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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kryptovalutor, Bitcoin, blockkedjan, smarta kontrakt och Initial Coin Offerings. Nya 

tekniker om än något svårbegripliga. Det är idag svårt att öppna en ekonomisk eller 

teknologisk tidskrift utan att läsa om hur dessa tekniker kommer att revolutionera världen. 

Samtidigt dyker det frekvent upp mindre smickrande beskrivningar om hur de används 

på den svarta marknaden, som instrument för penningtvätt och terroristfinansiering samt 

för att genomföra bedrägerier. Bitcoin har även börjat florera i klimatdebatten då den 

underliggande teknologin för att genomföra transaktioner förbrukar mer energi än 

exempelvis stater som Österrike och Tjeckien. Detta motsvarar ca 0,3 % av jordens 

energiförbrukning och då Bitcoin främst förbrukar kinesisk kolgenererad energi kan 

teknologin komma att ha en inverkan på jordens klimat.1  

Denna uppsats är dock varken straffrättslig eller miljörättslig. Ämnet är 

värdepappersmarknadsrätt. Initial Coin Offerings (ICOs) är en blockkedjebaserad teknik 

som genom smarta kontrakt tillåter utgivare att ta in kapital i utbyte mot rättigheter som 

tillskrivs de tokens eller coins som ges ut. Dessa tokens kan struktureras på en mängd 

olika sätt men har börjat dra till sig uppmärksamhet från finansinspektioner världen över 

då de används på ett liknande sätt som värdepapper för att finansiera företag.2 Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, 

Esma) har nyligen varnat för att ICOs kan omfattas av flera av värdepappersmarknadens 

regelverk då de tokens som ges ut kan utgöra överlåtbara värdepapper.3 Någon vägledning 

för hur denna bedömning ska gå till har inte getts. Samtidigt har nationella 

tillsynsmyndigheter inom EU dessutom börjat ta ställning till om de utgör överlåtbara 

värdepapper.4 Grunddefinitionen av överlåtbara värdepapper är EU-rättslig vilket 

aktualiserar frågor som vilken harmoniseringsgrad begreppet har och om det finns 

utrymme för nationella avvikelser från den EU-rättsliga definitionen. Vidare 

karaktäriseras regleringen av värdepappersmarknadsrätten på EU-nivå av en särskild 

regleringsteknik som bland annat har syftet att kunna anpassa gällande regelverk snabbt 

till nya marknadsutvecklingar. Kommissionen har uttalat att de avvaktar 

                                                      
1 Digiconomist, Bitcoin Energy Consumtion Index, 2018. 
2 IOSCO, Regulators’ Statements on Initial Coin Offerings, 2018. 
3 Esma, ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory 

requirements, 2017. 
4 Se IOSCO, Regulators’ Statements on Initial Coin Offerings, 2018. 
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marknadsutvecklingen för ICOs fram till kvartal fyra 2018 för att sedan bedöma om det 

är nödvändigt att anta nya regler eller anpassa befintliga.5 

   

 

1.2 Syften, problemformuleringar och avgränsningar 

Bakgrunden har lett fram till ett antal syften och problemformuleringar. Det första syftet 

är att från ett teknologiskt och ekonomiskt perspektiv utreda vad ICOs är. Det andra syftet 

är att utreda om tokens utgivna vid en ICO kan utgöra överlåtbara värdepapper och under 

vilka förutsättningar. Eftersom definitionen av överlåtbara värdepapper är EU-rättslig och 

tolkningar har gjorts på nationell nivå är ett delsyfte till det andra syftet att utreda 

harmoniseringsgraden av begreppet och möjligheterna att införa avvikande nationella 

tolkningar. EUs värdepappersmarknadsreglering använder sig av en särskild 

regleringsmetod. Uppsatsen tredje syfte är att utreda hur denna fungerar och hur den kan 

användas för att i framtiden reglera ICOs. Detta anknyter till uppsatsens fjärde syfte, att 

identifiera vilka skäl som finns för att reglera ICOs samt viktiga överväganden vid en 

eventuell reglering. Syftena mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

1. Vad är ICOs och hur fungerar de från ett teknologiskt och ekonomiskt perspektiv? 

2. Hur fungerar reglering av värdepappersmarknaden på EU-nivå och vilka 

konsekvenser får den för tolkning av för uppsatsen relevanta regelverk? 

3. Under vilka förutsättningar kan tokens utgivna vid en ICO utgöra överlåtbara 

värdepapper? 

4. Vilken grad av harmonisering har det EU-rättsliga begreppet överlåtbara 

värdepapper och vilket utrymme finns det för nationella avvikelser? 

5. Hur kan regleringsmetoden på värdepappersmarknaden användas för att reglera 

ICOs? 

6. Vilka skäl för och emot finns för att reglera ICOs och vilka centrala överväganden 

bör göras innan en eventuell reglering införs? 

 

Jag har valt att avgränsa bort en djupare behandling av det materiella innehållet i de regler 

som blir tillämpliga om tokens utgivna vid ICOs kan ses som överlåtbara värdepapper. 

                                                      
5Se Kommissionen, Com (2018) 109/2 FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial 

sector. 
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Reglerna för överlåtbara värdepapper finns redan utförligt beskrivna i doktrinen och jag 

anser inte att det är särskilt intressant utifrån uppsatsens syften och frågeställningar att 

utreda dessa närmare. Vidare kommer endast begreppet överlåtbara värdepapper som det 

definieras i MiFID II och tidigare rättsakter som MiFID II bygger på att utredas. Detta 

innebär bland annat att förhållandet till alternativa investeringsfonder och 

värdepappersfonder inte kommer att utredas. 

 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen behandlar sex olika frågeställningar vilka kräver delvis olika metodologiska 

ansatser. Frågeställning 1 syftar till att ge en grund för analysen av övriga frågeställningar 

och är inte juridisk till sin karaktär. Kapitel 2 hanterar frågeställning 1 och utforskar från 

ett teknologiskt och ett ekonomiskt perspektiv vad ICOs är. Frågeställningarna 2-5 avser 

EU-rättsliga frågor och för att besvara dessa har EU-rättslig metod använts. 

Frågeställningarna 2 och 5 som behandlas i kapitel 3 respektive kapitel 5 avsnitt 3 är av 

en mer institutionell karaktär och behandlar hur normgivningen i stort och tillsynen 

fungerar inom värdepappersmarknadsrätten i EU. Frågeställningarna 3 och 4 som 

behandlas i kapitel 4 hanterar materiell EU-rätt. EU-rättslig metod utgår från EU-rättens 

rättskällelära och EU-domstolens tolkningsmetoder. Bindande källor utgörs av 

primärrätten, sekundärrätten, allmänna rättsprinciper och EU-domstolens praxis.6 

Tillgången till praxis inom EUs värdepappersmarknadsrätt är begränsad. Samtidigt har 

en särskild regleringsmodell vuxit fram på området. Soft law liknande instrument används 

i hög grad för att precisera innehållet i sekundärrätten på området. Vilket värde dessa ska 

ges och hur de påverkar tolkningen av den bindande EU-rätten diskuteras ingående i 

kapitel 3 vid besvarandet av frågeställning 2. Detta kapitel är avsett att läsas tillsammans 

med detta avsnitt för att ge en fullständig bild av den metod som har använts vid 

fastställandet av innebörden av den materiella EU-rätten i kapitel 4.  

Utgångspunkten i tolkningen är bestämmelsernas lydelse. EU-rätten är giltig på 

samtliga språkversioner.7 I denna uppsats görs ett urval av fem språkversioner vid 

tolkningen av definitionen av överlåtbara värdepapper. Vidare bör begrepp i EU-rätten 

                                                      
6 Hettne, J, EU-rättslig metod – Teori och Genomslag i Svensk Rättstillämpning, s 40. 
7 Se Lenaerts, K, & Gutiérrez-Fons, J A, To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European 

Court of Justice, s 8 ff & Hettne, J, s 160 f. 
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tolkas autonomt från nationella motsvarande begrepp då det är osannolikt att samtliga 

nationella begrepp överensstämmer.8 Av denna anledning används inte nationella 

rättskällor vid tolkningen av vad överlåtbara värdepapper är enligt EU-rätten. Den 

autonoma tolkningen kompletteras i denna uppsats av en komparativ jämförelse av några 

medlemsstaters tolkning av om tokens utgivna vid en ICO är överlåtbara värdepapper. 

Denna används för att se om det finns gemensamma nämnare som kan rättfärdiga en viss 

tolkning, för att utreda om det finns någon nationell tolkning som kan lämpa sig för EU-

rätten samt för att jämföra om det finns betydande skillnader mellan EU-rätten och 

nationell rätt.9 Tolkningsmaterial som besvarar uppsatsens frågeställningar är till viss del 

begränsat, särskilt avseende vad överlåtbara värdepapper är. Systematisk och teleologisk 

tolkning används därför i hög grad för att fastställa vad överlåtbara värdepapper är och 

om tokens utgivna vid ICOs kan utgöra sådana.10 Vidare används en historisk tolkning 

för att urskilja utvecklingslinjer i EU-rätten.11 Rättsområdet är även i hög grad 

ekonomiskt och de huvudsakliga syftena med rättsakterna är av en ekonomisk natur. 

Tolkning av dessa syften kan därför med fördel kompletteras av rättsekonomiska 

argument för att utveckla hur de ska förstås och kan användas för tolkning.12 

Uppsatsen avslutande frågeställning är framåtblickande och normativ till sin natur. 

Den avser att identifiera skäl för och emot reglering samt lyfta fram några av de viktigaste 

frågeställningarna vid en eventuell reglering. Utgångspunkten för vilka skäl som anses 

relevanta är EUs syften med värdepappersmarknadsrätten och hur de förhåller sig till 

utgivandet av tokens ekonomiska och teknologiska karaktär. Då syftena främst är 

ekonomiska är analysen till stor del ekonomisk. I analysen av skälen för och emot 

reglering görs med andra ord en ekonomisk analys som är begränsad till EUs ekonomiska 

syften med värdepappersmarknadsrätten. Analysen är dock inte begränsad till detta utan 

även andra syften och EUs mål med värdepappersmarknaden används som tolkningsdata. 

Syftena utreds i tidigare delar av uppsatsen och appliceras i analysen av den avslutande 

frågeställningen. Metoden kan därför för denna frågeställning sägas vara präglad av ett 

de lege ferenda perspektiv där ekonomisk argumentation används som huvudsakligt 

analysverktyg.    

                                                      
8 Hettne, J, s 161 f. 
9 Se Hettne, J, s 162 f & Lenaerts, K & Gutiérrez-Fons, J A, s 35-40. 
10 Veil, R, European Capital Markets Law, s 82 ff & Hettne, J, s 167-170. 
11 Veil, R, s 84. 
12 A a s 94-99 & Hettne, J, s 122-132. 
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1.4 Material 

Uppsatsen behandlar ett nytt och delvis outforskat ämne vilket påverkar vilket material 

som har använts. Kapitel 2 som ger bakgrunden till det fenomen som ska analyseras 

använder sig av teknologisk och ekonomisk litteratur. Då ämnet är nytt och under ständig 

utveckling är tillgången till forskning publicerad i tidskrifter begränsad. Jag har också 

haft en ambition att hålla den tekniska nivån anpassad till vad en genomsnittlig läsare av 

juridiska texter kan förväntas hantera. Avsikten med kapitlet är att ge en introduktion och 

bakgrund till fenomenet så att det kan analyseras med hänsyn till dess speciella karaktär 

i resterande delar av uppsatsen. Därför anser jag att materialet är lämpligt för kapitlets 

syfte. 

Avseende uppsatsens EU-rättsliga aspekter kan materialet diskuteras utifrån tre 

olika typer av utredningar som görs i uppsatsen. För det första hanterar uppsatsen 

framväxten och utvecklingen av regleringsmodellen för värdepappersmarknaden och EUs 

framtida mål med den. I detta avsnitt har de rapporter som diskuteras där använts samt 

kompletterats med EU-rättslig doktrin. Då syftet är att urskilja utvecklingslinjer och 

övergripande förståelse för systemet anser jag att en friare användning av källor kan 

rättfärdigas. För det andra hanterar uppsatsen det institutionella systemet på 

värdepappersmarknaden inom EU. Här har främst bindande källor för EU-rätten använts 

och dessa har kompletterats med EU-rättslig doktrin. För det tredje hanterar uppsatsen 

materiell EU-rätt. Här har de källor som används i EUs regleringsmodell för 

värdepappersmarknaden använts. Hur dessa ska hanteras diskuteras i metodavsnittet samt 

i avsnitt 3.6 Särskilt om tolkning. Doktrin angående ICOs förhållande till ämnet är 

begränsad då ämnet är nytt. Den som finns har enligt min mening ett begränsat värde då 

metodologiska brister finns samt då den använder sig av nationell rätt och doktrin vilket 

inte är förenligt med metoden för denna uppsats.13 Vidare görs i uppsatsen en språklig 

jämförelse mellan några språkversioner av definitionen av överlåtbara värdepapper samt 

en jämförelse av några nationella tolkningar av ICOs förhållande till överlåtbara 

värdepapper. Urvalet har gjorts baserat på vilka tillsynsmyndigheter som har kommit med 

materiella yttranden angående ICOs samt författarens språkkunskaper. De valda språken 

                                                      
13 Se exempelvis Hacker, P & Thomale, C, Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies 

under EU Financial Law, Maume, P & Fromberger, M, Regulation of Initial Coin Offerings: Reconciling US and EU 

Securities Law, Blemus, S, Law and Blockchain: a legal perspective on current regulatory trends worldwide & Barsan, 

I M, Legal Challenges of Initial Coin Offerings (ICO). 
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och tillsynsmyndigheterna utgör även bland de större i EU. För den språkliga jämförelsen 

har svenska, engelska, tyska, franska och spanska använts. Urvalet av tillsynsmyndigheter 

består av den spanska, den tyska och den franska. Vid analysen av nationella 

rättsordningar har tillsynsmyndigheternas uppfattning om gällande rätt använts. Jag har 

inte ansett att det är rimligt sett till uppsatsens syften och omfång att studera samtliga 

språkversioner och nationella tolkningar inom EU. 

 

 

1.5 Disposition 

Utifrån uppsatsens syften, frågeställningar och metod har jag valt att strukturera 

uppsatsen på följande sätt. Inledningsvis i kapitel 2 utreds vad ICOs är från ett 

teknologiskt och ekonomiskt perspektiv. Därefter i kapitel 3 beskrivs hur EUs 

regleringsmodell på värdepappersmarknaden har vuxit fram och hur den fungerar idag. I 

detta kapitel introduceras även de rättsakter som är beroende av begreppet överlåtbara 

värdepapper och deras syften. Även vissa tolkningssvårigheter som måste hanteras 

analyseras i detta kapitel. I kapitel 4 utreds om tokens utgivna vid ICOs kan utgöra 

överlåtbara värdepapper och under vilka förutsättningar. Även några nationella tolkningar 

av begreppets förhållande till ICOs studeras och harmoniseringsgraden utreds. I kapitel 5 

diskuteras framtiden. Olika skäl för och emot att reglera ICOs identifieras och möjligheter 

på kort och lång sikt diskuteras. Avslutningsvis i kapitel 6 sammanfattas uppsatsen och 

mina slutsatser presenteras. 

  



 

 

10 

 

2 Bakgrund till investeringar genom blockkedjeteknik 

2.1 Inledning 

Det här avsnittet avser att ge en grundlig förståelse för den teknik som ligger bakom ICOs. 

Utöver detta har avsnittet även som syfte att ge en grund för den juridiska analysen. 

Uppsatsen använder en EU-rättslig metod, vilket bland annat innebär att en teleologisk 

tolkning av värdepappersmarknadsreglerna kommer att göras. Av denna anledning är det 

av särskilt stor vikt att fenomenet ICOs analyseras noggrant och dess likheter med andra 

fenomen på värdepappersmarknaden undersöks för att kunna avgöra om det är 

ändamålsenligt att tillämpa värdepappersmarknadsreglerna på ICOs. Ytterligare ett syfte 

är att ge en grund till den avslutande diskussionen angående om det finns ett behov av en 

egen reglering för ICOs. 

