund av det ovan sagda måste emittenterna noggrant utvärdera varje 

informationsenhet i den finansiella rapporten som riskerar att utvecklas till att 

omfattas av begreppet insiderinformation. Det är sålunda av stor vikt att emitten-

terna söker juridisk rådgivning om intern specialistkompetens saknas. Med andra 

ord kan det vara svårt att avgöra om informationen ska offentliggöras enligt 

transparensdirektivet eller MAR. ESMA bör därför i enlighet med nivå 3-

reglering utfärda riktlinjer eller uppdatera sitt Q&A-dokument på området för att 

klargöra hur emittenter ska agera i samband med rapportperioder. Av det materi-

al som har tagits fram inför detta arbete tyder nämligen inget på att EU i samband 

med ikraftträdandet av förordningen har gett vägledning i hur emittenter ska han-

tera situationer där insiderinformation sammanfaller med upprättandet av en fi-

nansiell rapport.  

Avslutningsvis bör det framhävas att det är märkligt att varken transparensdi-

rektivet eller MAR stadgar några förtydliganden av hur insiderinformation ska 

hanteras i samband med upprättandet av rapporter. Visserligen finns andra styck-

et i artikel 17(1) MAR som garanterar att offentliggörandet är av en viss legal 

standard. Dock är det inte ens i närheten av att på ett djupare plan förtydliga 

sambanden mellan transparensdirektivet och MAR. Att nämnda situation kan 

hanteras inom ramen för varje medlemsstats självreglering utgör inte tillräckligt 

starka skäl för att inte införa tydligare EU-regleringar avseende detta, särskilt 

med tanke på att EU:s mål är att skapa en verklig inre marknad för finansiella 

tjänster. Chansen att göra detta togs emellertid varken i samband med antagandet 
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av transparensdirektivet eller i MAR, trots att det sedan länge tycks ha funnits 

tillämpningsproblem inom ramen för de situationer som ovan nämnts. Konse-

kvenserna av denna försummelse borde i detta fall bli att arbetet med de finansi-

ella rapporterna blir mer komplicerat och bidrar till högre administrativa kostna-

der för bolagen.  
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9 Avslutande kommentar 
EU:s lagstiftare har ansett att offentliggörandeskyldigheten är ett effektivt medel 

för att motverka marknadsmissbruk på EU:s värdepappersmarknad. När insider-

informationen har offentliggjorts i enlighet med artikel 17(1) MAR upphör näm-

ligen riskerna för olaglig insiderhandel. Tillsammans med insiderregleringen ut-

gör alltså skyldigheten att offentliggöra insiderinformation ett skydd mot olagliga 

beteenden på finansmarknaden enligt EU-rätten. Enligt doktrinen som utvecklats 

i den juridiska litteraturen på området störs emellertid offentliggörandeskyldig-

heten av denna sammanblandning. Offentliggörandeskyldighetens direkta syfte är 

nämligen att förse marknaden med finansiell information på ett korrekt sätt och 

bör tolkas i enlighet med detta syfte. Att se offentliggörandeskyldigheten som ett 

verktyg för att motverka marknadsmissbruk ger upphov till förvirring, framförallt 

när verktygen för detta redan finns i förordningen. Likväl tycks EU:s lagstiftare 

se offentliggörandeskyldigheten som dels ett effektivt medel för att bekämpa 

marknadsmissbruk på EU:s värdepappersmarknad, dels ett verktyg för att förse 

marknaden med tillförlitlig information. Tillsammans med insiderreglerna i för-

ordningen syftar alltså nämnda regler till att upprätthålla en effektiv marknad 

inom EU.  

Att EU-rättens offentliggöranderegler syftar till att både bekämpa marknads-

missbruk och förse marknaden med tillförlitlig finansiell information har följakt-

ligen gjort att definitionen av begreppet insiderinformation har påverkats i hög 

grad. Faktum är att EU:s lagstiftare har utgått från insiderlagregleringen när be-

greppet insiderinformation har definierats. Detta synsätt anammades även av EU-

domstolen i fallet Geltl v Daimler. EU-domstolens dom, som kodifierades i 

MAR, innebar att även ett mellanliggande steg i en pågående process kan utgöra 

insiderinformation. Trots att skyldigheten att offentliggöra insiderinformation så 

snabbt som möjligt härrör från marknadens behov av snabb och tillförlitlig in-

formation, tycks EU:s lagstiftare ha använt offentliggörandereglerna i syfte att 

motverka marknadsmissbruk, vilket har gjort att offentliggörandeskyldigheten 

tidigarelagts för emittenterna i samband med ikraftträdandet av MAR. Av detta 
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skäl aktualiseras även reglerna om uppskjutet offentliggörande i ett tidigare 

skede.  

Det ovan sagda utgör även det första huvudproblemet som identifierats under 

skrivandet av denna uppsats. Tillämpningen av reglerna om uppskjutet offentlig-

görande kan nämligen resultera i att tidpunkten för ett offentliggörande av insi-

derinformation inte tidigareläggs. I praktiken blir ordningen densamma som den 

under MAD. Svaret på frågan huruvida offentliggörandeskyldigheten har tidiga-

relagts eller inte beror följaktligen på hur reglerna om uppskjutet offentliggö-

rande tolkas och tillämpas av emittenterna på EU:s värdepappersmarknad. Dock 

blir emittenten tvungen att balansera offentliggörandeskyldigheten mot reglerna 

om uppskjutet offentliggörande, vilket i slutändan alltid kommer att leda till att 

emittenten måste ta beslut om huruvida de besvärande villkoren i artikel 17(4)(b) 

MAR är tillämpliga eller inte 

Det andra huvudproblemet är de oklara riktlinjer som ESMA utfärdat på om-

rådet. Det gäller särskilt riktlinjerna som behandlar villkoren i artikel 17(4)(b) 

MAR. Trots att villkoren i artikel 17(4)(b) MAR anses vara särskilt besvärande 

har ESMA inte utfärdat tillräckligt tydliga riktlinjer på området. Till exempel är 

rekvisitet vilseledande av marknaden fortfarande oklart på grund ESMA:s oför-

måga att på ett tillräckligt tydligt sätt ge praktisk vägledning i hur emittenten ska 

bedöma begreppet marknadsförväntning. 

Det tredje huvudproblemet har att göra med den administrativa bördan som 

ålagts emittenterna som berörs av förordningens tillämpningsområde. I anslut-

ning till detta riskerar de emittenter som missköter informationsplikten till värde-

pappersmarknaden hårda påföljder. Av allt att döma drabbar detta främst emit-

tenter som är registrerade på MTF-plattformer, främst i samband med tillämp-

ningen av reglerna om uppskjutet offentliggörande och tolkningen av de särskilt 

besvärande villkoren i artikel 17(4)(b) MAR. 

Det sista huvudproblemet handlar om när insiderinformation uppkommer i 

samband med att en finansiell rapport upprättas. Nämnda situationer aktualiserar 

två olika EU-rättsliga regelverk, nämligen MAR och transparensdirektivet. Trots 

detta finns inga tydliga riktlinjer som behandlar nämnda situation. Dock ger det 
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andra stycket i artikel 17(1) MAR viss vägledning i frågan, men nämnda stycke 

talar inte om hur reglerna om uppskjutet offentliggörande ska tolkas och tilläm-

pas i samband med rapportperioder. Särskilt besvärande är villkoren i artikel 

17(4)(b) MAR i denna situation. 

Mot bakgrund av de huvudproblem som redogjorts för i kapitel 8 står det klart 

att artikel 17(4)(b) MAR påverkar emittenterna på EU:s värdepappersmarknad 

på olika sätt. Det blir även tydligt att det finns behov av ytterligare vägledning 

från EU i tillämpningen av villkoren i artikel 17(4)(b) MAR. Den vägledning 

som presenterats i form av potentiella lösningar gick ut på att EU bör göra en 

undersökning som behandlar statistik om hur reglerna om uppskjutet offentliggö-

rande har tolkats. Syftet är alltså att ta reda på huruvida emittenternas tillämpning 

av nämnda regler är förenlig med EU-rätten. Vidare bör de riktlinjer som utfär-

dats på området av ESMA kompletteras, särskilt de riktlinjer som behandlar vill-

koren i artikel 17(4)(b) MAR. En proportionalitetsprincip bör införas vid bedöm-

ningen av huruvida förordningens krav efterlevs av de små- eller medelstora bo-

lagen i samband med tillämpningen av artikel 17(4) MAR. Slutligen bör sam-

bandet mellan MAR och transparensdirektivet klargöras genom att ESMA antar 

nya riktlinjer på området eller genom att Q&A-dokumentet uppdateras i syfte att 

förklara hur insiderinformation ska behandlas i samband med rapportperioder. 

Vägledningen skulle med stor sannolikhet underlätta för emittenterna att bed-

riva sina verksamheter. Det skulle i sig sänka transaktionskostnaderna, det vill 

säga kostnaderna för planering och administrering som anknyter till uppfyllandet 

av de skyldigheter som ålagts emittenterna på EU:s värdepappersmarknad vid 

tillämpning av artikel 17(4)(b) MAR. Nämnda kostnader grundar sig i den osä-

kerhet som finns i samband med tillämpningen av nämnda regler. De förslag som 

presenterats i denna uppsats skulle med största sannolikhet bidra till att denna 

osäkerhet minskade. Med tanke på att EU:s lagstiftare inte har tvekat inför att 

genomföra politiskt känsliga förändringar på området tidigare,118 bör uppsatsens 

förslag på olika åtgärder kunna genomföras utan större komplikationer. 

                                                
118 Till exempel införlivandet av en gemensam definition av begreppet insiderinformation genom ändring 
av EU-lagstiftning på nivå 1. 
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