Avsnittet är disponerat för att steg för steg introducera de olika koncepten som krävs 

för att förstå vad en ICO är och varför en sådan görs. Perspektivet är dels teknologiskt, 

särskilt i avsnittets inledande delar där blockkedjan, kryptovalutor och ICOs tekniska 

beståndsdelar beskrivs, dels ekonomisk, särskilt i avsnittets avslutande delar där 

aktörernas syften bakom ICOs, ekonomiska risker och problem för investera och likheter 

med Initial Public Offerings (IPOs) redogörs för samt vid klassificeringen av olika typer 

av tokens efter syfte och innehåll. Stora delar av källmaterialet och terminologin är på 

engelska. Jag har valt att inte översätta majoriteten av begreppen som används då det ofta 

saknas vedertagna översättningar samt att det riskerar dessutom att skapa förvirring för 

läsare som vill fördjupa sig i något av begreppen. Begreppen blockkedja (eng. 

blockchain/block chain14) och kryptovaluta (eng. cryptocurrency) används dock på 

svenska. När begreppet blockkedjan används i bestämd form avses främst blockkedjan 

som teknologi och fenomen. Det finns dock fler än en blockkedja och tillämpning av 

teknologin bakom blockkedjan leder till skapandet av nya blockkedjor. När en sådan 

tillämpning avses används blockkedja i obestämd form. Kursivering används vid första 

användningen av en icke-svensk term.  

 

                                                      
14 Båda varianterna förekommer i litteraturen. 
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2.2 Blockkedjan 

Blockkedjan är en förhållandevis ny teknologi som genom kryptografi och 

decentraliserade datornätverk kan komma att spela en stor roll i framtiden. Tekniskt kan 

den definieras som en distribuerad, delad och krypterad databas, som fungerar som en 

icke reversibel och inte korruptbar publik förvaringsplats för information.15 En rimlig 

replik till att få denna definition uppläst är – vad innebär det och vad är det bra för?  

Angående vad det är bra för så anses den stora potentialen i blockkedjan vara 

möjligheten att ta bort aktörer som agerar som mellanhänder i olika system, exempelvis 

centralbanker i valutasystem och börser inom värdepappershandel.16 Många fler exempel 

finns, den generella idén är att blockkedjan möjliggör en omorganisering av samhället 

från centraliserade nätverk där en eller flera privata eller statliga aktörer ansvarar för 

nätverkets tillstånd, verifierar att information i nätverket stämmer och bevarar 

informationen till decentraliserade nätverk där denna uppgift genomförs av hela 

nätverket.17 En sorts demokratisering av nätverken där alla ansvarar för deras drift.18  

Oavsett om nätverket är decentraliserat eller centraliserat tycks ett grundproblem 

vara att verifiera att viss information är sann och att bevara den.19 Ett tydligt exempel är 

ett fastighetsregister fört av en central aktör där information lagras om vem som äger en 

viss fastighet, tidigare transaktioner och eventuella panter. Vid en framtida transaktion 

kan denna information användas och i normalfallet antas den vara sann vilket underlättar 

transaktioner genom att sänka behovet av tillit mellan parterna. Från detta exempel kan 

vi ta ett steg tillbaka och tänka oss två personer som ska genomföra en affär där det krävs 

ett utbyte av historisk information angående objektet för affären. Genast skapas ett 

tillitsproblem, det finns en risk att den bevarade informationen inte är sann och att 

parterna har olika information. Problemet kan lösas på olika flera sätt. Ett sätt är att lita 

på ett register fört av en centralt auktoriserad aktör. Detta förutsätter dock att en sådan 

finns och att denna för ett för affären relevant register. Ett annat alternativ är att en av 

parterna litar på den andra partens dokumentering av informationen. Något som borde 

vara ovanligt i affärssammanhang förutsatt att inga garantier ställs från den andra parten. 

Ett tredje alternativ är att båda parterna jämför den information de båda har dokumenterat 

                                                      
15 Wright, J H, The Blockchain: A Gentle Introduction, s 2. 
16 A a s 1 f. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 A a s 1. 
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och kommer fram till en gemensam version av vilken information som är sann.20 

Blockkedjan syftar till att lösa denna problematik genom att skapa en databas för lagring 

av information på ett säkert sätt där ingen aktör ska kunna manipulera informationen till 

sin fördel, inklusive statliga aktörer och centrala mellanhänder. Borttagandet av centrala 

mellanhänder kan även effektivisera ekonomiska transaktioner och låta de aktiva parterna 

behålla mer av kakan.21 Hur detta går till på ett mer tekniskt plan ska nu redogöras för.  

Som nämnts är en blockkedja en form av register. I den lagras information om 

tidigare händelser för att underlätta framtida händelser. Teknologin bakom bygger på en 

distribuerad databas. Med distribuerad avses att systemet som upprätthåller nätverkets 

funktion är fördelat på flera fristående datorer som är sammankopplade och gemensamt 

utför en uppgift. Datorerna behöver inte återfinnas på samma plats utan kan vara spridda 

geografiskt.22 I den distribuerade databasen lagras information om transaktioner i en 

kontinuerligt växande lista (kedja). Transaktioner lagras i så kallade block på kedjan. Vad 

som utmärker blockkedjan är systemet för att säkerställa att informationen som finns i 

kedjan inte kan manipuleras eller ändras samt att nya transaktioner ska stämma överens 

med tidigare information i blockkedjan.23 Exempelvis i fastighetsfallet ovan kan endast 

den rätta ägaren genomföra en transaktion där äganderätten av fastigheten överlåts. Om 

någon annan försöker att överlåta fastigheten kommer en sådan transaktion inte att tillåtas. 

Säkerheten i informationen och i transaktioner på blockkedjan skapas på främst två 

sätt, dels genom användande av kryptografiska tekniker vid transaktioner, dels genom 

den distribuerade decentraliserade strukturen där uppgiften att verifiera att ny information 

är korrekt delas av aktörerna i nätverket (ingen kan ensam ändra blockkedjan).24 Dessa 

tekniker kommer nu att beskrivas på ett teoretiskt plan. Under avsnittet 2.3 Kryptovalutor 

kommer teknikernas användning i praktiken visas. Kryptografiskt bygger blockkedjan på 

två tekniker, Public Key Encryption och Hash Keys.25 Med Public Key Encryption avses 

användandet av så kallade publika och privata nycklar. Varje användare innehar en publik 

och en privat nyckel och som namnen antyder är kan den publika göras känd för 

allmänheten och den privata är endast känd för användaren. Om B vill skicka information 

                                                      
20 Witte, J H, s 1. 
21 Rohr, J & Wright, A, Blockchain-Based Token Sales, Initial Coin Offerings, and the Democratization of Public 

Capital Markets, s 7. 
22 Witte, J H, s 2. 
23 A a s 2-5. 
24 Witte, J H, s 2. 
25 Ibid. 
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till A använder B den publika nyckeln för A för att kryptera informationen. Den enda 

nyckeln som kan dekryptera informationen tillbaka till den information B skickade är As 

privata nyckel.26 På blockkedjan består transaktioner av publika nycklar som alla har 

tillgång till. Transaktionens publika nyckel har även en matchande privat nyckel som 

förvaras av den som äger föremålet för transaktionen. Om B vill säkerställa att A är den 

verkliga ägaren kan B skicka ett meddelande med den publika nyckeln. Endast om A är 

den rätta ägaren och innehar den privata nyckeln kommer A kunna dekryptera och svara 

på Bs meddelande.27  

Den andra kryptografiska tekniken för blockkedjan, Hash Keys, är central för att 

säkerställa att ingen obehörigt kan ändra information i blockkedjan eller lägga till 

information som inte stämmer överens med tidigare information. Att beskriva exakt hur 

det fungerar ryms är inte nödvändigt för uppsatsens syften, så därför kommer endast en 

sammanfattande beskrivning ges. En Hash Key gör det möjligt att skapa en sträng av 

siffror och bokstäver av bestämd längd från en sträng av siffror och bokstäver av 

obestämd längd.28 I blockkedjan används dessa för att representera det nuvarande stadiet 

av blockkedjan. När nya block ska läggas till befintliga i kedjan används det senaste 

blockets hash, vilket indirekt inkluderar tidigare blocks hashes, då det senaste blockets 

hash har skapats med hjälp av dessa, samt data för den nya transaktionen och en ny hash 

skapas som representerar det nya blocket. Då alla block är sammankopplade genom sina 

hashes blir ändringar i tidigare block lätta att upptäcka då det leder till att efterföljande 

block får en annan hash som inte stämmer överens med kedjans struktur före 

transaktionen.29  

Detta leder oss till den distribuerade decentralisera strukturen av blockkedjan. 

Nätverket bakom blockkedjan består av så kallade nodes, där varje node har en kopia av 

blockkedjan.30 Vid skapandet av nya block verifierar dessa att det nya blocket stämmer 

överens med blockkedjans tidigare lagrade information. Stämmer inte den nya hashen 

kan inte transaktionen genomföras och läggas till blockkedjan.31 Då kontrollfunktionen 

är decentraliserad och fördelad över många aktörer skapas en stor säkerhet mot haverier. 

                                                      
26 Witte, J H 3-4. 
27 Ibid. 
28 A a s 3-4. 
29 A a s 3. 
30 Nakamoto, S, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, s 1-4. 
31 A a s 3. 
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Skulle några aktörer försvinna eller datorer krascha kan blockkedjan fortfarande 

upprätthållas av övriga aktörer. Detta kan jämföras med om ett centralt fört register slutar 

att fungera eller förstörs. Då kan informationen bli otillgänglig eller till och med sluta att 

existera. Vidare skapar decentralisering skydd mot att enskilda aktörer förvanskar 

informationen i kedjan.32 Eftersom alla nodes kan upptäcka fel i kedjan och förhindra en 

transaktion krävs det mycket för att få igenom transaktioner som inte stämmer. Vid ett 

centralt fört register kan det räcka med att korrumpera den som för registret för att få 

igenom en otillåten affär. Efter denna korta introduktion till hur blockkedjan fungerar, 

flyttas nu fokus över på tillämpningar av blockkedjeteknologin vilket leder oss in på den 

tillämpning som är central för denna uppsats, ICOs. 

 

 

2.3 Kryptovalutor 

Den första användningen av blockkedjan var kryptovalutan Bitcoin.33 Att kalla det för 

den första användningen kan tyckas lite märkligt då blockkedjan i sig uppfanns genom 

skapandet av Bitcoin.34 Det är först i efterhand som blockkedjan har börjat diskuteras som 

en självständig teknik och tillämpas inom andra användningsområden. Bitcoin har idag 

växt till ett globalt fenomen och dess status som accepterat betalningsmedel har ökat 

kontinuerligt.35 Ett av målen med Bitcoin är att skapa en valuta som inte är beroende av 

statliga och privata mellanhänder, främst centralbanker och banker.36 Kontroll av 

penningutbudet är styrt av matematik och ett decentraliserat nätverk istället för en 

mänskligt styrd centralbank.37 Mellanhänder krävs inte och bitcoins kan enkelt byta 

händer mellan ägare på ett säkert sätt.38 Transaktioner fungerar genom att användare har 

en Bitcoin wallet. Varje bitcoin finns i sin tur representerad på en blockkedja med en 

publik och privat nyckel. De privata nycklarna innehas av ägarna till bitcoins i deras 

privata wallets. Som nämnts ovan kan den publika nyckeln användas för att skicka 

meddelanden för att kontrollera om en person som utger sig för att vara ägare av vissa 

bitcoins verkligen är det. Endast personen med de privata nycklarna kan dekryptera 

                                                      
32 Se Nakamoto, S sin helhet. 
33 Blockkedjan benämns Bitcoin, valutan bitcoin. 
34 Se Nakamoto, S i sin helhet. 
35 Wright, A & De Filippi, P, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, s 9. 
36 Nakamoto, S, s 1. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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meddelanden skapade med de publika nycklarna.39 Viktigt att notera är att blockkedjan 

lagrar transaktioner och inte balanser.40 Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att det på 

As konto enligt blockkedjan inte finns X antal bitcoin utan snarare att A har genom 

transaktionerna 1,2,3,4 osv erhållit bitcoins. Skulle A överlåta bitcoins till B skapas ett 

nytt publikt-privat nyckelpar för denna transaktion och As privata nyckel från tidigare 

kan inte längre användas för att överföra bitcoins då dessa nu tillhör B och Bs privata 

nyckel gäller.  

Utöver Bitcoin har en mängd kryptovalutor skapats baserade på blockkedjan. Syftet 

bakom de olika valutorna är olika och antalet är idag omfattande. En av dessa förtjänar 

utrymme mera då den utgör grunden till tillämpning av blockkedjan för ICOs. Ethereum41 

liknar till sin struktur i stora drag Bitcoin men en fundamental skillnad är möjligheten att 

använda så kallade smarta kontrakt (eng. smart contracts).42 

 

 

2.4 Smarta kontrakt på blockkedjan 

Smarta kontrakt är avtalsliknande strukturer som med hjälp av mjukvaruprogram och 

programmering skrivs in i blockkedjan. De kan ta emot och skicka information samt 

överlåta tillgångar som kontrolleras genom blockkedjan.43 Detta möjliggör 

självverkställande kontrakt, som när de avtalade förutsättningarna föreligger, automatiskt 

genomför de avtalade prestationerna. Ett exempel är flygplansförseningsförsäkring, i 

kontraktet avtalas att ersättning ska utgå om ett flyg är försenat. Programvaran hämtar 

information från en allmänt tillgänglig databas avseende flygtider och förseningar. 

Föreligger en försening betalas ersättning ut direkt och den som drabbades av förseningen 

får sin ersättning direkt istället för den vanliga proceduren med att lämna in en ansökan 

om ersättning till försäkringsbolaget.44 Som exemplet visar krävs inga mänskliga 

mellanhänder utan allt sker automatiskt. Detta ställer givetvis höga krav på de smarta 

kontrakt som skrivs så att de får den verkan som avses. Likt vid författande av 

traditionella avtal finns ett stort utrymme för fantasi och kreativitet angående vad som det 

                                                      
39 Nakamoto, S, s 2. 
40 Witte, J H, s 2.  
41 Ethereum är namnet på blockkedjan, valutan kallas ether. 
42 Ethereum, Ethereum Project. 
43 Hacker, P & Thomale, C, Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial 

Law, s 9. 
44 AXA, AXA goes blockchain with fizzy. 
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går att skapa smarta kontrakt om. Exempelvis kan ägandet av olika tillgångar, som bilar, 

fastigheter och värdepapper, eller tillgång till olika tjänster kopplas till blockkedjan 

genom tokens som distribueras med hjälp av blockkedjan.45 Terminologiskt görs en 

skillnad mellan coins och tokens. Coins används främst för att hänvisa till olika 

kryptovalutor och deras betalningsenheter (t ex bitcoin och ether). Gemensamt är att de 

har sina egna blockkedjor och för att skapa en ny, krävs skapande av en ny självständig 

blockkedja. Tokens representerar generellt olika typer av tillgångar och rättigheter.46 För 

att skapa tokens krävs inte att en ny blockkedja skapas utan de läggs till en existerande 

blockkedja som tillåter och kan hantera detta (exempelvis Ethereum). Tokens som har 

skapats kan sedan hanteras och överlåtas genom smarta kontrakt.47  

Ett av de mest omtalade fallen av tokens och smarta kontrakt var den så kallade ”the 

DAO” (the decentralized autonomous organization). Genom smarta kontrakt 

möjliggjordes en struktur där deltagare mot att växla in ether fick tillgång till tokens som 

bland annat gav dem rätt att lägga fram förslag för hur de insamlade tillgångarna skulle 

investeras, rösträtt för framlagda förslag och del i framtida avkastning. Genom smarta 

kontrakt skapades en slags fond för kollektiva investeringar.48 Projektet lyckades samla 

in ca USD 150 miljoner men är kanske mest känt för att det hackades på ca en tredjedel 

av sina tillgångar.49 Efter hackningen, som utnyttjade en bugg i koden uppstod en debatt 

om tillgångarna skulle returneras till investerarna. Vissa hävdade att hackaren endast hade 

följt koden och därmed inte gjort något fel. En inneboende spänning tycks finnas mellan 

automatiska avtal i kod och avtal som vi känner dem idag. En annan konsekvens av DAOs 

haveri var att USA kom fram till att denna typ av Tokens baserade på smarta kontrakt kan 

omfattas av USAs värdepappermarknadsreglering.50 

 

 

2.5 Skapande av tokens och Initial Coin Offerings 

Som redan nämnts kan tokens användas för en mängd olika syften. Gemensamt är dock 

att de behöver skapas och på något sätt bjudas ut till potentiella köpare. Processen för att 

                                                      
45 Wright, A & De Filippi, P, s 10 ff. 
46 Hacker, P & Thomale, C s 10. 
47 Maume, P & Fromberger, M, Regulation of Initial Coin Offerings: Reconciling US and EU Securities Law, s 9 f. 
48 Se Jentzsch, C, Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance. 
49 Hacker, P & Thomale, C, s 10. 
50 A a s 11. 
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skapa tokens beror på vilken blockkedja som används, den vanligaste är Ethereum. 

Genom ett färdigt protokoll, ERC20 Token Standard, som erbjuds genom Ethereum-

plattformen kan tokens skapas och tillskrivas rättigheter och/eller tillgångar med mindre 

än hundra linjer av kod.51 När detta steg är slutfört finns ett utbud av tokens redo att bjudas 

ut till potentiella köpare. 

Processen för att sälja nyskapade tokens brukar benämnas Initial Coin Offering. 

Även benämningen Initial Token Offering förekommer men är inte lika vanlig som ICO. 

Namnet är inspirerat av processen då bolag säljer sina aktier till allmänheten för första 

gången, Initial Public Offering (”IPO”), och processerna uppvisar många likheter.52 

Första steget i en ICO brukar vara författandet av ett white paper. I detta kan beskrivas 

vad de insamlade medlen ska användas till, vilken blockkedja som används, IT protokoll, 

utbud av tokens, prissättning- och distributionsmekanismer med mera. Exakt vad ett 

white paper ska innehålla är inte fastställt.53 Om tokens kan ses som överlåtbara 

värdepapper och de bjuds ut till allmänheten kan dock regler för prospekt, de som gäller 

för IPOs bland annat, bli tillämpliga.54 För att få uppmärksamhet för projektet brukar det 

marknadsföras på sociala medier och internet samt genom publicering av projektets white 

paper. Nästa steg är att insamlande av kapital startar. Normalt sker det mot att andra 

kryptovalutor, såsom bitcoin eller ether, används som betalning mot erhållande av tokens. 

Det förekommer även att traditionella valutor tillåts. Det är vanligt att ett bolag har bildats 

för skapande av tokens, framtagande av white paper, marknadsföring och försäljning. Det 

kapital som flyter in genom försäljningen av tokens används sen för att genomföra det 

tilltänkta projektet.55 Efter denna primära handel i tokens, kan även en sekundär handel 

utvecklas om karaktären på tokens tillåter detta. Då överlåts tokens mellan aktörer som 

inte är utgivare av token i fråga, vanligtvis på en crypto exchange, en slags börs för 

kryptovalutor och tokens.56  

 

                                                      
51 The Ethereum Wiki, ERC20 Token Standard. 
52 Maume, P & Fromberger, M, s 12 f. 
53 Adhami, S, Giudici, G & Martinazzi, S, Why do businesses go crypto? An empirical analysis of Initial Coin 

Offerings, s 8. 
54 Mycket mer om detta nedan. 
55 Hacker, P & Thomale, C, s 11. 
56 Analogt till hur motsvarande fungerar på t ex aktiemarknaden.  
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2.6 Fördelar med en ICO 

Att genomföra en ICO för att finansiera ett projekt anses ha vissa fördelar framför andra 

finansieringsmetoder, främst då processen anses vara enklare och smidigare vilket leder 

till en lägre kostnad. För det första är tekniken för att skapa tokens relativt lättillgänglig 

där mindre än 100 rader kod krävs.57 För det andra marknadsförs ICOs direkt av 

projektstartaren till potentiella investerare. Traditionella mellanhänder som 

investmentbanker och börser skärs bort vilket sänker kostnaden och gör processen enklare 

administrativt.58 Båda dessa fördelar sänker kostnaderna för tillgång till 

kapitalmarknaden, vilket tillåter mindre aktörer att söka kapital från en vidare krets av 

investerare likt vad som sker vid användning av t ex crowdfunding. En annan fördel 

grundar sig på strukturen av en ICO. Vid utgivande av tokens påverkas inte bolagets 

aktiekapital eller liknande. Detta skulle möjligen kunna användas för att grundarna ska 

behålla kontrollen över bolaget utan att behöva äga alltför mycket kapital då kapitalet 

kommer in genom försäljning av tokens istället för utgivande av aktier.59 En liknande 

fördel är att associationsformer som inte har tillgång till aktiemarknaden kan få tillgång 

till kapitalmarknaden lättare, t ex handelsbolag.60 Avslutningsvis kan det ses som en 

fördel att kryptovalutor och allting blockkedjebaserat just nu är trendigt, vilket ger 

tillgång till en stor mängd kapital där kravet på motprestation inte är lika högt som vid 

användandet av de traditionella finansmarknaderna.61  

 

 

2.7 Risker med en ICO 

Samtidigt som ICOs erbjuder fördelar jämfört med andra finansieringsformer så finns 

även nackdelar och risker relaterade till denna kapitalanskaffningsmetod. Dels finns 

risker relaterade speciellt till ICOs, dels risker som uppstår även vid andra 

kapitalanskaffningsmetoder, t ex IPOs. För det första är teknologin bakom blockkedjan 

och ICOs förhållandevis ny och oprövad. Inga garantier finns för att tekniken fungerar 

som den ska när en investerare vill köpa eller sälja tokens. Koden bakom kan även 

innehålla brister vilket kan leda till oförväntade konsekvenser. Även risken för att 

                                                      
57 Se ERC20 Token Standard ovan. 
58 Maume, P & Fromberger, M, s 13. 
59 Hacker, P & Thomale, C, s 11. 
60 Maume, P & Fromberger, C, s 13. 
61 Ibid. 



 

 

19 

 

teknologin hackas.62 För det andra finns en bedrägeririsk då ICOs kan och har använts för 

att lura investerare på pengar och för otillåtna aktiviteter.63 Relaterat till detta är att ICOs 

kan användas för penningtvätt och terroristfinansiering.64 För det tredje används idag 

ICOs till stor del för att finansiera projekt som befinner sig i en väldigt tidig fas av sin 

utveckling.65 Beroende på vilka rättigheter som ges till innehavare av tokens kan ett 

inneboende värde saknas i tokens.66 Dessutom finns inga garantier för att projekt lyckas 

och att avkastning från projektet täcker investerat kapital.67 För det fjärde är det inte säkert 

att det utvecklas en andrahandsmarknad för tokens relaterade till en ICO. Vissa tokens 

får inte heller överlåtas från den ursprungliga ägaren.68 Vidare är andrahandsmarknaden 

för tokens mottaglig för marknadsmanipulation och andra bedrägliga aktiviteter.69 För det 

femte kan informationen i white papers vara missledande, sakna information eller 

överdriva fördelar etc.70 För det sjätte befinner sig ICOs just nu i en legal gråzon där 

tillämpligheten av olika regelverk är oklar och det är svårt att övervaka aktiviteten samt 

utöva tillsyn.71 Utöver dessa risker finns även risken att vi befinner oss i en ICO-bubbla 

med investeringar och värderingar som saknar grund i projektens ekonomiska potential.72 

Likt vid en IPO föreligger vid en ICO informationsasymmetrier. Utgivaren vet mer 

om verksamheten, verksamhetens potential, risker med mera än investeraren.73 Att 

motverka denna typ av asymmetrier är ett av kärnsyftena för värdepappersmarknads-

regleringen.74 Föreligger informationsasymmetrier kan detta påverka en marknads 

effektivitet negativt enligt den så kallade lemon theory.75 För tillfället är det oklart vilka 

av värdepappersmarknadens informationsregler som är tillämpliga på ICO, något som är 

syftet med denna uppsats att bringa klarhet i. I den legala gråzon som vi befinner oss just 

nu finns det en ökad risk för att aktörer försöker dra fördel av situationen för egen 

vinnings skull, ett slags moral hazard problem.76 Denna typ av problem skapar osäkerhet 

                                                      
62 Esma, ESMA alerts investors to the high risks of Initial Coin Offerings (ICOs), s 2. 
63 Esma, s 1. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Esma, s 2. 
69 Ibid.  
70 Ibid. 
71 Esma, s 1. 
72 Maume, P & Fromberger, M, s 13. 
73 A a s 14. 
74 Se nedan angående syftena med EUs värdepappersmarknadsreglering. 
75 Se Akerlof, G, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 
76 Maume, P & Fromberger, M, s 14 f. 
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bland investerare vilket kan sänka deras benägenhet att investera vilket påverkar 

marknaden negativt. Detta kan överkommas med investerarskyddsregler som skyddar 

investerare mot denna typ av beteenden. Adekvat investerarskydd utgör ytterligare ett 

kärnsyfte för värdepappersmarknadsregleringen.77 

 

 

2.8 Klassificering av Tokens utifrån rättigheter, syfte och innehåll 

Då tokens kan utfärdas och säljas för att finansiera projekt av en mängd olika slag, 

tillskrivas helt olika villkor och ge olika rättigheter kan det vara svårt att hantera dem som 

en homogen grupp vid en analys av om vissa rättsregler är tillämpliga på dem. Vissa 

tokens ger tillgång till en viss tjänst, andra ger rösträtt i projekt, de kan även ge rätt till 

utdelning och andra finansiella prestationer. De kan även vara tänkta att användas som 

valutor inom vissa begränsade marknader. Ur ett värdepappersmarknadsperspektiv ter det 

sig ganska naturligt att en token som ger finansiella rättigheter och kan överlåtas fritt 

skiljer sig på ett relevant sätt från en som ger tillgång till ett företags tjänst och inte är 

överlåtbar.  

Ett flertal klassificeringssystem har börjat växa fram för Tokens för att kunna 

hantera deras skiftande karaktär i diskussioner. Vissa bygger på tekniska grunder, andra 

på funktionella grunder. Då värdepappersmarknadsregleringen är teknikneutral och tittar 

på funktion över form är en funktionell indelning utifrån karaktären mer lämplig än en 

teknisk i denna uppsats.78 De funktionella indelningar som har föreslagits påminner om 

varandra och tar fasta på liknande skillnader i egenskaper mellan olika kategorier. Jag har 

valt att använda mig av den indelning Hacker & Thomale har föreslagit.79 Deras indelning 

utgår från tre huvudgrupper av Tokens som kan ges ut vid en ICO: valutatokens, 

verktygstokens och investeringstokens.  

Valutatokens är tokens som ges ut vid en ICO för att lansera nya kryptovalutor. 

Exempelvis vid Ethereums ICO kunde bitcoins bytas mot ether. Syftet med dessa Tokens 

efter att de har lanserats är att fungera som ett betalningsmedel för tjänster och varor som 

finns utanför plattformen för ICOn, dvs de är inte till för att få tillgång till varor och 

                                                      
77 Se nedan angående syftena med EUs värdepappersmarknadsreglering. 
78 Se Kommissionen, Public Consultation on FinTech: A more competitive and innovative European financial sector, 

s 4-5, 15. 
79 Hacker, P & Thomale, C, s 12 f. 
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tjänster från utgivaren utan de ska användas som betalningsmedel för att köpa och sälja 

varor och tjänster från andra aktörer. 

Verktygstokens är tokens som syftar till att ge tillgång till en viss tjänst eller produkt 

som utgivaren har utvecklat eller utvecklar. De skiljer sig från valutatokens genom att de 

inte är avsedda att generellt kunna användas som betalningsmedel utan endast för en 

konkret tjänst eller vara från utgivaren.80  

Investeringstokens är tokens där innehavaren ges rätt till avkastning eller liknande 

från projektet som finansieras genom en ICO. Avkastningen kan bestå i utdelning av 

vinster, men även ökad värderingen av tokens på andrahandsmarknaden. Värt att 

poängtera är att möjligheten till kursökningar i andrahandshandeln föreligger även för 

övriga grupper av tokens. Det är även möjligt att skapa hybrider av de olika grupperna 

genom att kombinera olika typer av rättigheter i en token. Gruppindelning ska därför bara 

ses som vägledande och inga vattentäta skott går mellan grupperna. Vid varje rättslig 

analys måste villkoren för den enskilda token studeras för att kunna göra en bedömning 

om tillämpligheten av olika regler. Jag anser dock att grupperna ger tillräcklig vägledning 

och tydlighet för att kunna hjälpa den rättsliga analysen vid att bedöma om tokens som 

ges ut vid en ICO utgör överlåtbara värdepapper. 

 

 

2.9 Delslutsatser 

ICOs bygger på tekniken bakom bitcoin, blockkedjan. Genom att ge ut så kallade Tokens 

kan företag ta in kapital för sin finansiering. Tekniken bakom är anpassningsbar vilket 

tillåter skräddarsydda lösningar. Den är också lättillgänglig och förhållandevis billig 

vilket kan öppna upp kapitalmarknaderna för nya mindre aktörer. Samtidigt är tekniken 

ny och inte helt riskfri. Den befinner sig en i legal gråzon vilket kan dra till sig en viss 

typ av aktörer och påverka marknaden negativt. ICOs uppvisar många funktionella 

likheter med IPOs med likande skäl för reglering. En skillnad mot IPOs är att många 

mellanhänder kan i nuläget skäras bort. Tre huvudkategorier har identifierats för tokens: 

valuta-, verktygs- och investeringstokens.  

                                                      
80 Exempel på projekt där verktygstokens har använts vid en ICO är Filecoin som är ett decentraliserat lagringssystem 

för data där användare köper lagring med tokens och de som lagrar får tokens som ersättning. Ytterligare exempel är 

Paragon där tokens ger rätt till tillgång till en arbetsplats i en delad arbetsplatsmiljö, Bancor där tokens används för att 

konvertera en kryptovaluta till en annan och Status där tokens ger tillgång till ett socialt nätverk utan botar och där 

användaren har kontroll över sina personuppgifter. Se Hacker, P & Thomale, C, s 12 f med vidare hänvisningar. 
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3 Struktur reglering av värdepappersmarknaden 

3.1 Inledning 

I detta avsnitt redogörs för hur den värdepappersmarknadsrättsliga regel- och 

aktörsstrukturen inom EU-rätten har vuxit fram och hur den fungerar idag. Först beskrivs 

den historiska utvecklingen och EUs framtida mål med området. Denna information är 

nödvändig för att kunna genomföra en fullständig tolkning av reglerna som styr om ICOs 

omfattas av EU-rätten inom detta område. Den är även relevant vid utvärdering av hur 

väl regelverken fungerar idag och hur eventuella förbättringar skulle kunna åstadkommas. 

Därefter kommer särskilt fokus att riktas mot den regleringsmodell, som är unik för 

reglering av finansmarknaderna inom EU-rätten och hur den skiljer sig från mer 

traditionell reglering inom EU-rätten. Förståelse för regleringsmodellen krävs för att 

kunna göra en korrekt tolkning av värdepappersmarknadsreglerna. Efter detta kommer de 

regelverk vilkas tillämplighet är beroende av begreppet överlåtbara värdepapper att 

presenteras med särskilt intresse för deras syften. Förståelse för detta krävs för att kunna 

genomföra en systematisk och en teleologisk tolkning av reglerna på området enligt EU-

rättslig metod. Som en konsekvens av det som har beskrivits ovan har även en särskild 

tillsynsstruktur med speciella aktörer vuxit fram. Dessa spelar en central roll i hur reglerna 

på området tolkas och utvecklas. Strukturen och aktörerna kommer därför att redogöras 

för. Allt det ovan nämnda har lett fram till att värdepappersmarknadsrätten har utvecklat 

en egen tolkningsmetod som skiljer sig från traditionell tolkning av EU-rätt. 

Tolkningsmetoden kommer därför att presenteras separat. Dels för att den krävs för att 

göra en korrekt tolkning av om ICOs utgör överlåtbara värdepapper, dels för att göra det 

transparant hur tolkningen har gjorts och därmed underlätta för läsare att framföra kritik. 

Att avgöra om ICOs utgör överlåtbara värdepapper eller inte är ett oklart fall och jag anser 

det därför vara av högsta vikt att jag i uppsatsen på ett transparant och i efterhand 

kontrollerbart sätt analyserar frågeställningen. Tolkningsmetoden som presenteras här, 

läst tillsammans med uppsatsens metodavsnitt, syftar till att underlätta en sådan kontroll. 

 

 

3.2 Historisk utveckling och framtida mål 

Redan tidigt i den Europeiska Gemenskapen ansågs en fungerande kapitalmarknad vara 

central för den gemensamma inre marknaden. Startskottet för regelutvecklingen var 



 

 

23 

 

Segrérapporten år 1966.81 Uppdraget var att i ljuset av målen i Romfördraget fastställa 

och beskriva vad som behövs göras för att skapa en gemensam europeisk kapitalmarknad. 

Rapporten ansåg det vara viktigt att integrera de olika medlemsstaternas 

kapitalmarknader och harmonisera reglerna för tillgång till dem. Ett av rapportens 

huvudteman var regler för informationsgivning på kapitalmarknaden. Rapporten innehöll 

även en idé om en europeisk organisation för tillsyn av kapitalmarknaden.82 Efter 

Segrérapporten följde grovt indelad fyra faser av utveckling av kapitalmarknadsrätts-

regleringen fram till idag.83 

Den första fasen kan kopplas samman med Segrérapportens förslag om 

informationsgivning. Fokus låg på aktiemarknaden och information- samt prospektregler. 

Tre direktiv antogs Direktiv 79/279/EEG84 om värdepapper upptagna till handel, Direktiv 

80/390/EEG85 om upptagande till handel och informationsgivning i samband med detta 

och Direktiv 82/121/EEG86 om informationsgivning. Syftet med direktiven var att föra 

medlemsstaternas regleringar närmare varandra. Detta skulle genomföras genom 

minimumharmonisering. Fullharmonisering ansågs inte nödvändigt.87 År 1985 lade 

Kommissionen fram en vitbok angående färdigställandet av den interna marknaden.88 

Integrering av medlemsstaternas finansiella marknader ansågs vara särskilt viktigt för 

detta. Samtidigt hade EU-domstolen nyligen avgjort det välkända fallet Cassis de Dijon89 

och principen om ömsesidigt erkännande i form av hemstatstillsyn hade ett stort 

inflytande på vitboken.90  

Efter vitboken inleddes den andra fasen i utvecklingen grundad i principerna om 

minimumharmonisering och ömsesidigt erkännande. Direktiv 88/627/EEG91 om 

transparens antogs då det ansågs att om investerare får den information de behöver skulle 

                                                      
81 Kommissionen, The Development of a European Capital Market, Report of a Group of experts appointed by the EEC 

Commission. 
82 Veil, R, s 4. 
83 A a s 3 f. 
84 Rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till 

officiell notering vid fondbörs. 
85 Rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och 

spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs. 
86 Rådets direktiv 82/121/EEG av den 15 februari 1982 om information som regelbundet skall offentliggöras av bolag 

vars aktier har upptagits till officiell notering vid fondbörs. 
87 Veil, R, s 5. 
88 Kommissionen, Com (85) 310 final, Completing the Internal Market, White Paper from the Commission to the 

European Council. 
89 C-120/78 Rewe-Zentral v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 
90 Veil, R, s 6. 
91 Rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller 

avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag. 
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deras förtroende för marknaden öka vilket skulle gynna marknadens funktion och 

effektivitet. Direktiv 89/298/EEG92 om prospekt antogs för att skapa en viss 

harmonisering i vilken information som ska ges ut första gången ett värdepapper erbjuds 

till allmänheten. Direktiv 89/592/EEG93 om insiderhandel antogs för att skydda 

investerarnas förtroende för värdepappersmarknaden. Slutligen antogs Direktiv 

93/22/EEG94 om investeringstjänster (ISD) vilket syftade till att dels öka friheten för 

tillhandahållare av investeringstjänster att etablera sig i andra medlemsstater, dels att 

införa regler för dessa aktörers uppträdande för att öka investerarförtroendet.  

År 1999 lades Financial Services Action Plan (FSAP) fram av Kommissionen.95 

Målen var att fortsätta utvecklingen av en europeisk kapitalmarknad genom att utveckla 

tidigare direktiv samt anta nya. Samtidigt föreslog FSAP att nya typer av mekanismer för 

normgivning för att hantera den snabba utvecklingen på finansmarknaderna måste tas 

fram.96 Kort därefter tillsattas en kommitté ledd av Alexandre Lamfalussy för att 

undersöka hur normgivningen skulle kunna effektiviseras samt hur en mer uniform tillsyn 

på nationell nivå skulle kunna åstadkommas. Lamfalussyrapporten lades fram år 2000 

och huvudkritiken den gav mot normgivningssystemet var att det var för långsam samt 

att tolkning och tillämpning av medlemsstaterna skiljde sig för mycket.97 Förslag till 

lösning lades fram år 2001 och Lamfalussyprocessen, som den numera kallas, är den 

regleringsmodell som i stora drag används idag.98 Modellen kommer att beskrivas 

utförligare under avsnitt 3.4 Regleringsmodell idag.  

Den tredje fasen präglades av ett verkställande av FSAPs planer för en gemensam 

europeisk kapitalmarknad.99 Fem direktiv antogs vilka kom att bilda kärnan av den 

europeiska värdepappersmarknadsrätten: Marknadsmissbruksdirektivet100, Transparens-

                                                      
92 Rådets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning 

av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten. 
93 Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel. 
94 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet. 
95 Kommissionen, Com (1999) 232 final, Implementing the Framework for Financial Markets. 
96 Veil, R, s 8. 
97 Se The Committee of Wise Men, Initial Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European 

Securities Markets. 
98 Se The Committee of Wise Men, Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European 

Securities Markets. 
99 Veil, R, s 10. 
100 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan (marknadsmissbruk). 
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direktivet101, Prospektdirektivet102, Takeoverdirektivet103 samt MiFID I104. 

Karaktäristiskt för dessa direktiv är att de följde Lamfalussyprocessen. Nya tendenser kan 

urskiljas angående graden av harmonisering i jämförelse med tidigare reglering. Den 

harmoniserande delen av regelverken har fått en större vikt och reglernas syfte är inte 

längre enbart att ta bort hinder för fri rörlighet utan även att ge ett stabilt och effektivt 

system. Den generella karaktären på regelverken är dock fortfarande 

minimumharmonisering vilket lämnar utrymme för medlemsstaterna att influera reglerna. 

Samtidigt medförde användningen av Lamfalussyprocessens implementerande och 

administrativa regler att utrymmet för medlemsstaterna minskade jämfört med tidigare.105 

Innan den stora finanskrisen lades en ny vitbok fram 2005.106 Uppgifterna från 

FSAP ansågs vara färdigställda och inga större nya planer lades fram. Däremot föreslogs 

att framtida reglering skulle antas under principen om ”bättre reglering” vilket innebar att 

regelskapande och tillämpning skulle vara transparant och grunda sig på 

konsekvensanalyser av fördelar och nackdelar samtidigt som berörda intressenter skulle 

få delta i processen.107 Kort därefter slog finanskrisen till och på uppdrag av 

Kommissionen lade en grupp ledd av Jacques de Larosière fram en rapport med förslag 

för en förstärkt europeisk finansmarknad.108 Mycket av rapporten behandlar 

bankreglering och annat som faller utanför denna uppsats. Ett förslag som är relevant var 

att skapa europeiska myndigheter för tillsyn över värdepappersmarknaden, 

bankmarknaden och försäkringsmarknaden. Den fjärde fasen implementerade förslagen 

och EU fick ett nytt tillsynssystem över finansmarknaderna. Esma ansvarar tillsammans 

med de nationella tillsynsmyndigheterna för tillsyn över värdepappersmarknaden.109 De 

nya uppdaterade reglerna följer Lamfalussyprocessen och har ännu tydligare inslag av 

                                                      
101 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven 

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

av direktiv 2001/34/EG. 
102 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall 

offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 
103 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden. 
104 Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument 

och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG 

samt upphävande av rådets direktiv. 
105 Se Veil, R, s 11 ff. 
106 Kommissionen, Com (2005) 177 final, White Paper on Financial Services Policy (2005-2010). 
107 Veil, R, s 14. 
108 The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Report. 
109 Mer om detta nedan. 
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implementerande normgivning och administrativ reglering. Utrymmet för nationell 

normgivning har därmed minskat ytterligare.110  

Just nu befinner vi oss i en femte pågående fas, skapandet av kapitalmarknads-

unionen. Kommissionen antog i september 2015 en Action Plan där syftet är att stärka 

kapitalmarknaden. Detta ska leda till mer investeringar i kapitalmarknaden från EU och 

resten av världen, förbättra kopplingen mellan finansiering och investeringsprojekt i hela 

EU, skapa bättre stabilitet och fördjupa finansiell integrering och konkurrens.111 Än så 

långe har inte så många rättsakter hunnit antas och träda ikraft. En som har gjort det är 

den nya Prospektförordningen112 som ska förenkla reglerna för företag, särskilt mindre, 

som söker investeringar på kapitalmarknaden. Att notera är att harmoniseringsprocessen 

nu har tagit ett steg till. Valet att reglera med en förordning istället för ett direktiv bör 

förstås i ljuset av att en enhetlig reglering inom hela EU är central för att en gemensam 

kapitalmarknad ska kunna fungera.  

Vid sidan av kapitalmarknaden har även EUs intresse för ny teknologi inom 

finansmarknaderna ökat. Denna anses önskvärd men det poängteras även att regulatoriska 

svårigheter kan uppstå.113 En av teknologierna som nämns är blockkedjan och dess 

tillämpning vid ICOs.114 För tillfället övervakar Kommissionen utveckling på ICO-

marknaden och planerar att göra så till och med kvartal fyra 2018. Därefter ska 

Kommissionen ta beslut om några regulatoriska åtgärder behöver vidtas.115 Samtidigt har 

Esma varnat för att ICOs kan omfattas av flera av de centrala regelverken på 

kapitalmarknaden och innebär betydliga risker för investerare.116 Några tydliga kriterier 

för att bedöma om en ICO omfattas har Esma ännu inte gett.  

 

 

                                                      
110 Veil, R, s 15 ff. 
111 Komissionen, Com (2015) 468 final, Action Plan Building a Capital Markets Union, 30 september 2005. 
112 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras 

när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 

2003/71/EG. 
113 Kommissionen, Com (2018) 109/2, FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial 

sector. 
114 Com (2018) 109/2, s 2. 
115 Com (2018) 109/2, s 7. 
116 Esma, ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory 

requirements. 
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3.3 Tillsyn av värdepappersmarknaden 

Att beskriva i detalj hur tillsynen av värdepappersmarknaden på nationell och europeisk 

nivå ser ut blir väl omfattande för denna uppsats. Trots detta anser jag att det krävs en 

redogörelse för vem som ansvarar för tillsynen och hur samspelat mellan tillsyn på 

nationell och europeisk fungerar. I ljuset av utvecklingen och behandlingen av ICOs från 

nationella europeiska tillsynsmyndigheter och Esma tycks ett visst behov finnas för 

klargörande av vem som ansvarar för vad. Detta gäller framförallt tolkningsproblem, 

inklusive ambitionen att uppnå en enhetlig tillsyn av de EU-baserade reglerna i samtliga 

medlemsstater. Delar av detta behandlas även under avsnitt 3.4 Regleringsmodell idag 

och avsnitt 3.6 Särskilt om tolkning. Fokus här ligger på det institutionella samspelet 

mellan Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna. 

Som diskuterats tidigare är regleringen av kapitalmarknaden inom EU under 

ständig utveckling där två av de huvudsakliga trenderna är harmonisering och 

centralisering. Esma har vuxit fram som en viktig aktör, framförallt i sin roll av utvecklare 

av administrativ rätt och soft law. Att tala om en europeisk finansinspektion för 

värdepappersmarknaden är dock till viss del missvisande. När det kommer till tillsyn av 

värdepappersmarknaden är det fortfarande medlemsstaternas tillsynsmyndigheter som 

har huvudrollen.117 En av Esmas huvuduppgifter inom tillsyn är att se till att EU-rätten 

tillämpas på ett uniformt sätt av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.118 Utöver rollen 

som normskapare har Esma vissa medel för att ingripa mot medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter.119 Det är ovanligt att Esma har befogenhet att ingripa direkt mot en 

marknadsaktör. Denna befogenhet är del av den nationella tillsynen. Utöver dessa 

befogenheter utövar Esma sin makt framförallt genom utvecklande av normer på 

värdepappermarkanden, detta beskrivs i avsnitt 3.4 Regleringsmodell idag.  

Tillsyn i mer strikt mening utövas på nationell nivå. EU-rätten ställer få krav på hur 

detta ska organiseras. En behörig administrativ tillsynsmyndighet ska utses enligt de 

flesta större regelverken.120 Viss möjlighet till delegering till andra än offentliga organ 

                                                      
117 Moloney, N, EU Securities and Financial Markets Regulation, s 965 ff. 
118 Se artikel 1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande 

av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 

716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (”Esma-förordningen”). 
119 Se exempelvis möjligheten att genomföra utvärderingar av medlemsstaters tillsynsarbete, artikel 30, möjligheten 

att begära in information, artikel 35, starta utredningar, artikel 17 samt möjligheten att utfärda varningar och förbud 

artikel 9 Esma-förordningen. 
120 Veil, R, s 136 f. 
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finns.121 Huvudregelverken inom värdepappersmarknaden kräver att tillsynsmyndigheten 

ges en miniminivå av befogenheter och sanktionsmöjligheter samt att dessa ska kunna 

utövas på ett effektivt sätt. En tillräcklig nivå av befogenhet för att kunna utöva tillsyn 

ställs även upp som ett generellt krav. Dessa generella krav kan förstås i ljuset av den EU-

rättsliga principen om effektivt genomslag. Det är till stor del genom tillsyn och 

tillämpning och EUs regler som deras genomslag bestäms. Att tillsynsmyndigheter har 

befogenheter och medel för säkerställa detta blir därmed ett viktigt verktyg för EU-rättens 

effektiva genomslag.122 Tillsynsmyndigheternas befogenheter varierar även mellan de 

olika regelverken. Detta kommer dock inte att redogöras för i detalj. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att tillsynssystemet bygger på ett samspel mellan Esma och de nationella 

tillsynsmyndigheterna, där den faktiska tillsynen främst sker på nationell nivå. Historiskt 

och fortsatt även idag har detta haft en tendens att leda till olika tolkningar på nationell 

nivå, något som ICOs är ett bra exempel på. Esma arbetar för att motverka dessa skilda 

tolkningar, dels genom vissa befogenheter att leda och styra nationella 

tillsynsmyndigheter, dels genom att utveckla normerna på värdepappersmarknaden.   

 

 

3.4 Regleringsmodell idag 

Som en följd Lamfalussyrapporten kom regleringen av värdepappersmarknaden att få en 

särskild modell för hur reglerna på området antas och utvecklas. Denna har sedan 

utvecklats genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget och skapandet av Esma. Processen 

bygger på fyra olika nivåer av reglering.  

Nivå 1 består av ramverksreglering i form av direktiv eller förordningar antagna 

med ett lagstiftningsförfarande enligt funktionsfördraget, det vill säga med inblandning 

av Kommissionen, Parlamentet och Rådet. Reglering på nivå 1 ska innehålla den breda 

övergripande strukturen för det område som ska regleras. Huruvida denna princip 

upprätthålls särskilt väl går att diskutera. Exempelvis MiFID-regelverken (I & II) 

innehåller stora mängder detaljreglering.123  

Nivå 2 består av delegerade akter och implementerande akter. Dessa syftar till att 

precisera innehållet i de ramverk som ställs upp i nivå 1. Delegerade akter regleras i 

                                                      
121 Veil, R, s 136. 
122 A a s 137. 
123 A a s 45 f. 
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artikel 290 FEUF och kan vidare delas in i akter antagna av Kommissionen efter 

konsultation med Esma samt regulatoriska tekniska standarder (RTS), som tas fram av 

Esma enligt artikel 10 Esma-förordningen och sedan godkänns av Kommissionen som 

dock har ett litet utrymme att motsätta sig. Generellt antas akterna som förordningar då 

syftet ofta är harmonisering i tillämpningen av de breda reglerna i nivå 1, men antagande 

av direktiv är även möjligt.124 Implementerande akter antas med stöd av artikel 291 FEUF 

och syftar till att definiera villkoren för tillämpningen av nivå 1 regleringen. Likt 

delegerade akter kan implementerande akter delas in i två kategorier: implementerande 

akter och implementerande tekniska standarder (ITS). De tidigare antas av 

Kommissionen efter förslag av Esma och de senare träder ikraft efter godkännande av 

Kommissionen. I förhållande till nivå 1 reglering ska nivå 2 vara implementerande och 

ha begränsat utrymme för policy- och strategiska beslut. Delegerade och 

implementerande akter har mer utrymme än RTSer och ITSer att ta sådana beslut.125 Den 

teoretiska gränsen mellan vad som ska regleras på nivå 1 respektive nivå 2 upprätthålls 

inte alltid helt strikt.126 En viktig skillnad mellan nivå 1 och nivå 2 är den demokratiska 

aspekten. Nivå 1 antas med EUs lagstiftningsförfarande. Nivå 2 är mer teknokratisk till 

sin karaktär.  

Nivå 3 består av Esmas riktlinjer och rekommendationer. Syftet med dessa är att 

uppnå en enhetlig tolkning av värdepappersmarknadsrätten. Mottagare är nationella 

tillsynsmyndigheter samt marknadsaktörer. Till skillnad från nivå 1 och 2 är nivå 3 inte 

bindande regler.127 Nivå 3 har karaktären av soft law som ska hjälpa till vid tolkning. 

Enligt artikel 16 i Esma-förordningen följer reglerna den så kallade följ eller förklara 

principen. Medlemsstater till förordningen måste förklara avvikelser från Esmas riktlinjer 

och rekommendationer. Generellt efterlevs reglerna trots sin icke-bindande karaktär i hög 

grad.128 I linje med generell EU-rätt skulle avvikelse från EUs soft law kunna ses som ett 

brott mot enskilda aktörers legitima förväntningar på rätten om en medlemsstat väljer att 

avvika utan goda skäl.129  

                                                      
124 Veil, R 46 ff. 
125 A a s 48. 
126 A a s 49 f. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 A a s 50 & C-148/73 Raymond och Marie Louwage mot Europeiska kommissionen.  
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Avslutningsvis, nivå 4. Nivå 4 består i övervakning från Esma och Kommissionens 

sida av att medlemsstaternas tillsyn. Enligt artiklarna 29-31 Esma-förordningen ska Esma 

verka för en enhetlig tillsyn i de olika medlemsstaterna, utvärdera hur tillsynen fungerar 

i olika medlemsstater samt samordna medlemsstaternas behöriga myndigheters 

ageranden. Praktiska instrument för att skapa en gemensam tillsyn kan antas, exempelvis 

så kallade Questions & Answers.         

 

 

3.5 Regelverken och deras syften 

Ett av uppsatsens syften är att utreda om tokens utgivna vid en ICO kan utgöra överlåtbara 

värdepapper. Begreppet överlåtbara värdepapper är nyckeln till flera av de olika 

regelverken på värdepappersmarknaden. ICOs uppvisar, som utretts ovan, funktionella 

likheter med IPOs vilket gör det särskilt intressant att närmare studera reglerna för 

primärhandeln. Begreppet överlåtbara värdepapper påverkar dock även regler för 

sekundärhandeln, som kan bli tillämpliga om de tokens som ges ut vid en ICO anses vara 

överlåtbara värdepapper. Huvuddefinitionen av överlåtbara värdepapper återfinns i 

artikel 4.1.44 MiFID II130 till vilken de andra regelverken direkt eller indirekt hänvisar. 

Enligt Bilaga 1 Avsnitt C utgör överlåtbara värdepapper finansiella instrument. Utöver 

att utgöra ramen för värdepappersmarknadsregleringen på EU-nivå reglerar MiFID II 

tillsammans med MiFIR131 många av de olika aktörer som agerar på 

värdepappersmarknaden.132 MiFID II och MiFIR reglerar främst sekundärhandeln och 

aktörerna som tillhandahåller tjänster eller utför investeringar på 

värdepappersmarknaden. Artikel 2.1.24 MiFIR hänvisar till definitionen i MiFID II av 

överlåtbara värdepapper. Syftena med MiFID II är att göra marknaderna mera 

transparenta och att stärka integriteten och investerarskyddet. Vidare är målet att skapa 

en integrerad finansiell marknad som fungerar på ett effektivt sätt.133 Verksamheterna 

som regleras i MiFID II har ingen direkt koppling till ICOs men om någon vill 

tillhandahålla tjänster relaterade till tokens som utgör överlåtbara värdepapper kan de 

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

och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. 
131 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
132 Preambel nr 7, MiFID II. 
133 Preambel nr 164, MiFID II. 
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omfattas av direktivet. Mest aktuellt är möjligen att driva en handelsplats för 

sekundärhandel av tokens. Denna verksamhet regleras av MiFID II om de tokens som 

handlas utgör överlåtbara värdepapper.134 

För primärhandeln är reglerna för prospekt främst av intresse. Dessa återfinns i 

Prospektdirektivet och den tillhörande Prospektförordningen135. Från och med sommaren 

2019 kommer dock båda dessa att fullt ersättas av den nya Prospektförordningen som 

redan delvis har trätt ikraft. Prospektdirektivet är tillämpligt på värdepapper som bjuds ut 

till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.136 Med värdepapper 

avses överlåtbara värdepapper som de definieras idag i artikel 4.1.44 MiFID II. Den nya 

Prospektförordningen kommer att tillämpas på överlåtbara värdepapper likt 

Prospektdirektivet.137 Syftet med Prospektdirektivet är harmonisera prospektkraven och 

att garantera skydd för investerare och marknadseffektivitet.138 Syftet med den nya 

Prospektförordningen överensstämmer med Prospektdirektivet men med ett tydligare 

fokus på harmonisering och stärkande av den inre marknaden.139   

Om avsikten med tokens som anses vara överlåtbara värdepapper är att de ska bli 

föremål för handel på en reglerad marknad aktualiseras ytterligare rättsakter.140 

Marknadsmissbruksförordningen är bland annat tillämplig på finansiella instrument som 

är upptagna till handel på en reglerad marknad.141 Förordningen syftar till att förhindra 

marknadsmissbruk och därigenom stärka allmänhetens förtroende för marknaderna deras 

integritet.142 För utgivare av överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel gäller 

även Transparensdirektivet vars syfte är investerarskydd och marknadseffektivitet.143 

Direktivet ställer upp krav på regelbunden informationsgivning på utgivare av överlåtbara 

värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad.  

                                                      
134 Jfr artikel 4.1.21-24 & reglerna för de olika marknadsplatser i MiFID II. 
135 Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt 

offentliggörande av prospekt och annonsering. 
136 Se artikel 2.1 a) och artikel 3, Prospektdirektivet. 
137 Se artikel 1, artikel 2 a) och artikel 3, nya Prospektförordningen. 
138 Preambel nr 10, Prospektdirektivet. 
139 Se preambel nr 7, nya Prospektförordningen. 
140 En marknadsplats som vill tillhandahålla handel med överlåtbara värdepapper kräver tillstånd och ses då som en 

handelsplats. 
141 Se artikel 2, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 

marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. 
142 Se artikel 1, Marknadsmissbruksförordningen. 
143 Se preambel nr 1, Transparensdirektivet. 
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Syftena för de olika rättsakterna är snarlika men inte helt överensstämmande. 

MiFID II har flest syften vilket återspeglar direktivets centrala ställning på 

värdepappersmarknaden och de olika områden som det reglerar. Prospektreglernas 

främsta syfte är investerarskydd vilket indirekt även gynnar marknadseffektiviteten. 

Transparensdirektivets syften stämmer väl överens med prospektreglerna. 

Marknadsmissbruksreglerna ska däremot skydda integriteten för marknaderna och 

därigenom säkerställa deras effektivitet.      

 

 

3.6 Särskilt om tolkning 

Den ovan beskrivna karaktären av regleringen på värdepappersmarknaden gör att det vid 

tolkning av reglerna krävs att vissa särskilda hänsyn tas. Grunden till tolkning är EU-

rättslig utifrån EU-rättslig metod som beskrivet i metodavsnittet. Att enbart använda den 

vad som skulle kunna kallas den traditionella EU-rättsliga metoden är dock inte 

tillräckligt. 

För det första måste områdets teknokratiska struktur tas hänsyn till. I tolkningen av 

om tokens som ges ut vid ICOs utgör överlåtbara värdepapper spelar nivå 4 reglering i 

form av en Questions & Answers från Esma och en Questions & Answers från 

Kommissionen en viktig roll. I enlighet med artikel 16 i ESMA-förordningen har 

nationella tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer en skyldighet att efter bästa förmåga 

följa nivå 3 reglering. Nivå 2 reglering är som sagt bindande EU-rättsliga normer och ska 

därför följas. Till skillnad från nationella tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer är 

nationella domstolar i civil-, straff och förvaltningsrättsliga förfaranden inte skyldiga att 

följa nivå 3 och nivå 4 reglering men att de i praktiken ändå kan känna sig bundna av 

den.144 Detta skulle kunna tänkas vara ett problem för tillförlitligheten i uppsatsens 

resultat att det inte finns en formell bundenhet, då en mer strikt rättsdogmatisk syn på 

rättskällorna skulle kunna hävda att nivå 3 och nivå 4 reglering därmed inte bör användas 

för att fastställa gällande rätt. Utifrån ett mer rättsrealistiskt perspektiv anser jag att nivå 

3 och nivå 4 reglering kan användas för att fastställa gällande rätt. Detta då det med det i 

princip icke existerande tolkningsmaterial som finns att tillgå i för EU-rätten bindande 

källor vid tolkningen av vad överlåtbara värdepapper är, måste vara svårt för en domstol 

                                                      
144 Jfr Veil, R, s 49 ff & Moloney, N, s 929-935. 
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att avvika från en källa som åtminstone har en erkänd plats i normstrukturen på 

rättsområdet. Vidare har det framförts att det kan finnas en presumtion om att nivå 3 

reglering, i avsaknad av andra motsägande bindande källor, stämmer överens med syftena 

och intentionerna från EU-lagstiftaren vid antagandet av de bindande rättsakterna.145 Till 

detta kan tilläggas att nivå 3 reglering skapar legitima förväntningar från marknads-

aktörerna på hur normtillämpning på området kommer att ske.146 Då rättsområdet berör 

värdepappersmarknaden och därmed marknadseffektivitet bör förutsägbarhet vara 

särskilt viktigt.147 Icke förutsägbar rättstillämpning borde rimligen kunna leda till osäkra 

investerare vilket kan verka hämmande för marknadens funktion och effektivitet vilket 

står i strid med syftena bakom de stora regelverken på värdepappersmarknaden. Liknande 

argument kan anföras för att använda nivå 4 reglering vid tolkningen även fast nivån är 

längre ifrån att vara bindande rätt. Vid avsaknad av andra tolkningsdata borde en domstol 

rimligtvis använda sig av nivå 4 reglering för att genomföra tolkningen om den inte strider 

mot överordnad rätt, då den har en erkänd plats och funktion inom regleringen på 

värdepappersmarknaden. Som nämnts skapar även icke-bindande rätt legitima 

förväntningar på rättens innehåll och krav på likabehandling.148  

En andra tolkningssvårighet har sitt ursprung i det korshänvisningssystem som 

används i de stora regelverken på värdepappersmarknaden. I fallet med överlåtbara 

värdepapper finns huvuddefinitionen i MiFID II. Till denna definition hänvisar sedan den 

nya Prospektförordningen, Marknadsmissbruksförordning och Marknadsmissbruks-

direktivet samt indirekt Prospektdirektivet.149 Problematiken som uppstår är att samma 

definition ska användas för regler med delvis olika syften. Vid oklarheter i den textuella 

tolkningen av EU-rätten kan teleologisk och systematisk tolkning. I förhållande till 

överlåtbara värdepapper har tidigare uttalats att även om samma definition används i flera 

olika regelverk betyder inte det nödvändigtvis att innehållet i begreppet är detsamma.150 

Begreppet bör fortfarande tolkas i ljuset av syftet med den bestämmelse och rättsakt som 

det tillämpas i för att kunna förverkliga EU-rätten som den var avsedd. En sådan syn kan 

                                                      
145 Se Veil, R, s 50 med vidare hänvisningar. 
146 Jfr Veil, R, s 50 & Moloney, N, s 929-935. 
147 Jfr ovan Avsnitt 3.5 Regelverken och deras syften. 
148 Jämför C-148/73 Raymond och Marie Louwage mot Europeiska kommissionen. 
149 Prospektdirektivet som fortfarande är ikraft hänvisar till en definition från ett äldre direktiv då det togs fram före 

MiFID I men som genom artikel 69 i MiFID I ska tolkas som motsvarande definition i MiFID I vilken stämmer 

överens med definitionen i MiFID II och ska tolkas som definitionen i MiFID II enligt artikel 94 MiFID II. 
150 Se European Securities Markets Expert Group, Financial Instruments – Impact of Definitions on the Perimeter of 

FSAP Directives. 
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tyckas rimlig, men riskerar även att skapa betydande oförutsägbarhet. Vidare är ett 

grundläggande antagande i tolkningen att lagstiftaren är rationell.151 En logisk slutsats är 

att om lagstiftaren väljer att använda samma definition med direkt hänvisning till en 

ursprungsdefinition måste det rimligtvis vara lagstiftarens avsikt att definitionerna ska 

överensstämma. Är avsikten att använda olika definitioner och som en konsekvens olika 

tillämpningsområden är separata definitioner eller undantag och tillägg från en 

originaldefinition en mer rationell metod. Att förlita sig på nyansskillnader i syftena som 

i fallet med värdepappersmarknadsregleringen för att styra tillämpningsområdena 

framstår som en mindre rimlig avsikt från lagstiftaren än att hänvisningar till en och 

samma definition inom ett rättsområde ska ha samma innebörd.    

 

 

3.7 Delslutsatser 

Reglering av värdepappersmarknaden inom EU har vuxit fram under en längre tid. Den 

har genomgått en utveckling med en tydlig harmoniseringstrend. En egen 

regleringsteknik har vuxit fram för att kunna hantera marknader i ständig förändring. 

Esma spelar en central roll och tar fram normer samt arbetar för att de nationella 

tillsynsmyndigheterna tillämpar reglerna på ett uniformt sätt. Esma har som framgått 

generellt inte tillsynsansvaret enligt regelverken utan hemstatstillsyn gäller som 

huvudregel. Överlåtbara värdepapper utgör ett nyckelbegrepp inom EUs 

värdepappersmarknadsrätt. Huruvida tokens som ges ut vid en ICO kan anses utgöra 

överlåtbara värdepapper är avgörande för vilka regelverk som potentiellt blir tillämpliga. 

Regelverken på värdepappersmarknaden har delvis olika syften vilket potentiellt skulle 

kunna utgöra ett problem när samma definition används i regelverken. Vid en teleologisk 

tolkning av definitionen skulle olika tillämpningsområden i förhållande till överlåtbara 

värdepapper kunna aktualiseras beroende på rättsaktens syfte. Min tolkning är dock att 

ett sådant tillämpningssätt inte varit EU-lagstiftarens avsikt och att definitionen därmed 

bör anses ha samma innebörd om ingen ändring i lydelsen görs. Avslutningsvis har 

rättskällevärdet av nivå 3 och nivå 4 reglering diskuterats. Min slutsats är att dessa kan 

användas för att fastställa gällande rätt om inga överordnade skäl talar emot.   

                                                      
151 Se Lenaerts, K & Gutiérrez-Fons, J A, s 13-18. 
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4 ICOs och överlåtbara värdepapper 

4.1 Inledning 

Överlåtbara värdepapper är ett nyckelbegrepp för tillämpningen av flera av de centrala 

regelverken på värdepappersmarknaden. Begreppet har funnits inom EU-rätten en längre 

tid och förändrats förhållandevis lite. Trots dess historia är tillgången till rättspraxis eller 

andra auktoritativa källor, som utvecklar dess innebörd klart begränsade. I förhållande till 

ICOs är materialet än mer begränsat. En annan problematik avseende ICOs är de olika 

tolkningar från nationella tillsynsmyndigheter som har börjat uppstå angående om ICOs 

kan ses som överlåtbara värdepapper. Harmoniseringsgraden för begreppet och 

möjligheten till avvikande nationella tolkningar är därför av intresse. Slutligen, om ICOs 

kan ses som överlåtbara värdepapper kommer flera regelverk i spel, som ställer krav på 

aktörer som på olika sätt interagerar med tokens skapade vid ICOs. Syftena med detta 

kapitel är som en konsekvens av ovanstående att utreda om tokens skapade vid en ICO 

kan utgöra överlåtbara värdepapper och under vilka förutsättningar, samt vilken 

harmoniseringsgrad som gäller samt om några utvalda nationella tolkningar stämmer 

överens med denna.   

 

 

4.2 Överlåtbara värdepapper – historia 

Värdepapper och överlåtbara värdepapper nämns, refereras till och används i ett stort 

antal regelverk inom EU-rätten. För att avgränsa den lagstiftningshistoriska framställning 

kommer endast de regelverk som utgör bakgrunden till den definition som idag återfinns 

i MiFID II att redogöras för. Ursprunget till begreppet överlåtbara värdepapper finns i 

ISD. Ur artikel 1.4 kan utläsas att överlåtbara värdepapper är aktier och andra värdepapper 

som motsvarar aktier, obligationer eller andra skuldförbindelser, som kan omsättas på 

kapitalmarknaden och andra värdepapper som normalt omsätts och ger rätt att förvärva 

de tidigare nämnda överlåtbara värdepappren eller som föranleder kontantutbetalning. 

Från denna breda definition ska betalningsmedel uteslutas. Preambeln ger ytterligare 

ledning för hur denna definition ska förstås. Överlåtbara värdepapper är sådana 

värdepapper som normalt omsätts på kapitalmarknaden.152 Ett visst mått av sedvänja 

tycks vara inneboende i definitionen. Någon definition av vad kapitalmarknaden är finns 

                                                      
152 Preambel nr 12, ISD. 
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inte. Vidare framgår att definitionen ger en mycket vidsträckt innebörd för vad ett 

överlåtbart värdepapper är.153 Ett krav som framgår är att värdepappren ska kunna 

omsättas. I detta innefattas åtminstone att äganderätten till värdepappren i praktiken måste 

kunna överföras till annan än utgivaren. Kan inte äganderätten överföras till annan än 

utgivaren är det inget överlåtbart värdepapper.154 

ISDs definition avskaffades genom MiFID I, som utvecklar och utvidgar 

definitionen av överlåtbara värdepapper. Även rättsakter som hänvisar till ISDs 

definitioner, exempelvis Prospektdirektivet som gäller än idag, ska enligt artikel 69 

MiFID I genom ikraftträdandet av MiFID I tillämpa definitionen i MiFID I. Definitionen 

i artikel 4.1.18 MiFID I skiljer sig från ISDs definition genom att inte längre vara 

kasuistisk till sin natur. Överlåtbara värdepapper enligt MiFID I är ”värdepapper, utom 

betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden”. Därefter ges en 

rad exempel på sådana värdepapper vilket påminner om ISDs definition. Definitionen i 

MiFID I har i sin tur ersatts av den mycket snarlika definitionen i artikel 4.1.44 MiFID 

II, vilket är den definitionen som gäller idag. I de delarna där inga ändringar har skett kan 

vägledning för tolkning hämtas från vägledning avseende definitionen i MiFID I och i 

tillämpliga delar ISD. Likt artikel 69 i MiFID I finns i artikel 94 i MiFID II en 

bestämmelse som anger att hänvisningar till definitionerna i MiFID I nu ska ses som 

hänvisningar till motsvarande definitioner i MiFID II. I nästa avsnitt kommer definitionen 

i MiFID II att analyseras mer ingående. Då MiFID II i princip har samma lydelse som 

MiFID I avseende definitionen av överlåtbara värdepapper och ingen ändring i sak 

avseende de likalydande delarna har avsetts kan tolkningsmaterial som gällde för MiFID 

I användas för att tolka MiFID II.      

 

 

4.3 Överlåtbara värdepapper – rekvisit 

4.3.1 Struktur och språk 

I detta avsnitt kommer generella aspekter av begreppet överlåtbara värdepapper att 

redogöras för. I nästkommande avsnitt kommer dessa sedan att appliceras speciellt på 

tokens utgivna vid en ICO och analyseras vidare i förhållande till ICOs. Överlåtbara 

värdepapper definieras i artikel 4.1.44 MiFID II som:  

                                                      
153 Preambel nr 14, ISD. 
154 Ibid. 
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”värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på 

kapitalmarknaden, t ex 

a) aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med 

personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, 

b) obligationer eller andra typer av värdepapperiserade skuldförbindelser, inklusive 

depåbevis för sådana värdepapper, 

c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara 

värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån 

noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror 

eller andra index eller mått.” 

 

Strukturellt består definitionen av en regel i första stycket, som anger rekvisiten för 

överlåtbara värdepapper och en lista med exempel i andra stycket av värdepapper som 

normalt utgör överlåtbara värdepapper. Även om ett värdepapper är listat i andra stycket 

betyder det inte nödvändigtvis att det är överlåtbart värdepapper. Då andra stycket endast 

utgör exempel på vad som enligt första stycket utgör överlåtbara värdepapper krävs 

fortfarande att värdepapper som återfinns i andra stycket uppfyller rekvisiten i första 

stycket för att de ska utgöra överlåtbara värdepapper enligt definitionen. Exempelvis 

skulle detta kunna aktualiseras i den situation i preambeln till ISD, som beskrevs ovan 

angående värdepapper som inte kan överlåtas. Skulle ett sådant värdepapper vara 

exempelvis en aktie skulle den aktien inte vara ett överlåtbart värdepapper trots att aktier 

nämns som ett exempel i andra stycket. Den omvända situationen är även möjlig. Om ett 

värdepapper uppfyller rekvisiten i första stycket, men inte ingår i uppräkningen i andra 

stycket skulle det sannolikt kunna ses som ett överlåtbart värdepapper. Kommissionen 

har uttalat att listan i definitionens andra stycke är exemplifierande och inte 

uttömmande.155 Första stycket innehåller därmed de nödvändiga rekvisiten för vad som 

är ett överlåtbart värdepapper. Tredje stycket reglerar derivat och liknande instrument och 

är av underordnad betydelse för uppsatsens syften. 

Då metoden är EU-rättslig och det direkt ur lydelsen är svårt att göra en definitiv 

tolkning av innebörden av regeln i första stycket kommer regelns lydelse på svenska, 

engelska, spanska, tyska och franska användas för att genomföra tolkningen. Vidare kan 

                                                      
155 Kommissionen, Your Questions on MiFID. Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC and 

implementing measures. Questions and answers, Fråga nr 115. 
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visa skillnader urskiljas mellan de olika språkversionerna vilket gör en jämförelse särskilt 

relevant. Lydelserna för de olika språkversionerna är de följande: 

 

 överlåtbara värdepapper: värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli 

föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. […] 

 ‘transferable securities’ means those classes of securities which are negotiable on 

the capital market, with the exception of instruments of payment, such as […]  

 «valores negociables»: las categorías de valores que son negociables en el 

mercado de capitales, con excepción de los instrumentos de pago, como […] 

 „übertragbare Wertpapiere“ die Kategorien von Wertpapieren, die auf dem 

Kapitalmarkt gehandelt werden können, mit Ausnahme von 

Zahlungsinstrumenten, wie […] 

 «valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des 

capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que […] 

 

Ur den svenska versionen går följande rekvisit att läsa ut: det ska vara fråga om i) 

värdepapper, ii) som kan bli föremål för handel, iii) på kapitalmarknaden, och iv) det ska 

inte vara ett betalningsmedel. Angående i) skiljer sig den svenska språkversionen från 

övriga då det inte framgår att det ska vara klasser (classes, categorías, Kategorien och 

catégories) av värdepapper. Innebörden av denna skrivelse kommer att utredas vidare 

nedan. En annan skillnad mellan språkversionerna avser ii). Tyska och svenska 

versionerna använder skrivelser i stil med ”föremål för handel” eller ”kan handlas” medan 

engelska, spanska och franska använder termer som påminner om svenskans 

negotiabilitet vilket i princip kan anses vara synonymt med föremål för handel men 

åtminstone på svenska för tankarna mot möjligheten att med god tro kunna förvärva och 

släcka ut tidigare ägares rätt. Vidare kan noteras att de franska och engelska versionerna 

skiljer överlåtbarheten (mobilières och transferable) från negotiabiliteten (négociables 

och negotiable), vilket inte den spanska versionen gör som använder sig negotiabilitet 

(negociables) för båda. I det följande kommer nu rekvisiten var för sig att analyseras. 

 



 

 

39 

 

4.3.2 Klasser av värdepapper 

Som klargjorts ovan utgår de flesta språkversionerna från klasser av värdepapper som 

rekvisit. Således bör det utredas vad som är ett värdepapper enligt EU-rätten samt vad 

som avses med klasser av dessa. Vad ett värdepapper är definieras inte på EU-rättslig 

nivå inom kapitalmarknadsrätten. Problematiskt med att utreda vad ett värdepapper är, är 

att begreppet ofta är sammankopplat med nationell rätt och tidigare definitioner som har 

utvecklats oberoende av EU-rätten. Syftet här är att fastställa med EU-autonom tolkning 

vad begreppet innebär. Nationell rätt är då av underordnad betydelse. Då det saknas 

tolkningsmaterial utöver texten i definitionen blir det särskilt intressant att undersöka om 

det finns några skillnader mellan språkversionerna. En ytterligare problematik uppstår på 

grund av hur Kommissionen har valt att tolka begreppet kapitalmarknaden och gjort det 

beroende av vad ett värdepapper är. Rekvisitet kapitalmarknaden skulle enligt denna 

tolkning även vara beroende av tolkningen av rekvisitet värdepapper. Denna 

argumentation utvecklas nedan. Ur ordalydelserna från de olika språkversionerna kan en 

viss skillnad observeras mellan de kontinentala språkversionernas ordval, inklusive 

Sveriges, och den engelska versionen. Värdepapper, Wertpapieren, valores och titres är 

generella till sin natur och kan representera rättigheter av olika slag medan engelskans 

securities avser finansiella rättigheter främst likt de som räknas upp i definitionens andra 

stycke.156 Vad som torde vara klart är att det inte finns något krav på fysiska värdepapper 

då icke-fysiska tillåts i definitionens andra stycke.  

Värdepapperen ska i sin tur utgöra kategorier eller klasser. Även detta begrepp är 

odefinierat. Ledning kan hämtas i definitionens andra stycke. Generellt kan sägas att 

klasser av värdepapper kan antyda att värdepapperen ska ha vissa gemensamma 

egenskaper, som gör att de kan sorteras och hanteras inom klassen som om de vore 

fungibla. Teoretiskt kan varje värdepapper, som ges ut av en emittent, ha olika rättigheter 

och villkor. En emittent kan även ge ut en mängd olika slag av värdepapper, se andra 

stycket i definitionen. Kravet på att värdepapperen ska kunna grupperas bör rimligen 

förstås i ljuset av att en emittent kan ge ut flera olika slag av värdepapper och att de kan 

förenas med olika villkor. Att värdepapperen ska kunna grupperas implicerar ett visst 

                                                      
156 Se exempelvis definitionerna i Cambridge Dictionary “investment in a company or in government debt that can be 

traded on the financial markets and produces an income for the investor” & Collins Dictionary “Securities are stocks, 

shares, bonds, or other certificates that you buy in order to earn regular interest from them or to sell them later for a 

profit.”. 
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krav på standardisering. En standardisering underlättar även för att en klass av 

värdepapper ska kunna bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Värdepapperen ska 

kunna handlas tillsammans utan att en investerare behöver läsa villkoren för varje enskilt 

värdepapper. Om investerare behöver läsa villkoren för varje enskilt värdepapper kan 

detta inverka negativt på marknadseffektiviteten, då handel med större mängder 

värdepapper blir svårtillgänglig, vilket minskar likviditeten i marknaden. En analogi från 

aktier skulle kunna vara att alla värdepapper av samma klass och som handlas under 

samman benämning ska innehålla likadana villkor. Har de inte likadana villkor men 

samma benämning bör de rimligtvis inte ses som en klass av värdepapper.   

 

4.3.3 Föremål för handel 

Logiskt följer att för att ett värdepapper ska kunna vara föremål för handel på 

kapitalmarknaden måste det först och främst kunna överlåtas. Kan värdepappret inte 

överlåtas kan det inte vara föremål för handel. Däremot betyder inte nödvändigtvis att om 

ett värdepapper inte får överlåtas, att det inte kan överlåtas. Med överlåtbarhet förstås 

möjligheten att överföra äganderätten. Både Esma och Kommissionen har uttalat sig 

angående tolkningen av överlåtbarheten.157 För det första ska begreppet tolkas extensivt. 

Endast i begränsade fall anses ett värdepapper inte kunna överlåtas.158 Överlåtbarheten 

kan exempelvis begränsas genom avtal såsom lock up-avtal. Detta ska dock inte hindra 

att värdepappret anses vara tillräckligt överlåtbart enligt definitionen i MiFID II.159 Vid 

en systematisk tolkning av Prospektförordningen framgår detta då information angående 

vissa begräsningar i den fria överlåtbarheten ska anges i prospekt (Annex III, 4.8) samt 

information angående lock up-avtal (Annex III, 7.3). Esma har dock uttalat i relation till 

detta att vissa begränsningar i överlåtbarheten är så omfattande att de gör värdepappren 

till icke-överlåtbara enligt definitionen.160  

Om överlåtbarhet främst tar sikte på frågan om värdepapper kan överlåtas avser 

föremål för handel hur lätt de kan handlas. Föremål för handel förutsätter därför att 

överlåtbarhet finns.161 Likt överlåtbarhet ska föremål för handel ges en extensiv tolkning, 

                                                      
157 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID & Esma, Questions and Answers. Prospectuses, 28th updated version. 
158 Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 61 & 201, Esma, Questions and Answers. Prospectuses, fråga nr 

67. 
159 Esma, Questions and Answers. Prospectuses, fråga nr 67. 
160 Esma, Questions and Answers. Prospectuses, fråga nr 67, Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 115, Se 

även exemplet från ISD ovan. 
161 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 115. 
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till och med en mycket bred tolkning.162 Exempelvis anses aktier som inte är listade eller 

handlade på någon börs möjliga att vara föremål för handel så länge de är överlåtbara.163 

Begreppet är till stor del även baserat på hur handel går till i praktiken. Är ett värdepapper 

faktiskt föremål för handel ska det mycket till för att det inte ska anses kunna vara föremål 

för handel.164 Även fallet där handel med värdepapper av samma sort kan vara eller bli 

föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF utgör detta en avgörande indikation 

på att andra värdepapper av samma sort, som inte är föremål för handel även kan vara 

föremål för handel.165 Detta kan till viss grad tolkas motsatsvis, kan värdepapper av 

samma slag inte bli föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF kan detta ses 

som en indikation på att värdepappret inte kan bli föremål för handel, men detta är inte 

uttömmande bevis för denna slutsats.166 Den generella slutsatsen är att så länge 

värdepappret är överlåtbart i enlighet med vissa regler kan det även potentiellt anses 

kunna bli föremål för handel och därmed uppfylla rekvisitet föremål för handel.  

Som berörts vid ovan finns även viss oklarhet i huruvida negotiabilitet i betydelsen 

möjlighet att förvärva och genom god tro släcka ut tidigare ägares rätt är nödvändigt enligt 

definitionen. Mot att ett sådant krav finns inneboende i föremål för handel är att det inte 

nämns i varken Kommissionens eller Esmas tolkning av begreppet, där snarare en väldigt 

vid syn råder, inriktad på om värdepappret faktiskt kan handlas och om det handlas med. 

Vidare kan förordning 1287/2006/EG, som implementerar MiFID i artikel 35 i den 

engelska språkversionen,167 anföras som ett argument mot att ett sådant krav finns. 

Artikeln definierar överlåtbara värdepapper som ”freely negotiable” om ”de kan handlas 

mellan en transaktions parter och därefter kan överlåtas utan begränsningar och när alla 

värdepapper inom samma kategori som värdepappret är likvärdiga”. Kravet i definitionen 

i MiFID II, som i denna del överensstämmer med MiFID I, är ”negotiable” vilket med 

stöd av Kommissionens tolkning som anförts tidigare torde vara ett lägre ställt krav än 

”freely negotiable”. Sammantaget, så länge en avsaknad av negotiabilitet i denna 

                                                      
162 Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 61. 
163 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 201. 
164 Jfr Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 61 & 201.  
165 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 115. 
166 Ibid. 
167 Den svenska versionen gör ingen skillnad och använder överlåtbarhet där den engelska versionen använder 

negotiable vilket ska motsvara det svenska rekvisitet föremål för handel. Den svenska versionen av 

Prospektförordningen använder även där överlåtbarhet medan den engelska använder transferable och skiljer därmed 

mellan negotiable och transferable. Detta stämmer bättre överens med systematiken i definitionerna av överlåtbara 

värdepapper i MiFID I och MiFID II. Den svenska versionen i jämförelse med den engelska framstår på grund av 

ovanstående som mindre trovärdig.   
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begränsade mening inte hindrar ett värdepapper för att bli föremål för handel på 

kapitalmarknaden finns inget explicit sådant krav i EU-rätten. Däremot kan negotiabilitet 

underlätta omsättning på kapitalmarknaden men ett nödvändigt krav tycks det inte utgöra. 

 

4.3.4 Kapitalmarknaden 

Vad kapitalmarknaden är definieras inte i EU-rätten. Rent språkligt kan kapitalmarknaden 

ses som en undergrupp till finansmarknaden och är den marknad där handel för finansiella 

instrument, som påminner om de som räknas upp i artikel 4.1.44 MiFID II, vanligtvis 

bedrivs.168 Kommissionen har uttryckt att begreppet i definitionen ska tolkas extensivt. 

Kapitalmarknaden omfattar enligt denna tolkning alla sammanhang där köp- och 

säljintressen i värdepapper kan mötas.169 Tolkningen är därmed beroende av vad som är 

ett värdepapper vilket åter aktualiserar problematiken vad ett värdepapper är. I 

förhållande till begreppet kapitalmarknaden och EUs syfte med denna skrivelse kan 

möjligtvis någon form av vägledning hittas i listan av exempel på värdepapper som kan 

vara föremål för handel på kapitalmarknaden i definitionens andra stycke. Gemensamt 

för värdepapperen i a) och b) är att de normalt, om än dock under skilda förutsättningar, 

ger rätt till någon form av avkastning från utgivaren. Det finns ett förhållande mellan 

utgivaren och innehavaren av värdepappret där utgivaren har mottagit kapital i utbyte mot 

att värdepappret ger någon form av rättighet. Rättigheterna i de exempel som listas i 

definitionen tycks främst vara finansiella även om aktier och liknande i a) även vanligtvis 

ger rätt till inflytande i utgivaren. Huruvida det finns ett krav på finansiella rättigheter och 

vad de i så fall ska bestå i diskuteras vidare vid tillämpning av kriteriet på olika former 

av tokens.   

Att göra en skillnad mellan å ena sidan värdepapper som generellt begrepp i 

definitionens första rekvisit och värdepapper som kan vara föremål för handel på 

kapitalmarknaden som ett snävare begrepp ger en viss rationalitet till hur definitionen är 

uppbyggd. Att som Kommissionen säga att kapitalmarknaden omfattar alla sammanhang 

där köp- och säljintressen i värdepapper kan mötas skapar en cirkeldefinition och 

definitionen skulle i princip rent teoretiskt kunna begränsas till värdepapper som kan 

omsättas. Vad som dock bör has i åtanke är det engelska begreppet securities och dess 

                                                      
168 Jfr Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden 2016, s 5 f & 15. 
169 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 2, 61, 115 & 201. 
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mer avgränsade innebörd som diskuterats ovan. Med dess koppling till finansiella 

marknader blir inte cirkeldefinitionen lika tydlig om ett liknande kriterium appliceras för 

andra språkversioner. Mitt förslag till tolkning är dock att värdepapper ses som ett brett 

rekvisit som omfattar alla typer av värdepapper och som sedan avgränsas genom att de 

ska kunna vara föremål för handel på kapitalmarknaden. Kapitalmarknaden i sin tur får 

tolkas teleologiskt i ljuset av syftena bakom tillämpliga regelverk samt genom en 

systematisk analogi till de överlåtbara värdepapper, som finns uppräknande i 

definitionens andra stycke, i de fall ett värdepapper som inte finns uppräknat ska 

analyseras om det utgör ett överlåtbart värdepapper.   

 

4.3.5 Utom betalningsmedel 

Definitionen utesluter betalningsmedel från överlåtbara värdepapper även om de kan 

uppfylla rekvisiten i definitionen. De betalningsmedel som avses är med andra ord sådana 

som utgör överlåtbara värdepapper. Andra medel som används för betalning, men som 

inte utgör värdepapper, exempelvis de flesta valutorna numera, är redan uteslutna då de 

inte uppfyller rekvisiten. Betalningsmedel eller instruments of payment ska inte heller 

förväxlas med betalningsmedel (engelska: payment instruments) såsom det används i 

direktiv 2015/2366/EU. Enligt Kommissionen utgör betalningsmedel enligt definitionen 

i MiFID II, värdepapper som endast används med syftet att de ska användas för betalning 

och inte för investering. Som exempel nämns checkar och reverser.170 Av Kommissionens 

tolkning kan utläsas att om ett värdepapper som utgör ett betalningsmedel och uppfyller 

rekvisiten i definitionen av överlåtbara värdepapper används både för ett betalningssyfte 

och ett investeringssyfte är undantaget för betalningsmedel inte tillämpligt då ett rent 

betalningssyfte krävs. 

 

4.3.6 Sammanfattande kommentar till överlåtbara värdepapper 

I detta avsnitt har definitionen av överlåtbara värdepappers beståndsdelar utretts. 

Definitionen är förhållandevis öppen och utrymme för tolkning finns. De uttalanden som 

finns angående tolkningen förespråkar en extensiv tolkning av rekvisiten i definitionen. I 

nästa avsnitt kommer rekvisiten att analyseras i förhållande till de olika typer av tokens 

som presenterats tidigare. Vid tillämpningen av rekvisiten kommer ändamålen bakom 

                                                      
170 Se Kommissionen, Your Questions on MiFID, fråga 2. 
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regleringen att kunna ta en större plats än vid en generell analys över innehållet i 

definitionen.  

 

   

4.4 ICOs – överlåtbara värdepapper 

4.4.1 Inledning 

Detta avsnitt utgår från klassificeringen av tokens i kategorierna valutatokens, 

verktygstokens och investeringstokens som gjordes i kapitel 2. I avsnittet kommer 

rekvisiten för överlåtbara värdepapper tillämpas på tokens utgivna vid en ICO. Vissa 

rekvisit kan behandlas enhetligt för samtliga kategorier av tokens medan andra rekvisit 

behandlar tokens kategori för kategori.  

 

4.4.2 Klasser av värdepapper 

Tokens kan tillskrivas rättigheter genom smarta kontrakt. Utövandet av rättigheterna är 

kopplat till innehavet som säkerställs genom den kryptografiska teknik som ligger bakom 

blockkedjan. Funktionellt kan de därmed fylla liknande funktioner och tillskrivas 

liknande rättigheter som ett traditionellt värdepapper. Sannolikt då inget krav på ett 

fysiskt värdepapper finns kan de även ses som värdepapper när de tillskriver innehavaren 

rättigheter. Därmed inte sagt att samtliga tokens utgör värdepapper. Tillskriver de inga 

rättigheter utgör de inte värdepapper då de saknar värde genom att ha rättigheter. Ett 

exempel skulle kunna vara valutatokens som lanseras genom en ICO och som inte ger 

innehavaren några rättigheter mot utgivaren. Värdet på dessa tokens härstammar inte från 

att de ger innehavaren rättigheter utan snarare att det finns en förväntning att de ska kunna 

användas som betalningsmedel. Detta gäller inte nödvändigtvis alla valutatokens då de 

teoretiskt exempelvis kan vara strukturerade exempelvis så att de ger rätt till inlösen mot 

utgivaren mot ett fast värde, likt äldre valutor baserade på en myntfot. Verktygstokens 

och investeringstokens ger generellt innehavaren vissa rättigheter och borde därför kunna 

ses som värdepapper i vid mening. 

För att tokens ska utgöra överlåtbara värdepapper enligt MiFID II krävs även att de 

utgör klasser av värdepapper. Detta rekvisit kan behandlas enhetligt för samtliga 

kategorier av tokens. Tokens med samma rättigheter tillhör en klass. Att benämna tokens 

med olika rättigheter med samma namn borde ur ett ändamålperspektiv inte utgöra ett 
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hinder för att tokens ses som överlåtbara värdepapper. Att det skulle vara tillräckligt att 

ge ut några tokens med avvikande rättigheter för att undvika tillämpningen av EUs 

värdepappersmarknadsrätt tycks stå i strid med ändamålen bakom regleringen. Däremot 

om varje token är individuellt anpassad och framförhandlat mellan utgivare och 

investerare skulle det kunna göra att dessa tokens inte omfattas definitionen. Var 

gränserna går är dock oklart och ingen tydlig vägledning finns.   

 

4.4.3 Föremål för handel 

Huruvida tokens kan vara föremål för handel, det vill säga att de uppfyller kraven på 

överlåtbarhet och negotiabilitet, kan behandlas enhetligt för samtliga kategorier av 

tokens. Samma tekniker kan användas för samtliga kategorier för att begränsa eller tillåta 

överlåtbarhet och negotiabilitet. Tokens är baserade på smarta kontrakt och kan ges 

villkor och rättigheter på liknande sätt som vid ingåendet av avtal eller skapandet av 

värdepapper. Angående överlåtbarhet kan denna i praktiken vara fri, ha begränsningar, 

vara tillfälligt begränsad för att sedan vara fri eller helt begränsad. Som utretts ovan är 

kraven för att värdepapper inte ska anses vara överlåtbara förhållandevis strikta. Med 

tokens kan överlåtbarheten på teknisk väg begränsas så att de är omöjliga att överlåta. 

Sådana tokens kan i enlighet med Esmas uttalande inte anses vara överlåtbara och kan 

därmed inte bli föremål för handel. Vissa begränsningar tillåts dock i den fria 

överlåtbarheten. Tokens med begränsningar kan därför automatiskt inte ses som inte 

överlåtbara. Enligt Kommissionens och Esmas uttalanden ska det vara fråga om 

omfattande begränsningar. Finns inga begränsningar i överlåtbarheten är tokens 

överlåtbara. Vidare har det vid ICOs förekommit att tokens ges ut som inledningsvis är 

tekniskt omöjliga att överföra för att sedan efter en viss tidsperiod bli överlåtbara.171 Hur 

dessa ska hanteras är mer oklart. De kan å ena sidan inte överlåtas inledningsvis och 

frågan blir då om de inte ska ses som överlåtbara förrän den tekniska begräsningen upphör 

att gälla. Å andra sidan skulle en sådan tolkning möjliggöra att dessa tokens kan bjudas 

ut till allmänheten utan att de utgör överlåtbara värdepapper och därmed inte omfattas av 

prospektreglerna. Att komma runt reglerna på det sättet torde strida mot syftet att 

tillhandahålla ett adekvat investerarskydd.  

                                                      
171 Se exempelvis Friendz Coin, A Digitial Marketing Revolution on the Blockchain, s 47. 
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Avseende negotiabiliteten, som har ett inneboende krav på överlåtbarhet, är hur 

handeln går till i praktiken viktig för att avgöra om kravet är uppfyllt. Baserat på mina 

efterforskningar har jag inte funnit att några tokens handlas på reglerade marknader eller 

MTFer vilket gör att Kommissionens presumtion för negotiabilitet inte kan användas. 

Frågan om de potentiellt kan handlas på en reglerad marknad eller MTF är till viss del 

avhängig om de kan ses som överlåtbara värdepapper, vilket leder till ett 

cirkelresonemang. Som utretts tidigare är det dock inget krav på att värdepapper ska eller 

kan omsättas på en reglerad marknad eller MTF för att de ska kunna ses som överlåtbara 

värdepapper. Tokens handlas normalt på olika kryptobörser, (eng. crypto exchanges) 

vilket tydligt tyder på att de faktiskt kan bli föremål för handel.172 Även tokens som inte 

handlas kan därmed potentiellt handlas då tokens redan faktiskt handlas på dessa 

marknader.   

   

4.4.4 Kapitalmarknaden 

Vad kapitalmarknaden är kan få stor inverkan på vilka tokens som omfattas av 

definitionen i MiFID II. Ovan har konstaterats att tolkningen bör vara teleologisk och 

även utgå från exemplen i definitionens andra stycke. Kommissionens uttalande angående 

att kapitalmarknaden är alla sammanhang där köp- och säljintressen i värdepapper kan 

mötas borde förstås i ljuset av det engelska begreppet securities koppling till finansiella 

värdepapper. Vad som generellt kan sägas är att alla tokens sannolikt inte är sådana som 

faller under kapitalmarknaden. Rena valutatokens likt andra valutor delar inte många 

egenskaper med de överlåtbara värdepapperen som kan handlas på kapitalmarknaden 

enligt definitionens andra stycke. De undantas dock på andra grunder från definitionens 

tillämpningsområde.173 Investeringstokens uppvisar stora likheter med värdepapperen i 

andra stycket. Oavsett om de struktureras med finansiella rättigheter som påminner om 

aktier eller olika typer av skuldinstrument fyller de funktionen att tillgodose utgivaren 

med kapital i utbyte mot någon form av finansiell rättighet. Detta torde vara centralt då 

ett av hela kapitalmarknadsrättens grundläggande syften är att möjliggöra 

kapitalanskaffning. Verktygstokens är den kategorin som ger upphov till flest 

gränsdragningsproblem. Detta beror delvis på att kategorin är bred och tokens i olika 

                                                      
172 Se CryptoCoinCharts, Cryptocurrency Exchanges / Market List för en lista över aktiva marknader. 
173 Främst då de utgör betalningsmedel. 
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projekt kan ge olika rättigheter. Verktygstokens kan ge rätt till en produkt eller tjänst eller 

fungera som betalningsmedel för en viss produkt eller tjänst. Finns denna produkt eller 

tjänst redan vid ICOn kan köpet av tokens närmast liknas med ett vanligt köp av en 

produkt eller tjänst. Någon investerings- eller kapitalanskaffningskomponent finns inte 

då köparen byter sina pengar mot en produkt eller tjänst från utgivaren. Mer oklart är 

fallet då produkten eller tjänsten ännu inte existerar och tokens ger rätt till en framtida 

produkt eller tjänst. Ett riskelement att projektet aldrig slutförs kommer då i spel och en 

rationell köpare av tokens vill sannolikt ha någon form av ersättning, till exempel en 

rabatt, för att köpa tokens. Utgivaren får in kapital för att utveckla sin produkt eller tjänst 

i utbyte mot ett löfte att leverera till innehavare av tokens. Är tokens överlåtbara och en 

marknad utvecklas, kan en investerare av tokens sannolikt sälja tokens till ett högre pris 

än inköp allt eftersom projektet utvecklas och sannolikheten att löftet att leverera ökar 

vilket minskar riskelementet. Tokens blir då en form av investeringsobjekt där 

investeraren får betalt för att ta en risk i utgivarens möjlighet att leverera samtidigt som 

utgivaren får kapital för att genomföra sitt projekt. Huruvida denna typ av tokens kan ses 

som överlåtbara värdepapper, förutsatt att de uppfyller övriga rekvisit, anser jag är oklart 

men möjligheten finns. Särskilt om det eventuellt skulle kopplas en rättighet att lösa in 

tokens mot pengar motsvarande det fulla värdet vid projektets fullbordande istället för 

leverans av varan eller tjänsten, kan det nog ses som överlåtbara värdepapper. Ett annat 

fall av verktygstokens som eventuellt skulle kunna omfattas är tokens som fungerar som 

verktygstokens, men även ger rätt till ytterligare varor eller tjänster om projektet är 

framgångsrikt. En avkastning ges med andra ord men inte i pengar. Om tokens ger rätt att 

lösa in denna avkastning mot pengar kan de sannolikt ses som överlåtbara värdepapper 

om de uppfyller övriga rekvisit då de funktionellt ligger mycket nära värdepapperen i 

MiFID II definitionens andra stycke. Om de inte har en sådan rätt väcker de en intressant 

frågeställning. Finns det något krav på att avkastning på kapitalmarknaden ska ske i 

pengar? Vägledning i frågan är begränsad. Det är dock inte helt främmande för 

finansmarknaderna i vid mening med andra prestationer än pengar. Fysiskt settlade 

kontrakt finns än idag och ger ibland upphov till aningen märkliga situationer.174 

Sammanfattningsvis tycks det essentiella för rekvisitet kapitalmarknaden vara att 

                                                      
174 Se Lien, D & Kuen, Physical delivery versus cash settlement: An empirical study on the feeder cattle contract 

& The Daily WTF, Special Delivery. 
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värdepapper som handlas där ger utgivare tillgång till kapital och investerare någon form 

av finansiell rättighet kopplad till utgivaren.  

 

4.4.5 Utom betalningsmedel 

Betalningsmedel kan fungera som en viktig avgränsare av vilka värdepapper som 

omfattas. För det första omfattas inte som nämnts tokens som inte utgör värdepapper av 

definitionen i MiFID II. Detta påverkar främst valutatokens. De valutatokens som kan 

anses utgöra värdepapper och används för ett rent betalningssyfte kan uteslutas från 

definitionen då de utgör betalningsmedel. Möjligen skulle även verktygstokens som 

fungerar som betalningsmedel, men begränsade till utgivarens tjänster kunna omfattas av 

undantaget. Detta kräver dock att de har ett rent betalningssyfte och inget 

investeringssyfte. Investeringstokens kan naturligt inte omfattas då de har ett 

investeringssyfte, även om de skulle komma användas som betalningsmedel. Om 

exempelvis Ericssonaktier börjar användas som betalningsmedel i Sverige skulle det inte 

göra att Ericssonaktier inte längre utgör överlåtbara värdepapper enligt definitionen i 

MiFID II. Ett rent betalningssyfte krävs för att undantaget ska vara tillämpligt. 

 

4.4.6 Delslutsatser 

Överlåtbara värdepapper är ett generellt begrepp med begränsad vägledning för hur det 

ska tolkas. Samtidigt är ICOs ett nytt fenomen som ska passas in i en reglering som inte 

är anpassat för dem. De riktlinjer för tolkning som finns är också förhållandevis gamla. 

Den generella slutsatsen är dock att tokens utgivna vid en ICO kan utgöra överlåtbara 

värdepapper enligt EU-rätten. Detta under förutsättningarna att de är värdepapper och inte 

har begränsningar i överlåtbarhet och förmåga att handlas på kapitalmarknaden. Vidare 

krävs sannolikt att tokens med den tolkning av kapitalmarknaden som har gjorts här ger 

utgivaren kapital i utbyte mot att investeraren får någon form av finansiell rättighet. 

Baserat på ovanstående omfattas sannolikt inte valutatokens i definitionen. 

Investeringstokens kan nog sannolikt omfattas. Det svåra fallet är verktygstoken. Om de 

ger någon form av avkastningsmöjlighet, som beskrivet ovan kan de möjligen omfattas. 

Viktigt att poängtera är dock att analysen måste göras från fall till fall och att det inte 

finns vattentäta skott mellan kategorierna.  
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4.5 Nationella tolkningar 

4.5.1 Inledning 

Utifrån resultaten av analysen hittills i kapitel 4 avseende innebörden av överlåtbara 

värdepapper enligt EU-rätten kommer nu några nationella tolkningar att studeras. Av 

intresse är framförallt de områden där EU-rätten är oklar samt eventuella nationella 

avvikelser från den EU-rättsliga tolkningen som gjorts ovan av definitionen av 

överlåtbara värdepapper. Komparationen kan även hjälpa till att klargöra tolkningen av 

definitionen i MiFID II.  

 

4.5.2 Spanien 

Den spanska implementeringen av överlåtbara värdepapper återfinns i artikel 2.1 Ley de 

Mercado de Valores.175 Strukturen av definitionen påminner om den i MiFID II och är 

indelad i en generell definition med abstrakta rekvisit och sedan en exemplifierande lista 

av instrument som anses vara överlåtbara värdepapper. Den abstrakta definitionen lyder 

enligt en inofficiell översättning till engelska av den spanska tillsynsmyndigheten 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):  

 

“Transferable securities issued by public or private persons or entities and grouped in 

issues. A transferable security will be defined as any patrimonial right, regardless of its 

name, which, because of its own legal configuration and system of transfer, is susceptible 

to being traded in a generalised impersonal way in a financial market.”176 

 

Definitionen stämmer förhållandevis väl överens med den i MiFID II. En patrimoniell 

rättighet som ges ut i grupp som är strukturerade så att de kan handlas på ett icke 

personligt sätt på finansmarknaden liknar slutsatserna avseende innehållet i definitionen 

i MiFID II ovan. Finansmarknaden (Sp. Mercado financiero) skiljer sig dock från 

kapitalmarknaden (Sp. Mercado de Capitales) som används i MiFID II vilket skulle 

kunna öppna upp för ett bredare tillämpningsområde för den nationella spanska 

                                                      
175 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores. 
176 CNMV, Consolidated Text of the Spanish Securities Market Act. Dokumentet avser en äldre version av lagen men 

definitionen har inte ändrats. 
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bestämmelsen. I ljuset av den EU-rättsliga definitionen kan krav på överlåtbarhet och 

negotiabilitet utläsas.  

CNMV har även uttalat sig angående hur definitionen ska förstås i förhållande till 

tokens utgivna vid en ICO.177 Generellt är CNMV positiv till den teknologiska 

utvecklingen och avser att utöva sin tillsyn enligt principen om proportionalitet där ICOs 

av mindre volym inte kommer att granskas lika intensivt.178 Vidare anser CNMV att 

många ICOs kan jämställas med IPOs av överlåtbara värdepapper och reglerna för dessa 

ska tillämpas.179 Vid tolkningen om utgivande av tokens vid en ICO faller in under 

definitionen i artikel 2.1 anser CNMV att det är särskilt viktigt, utöver de grundläggande 

kriterierna i spansk rätt, att titta på om de utgivna tokens ger rättigheter eller förväntningar 

på en andel av framtida värdeökningar eller lönsamhetsökningar i det projekt eller den 

verksamhet som finansieras. Ett alternativt kriterium till detta är om tokens ges 

rättigheter, som påminner om de som normalt återfinns hos de instrument som listas i 

definitionens andra stycke, exempelvis aktier av olika slag och obligationer.180 CNMV 

har även uttalat sig angående vad som i den här uppsatsen benämns som verktygstokens. 

Verktygstokens kan anses utgöra överlåtbara värdepapper om de vid utgivandet, direkt 

eller indirekt, hänvisar till att den som köper tokens kan göra en vinst genom en 

värdeökning eller hänvisar till andra ersättningar kopplade till dessa tokens. Även 

hänvisningar till likviditet och möjlighet att sälja verktygstokens på börsliknande 

marknader kan leda till att de anses vara överlåtbara värdepapper.181 Den spanska 

tolkningen är med andra ord förhållandevis extensiv och särskilt avseende verktygstokens 

innefattar den möjligen fler tokens än den EU-rättsliga definitionen. 

 

4.5.3 Tyskland 

Den tyska implementeringen av överlåtbara värdepapper återfinns i 2§ (1) i 

Wertpapierhandelsgesetz. Implementeringen är mycket lik i ordalydelsen den tyska 

språkversionen av MiFID II. Den bygger också på två stycken där det första utgör en 

abstrakt definition och det andra en exemplifierande lista på överlåtbara värdepapper. I 

                                                      
177 CNMV, CNMV consideration on cryptocurrencies and ICOs addressed to market professionals. 
178 CNMV, s 2. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 CNMV s 2 f. 
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en översättning av den tyska tillsynsmyndigheten Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) lyder det första stycket enligt följande: 

 

“Securities within the meaning of this Act, whether or not represented by a certificate, 

are all categories of transferable securities with the exception of instruments of payment 

which are by their nature negotiable on the financial markets […]”.182 

 

Som sagt är definitionen mycket lik och fångar dessutom samtliga rekvisit som återfinns 

i definitionen i MiFID II. Det förtydligas även att det inte finns något krav på fysiska 

värdepapper. Vidare, likt den spanska implementeringen, hänvisas till finansmarknaden 

och inte kapitalmarknaden som det görs i MiFID II.  

BaFin har även uttalat sig angående hur de ser på tokens utgivna vid ICOs och under 

vilka förutsättningar de kan utgöra överlåtbara värdepapper enligt tysk rätt.183 Enligt 

BaFin måste bedömning göras individuellt fall för fall och att eventuella klassificeringar 

som t ex verktygstokens inte har någon relevans utan det är villkoren och rättigheterna 

och inte namnet av token som avgör.184 För att tokens ska vara överlåtbara värdepapper 

ska de för det första uppfylla kravet på överlåtbarhet. För det andra, ska de uppfylla kravet 

på negotiabilitet på finansmarknaden eller kapitalmarknaden. Handel på handelsplatser 

för kryptovalutor och tokens kan generellt anses uppfylla kravet på finansmarknaden eller 

kapitalmarknaden. För det tredje ska tokens ge rättigheter som är jämförbara med 

aktieägarrättigheter eller borgenärsrättigheter. För det fjärde ska de inte utgöra 

betalningsmedel. BaFin anser även att blockkedjetekniken eller jämförbara tekniker kan 

fullgöra de funktioner som krävs för att tokens ska ses som värdepapper.185 Den tyska 

tolkningen ligger nära den som följer av EU-rätten. Det är oklart vilken betydelse 

skillnaden mellan finansmarknaden och kapitalmarknaden har, men BaFins uttalande 

talar för att de inte är synonyma då båda nämns. Kriteriet jämförbara med 

borgenärsrättigheter är förhållandevis öppet till sin ordalydelse och kan eventuellt få 

betydelse för verktygstokens då betalning i annat än pengar möjligen skulle kunna 

rymmas i begreppet borgenärsrättighet. Jämfört med den spanska tolkningen verkar den 

                                                      
182 BaFin, Securities Trading Act. 2§ (1). 
183 BaFin, Initial Coin Offerings: Advisory letter on the classification of tokens as financial instruments. 
184 BaFin, s 2 f. 
185 BaFin, s 2. 
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tyska inte lägga lika mycket vikt vid hur en ICO marknadsförs. Den spanska lägger vikt 

vid om investerare lockas genom framtida avkastnings- och handelsmöjligheter, vilket 

inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till värdepappret i fråga utan kan även styras 

av extern efterfrågan. Den tyska tolkningen tycks rikta in sig mer på vilka rättigheter som 

en token har. 

 

4.5.4 Frankrike 

Den franska implementeringen av överlåtbara värdepapper återfinns i L. 211-1(II) i Code 

Monétaire et Financier. Definitionen som återfinns där skiljer sig i strukturen från den i 

MiFID II på så sätt att ingen abstrakt definition finns. Det som finns är en kort uppräkning 

av värdepapper som omfattas. En översättning av franska tillsynsmyndigheten Autorité 

des Marchés Financiers (AMF) lyder: 

 

”II. – Financial securities include: 

1. Equity securities issued by joint-stock companies 

2. Debt securities 

3. Units or shares in undertakings for collective investment”186 

 

En abstrakt regel för att avgöra vad som är överlåtbara värdepapper saknas och listan med 

exempel är förhållandevis kortfattat i jämförelse med MiFID II samt de spanska och tyska 

definitionerna. 

AMF har även uttalat sig angående tokens utgivna vid ICOs och om de kan anses 

utgöra överlåtbara värdepapper.187 Generellt tycks AMF inta en relativt tillåtande 

inställning till tokens utgivna vid ICOs och anser att de flesta av de ICOs som de känner 

till inte omfattas av reglerna för överlåtbara värdepapper vilket skiljer sig från den 

spanska inställning där många anses omfattas.188 AMF uttalar även att en bedömning 

alltid måste ske från fall till fall.189 I förhållande till den franska definitionen i L. 211-

1(II) använder sig AMF av en relativt strikt tolkning där tokens jämförs med de olika 

instrumenten i 1-3 för att se om de omfattas. Angående jämförelsen i 1) öppnar de upp 

                                                      
186 AMF, Public Consultation on Initial Coin Offerings (ICOs), s 7. 
187 Se AMF, Public Consultation on Initial Coin Offerings (ICOs). 
188 AMF, s 1-3. 
189 AMF, s 7. 
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för att equity värdepapper som inte ges ut av aktiebolag även skulle kunna omfattas om 

de ger liknande rättigheter. Angående 2) ställer de sig osäkra till om skuldvärdepapper 

endast omfattar värdepapper som ger monetära rättigheter eller om även andra kan 

omfattas.190 Något som potentiellt kan spela stor roll för verktygstokens som normalt inte 

ger monetära rättigheter utan rättigheter till tjänster eller varor. AMF tycks dock anse att 

i dagsläget omfattas endast monetära rättigheter.191 AMF upprepar även att det i dagsläget 

utifrån deras vetskap inte har getts ut några tokens som omfattas av deras tolkning av 

begreppet överlåtbara värdepapper.192 De nämner även att om tokens ger klara finansiella 

rättigheter som är jämförbara för de som överlåtbara värdepapper ger kan sådana tokens 

komma att omfattas av definitionen.193 Den franska tolkningen skiljer sig från de spanska 

och tyska samt den europeiska genom att den inte har en abstrakt definition av överlåtbara 

värdepapper och förlitar sig endast på en funktionell komparation med vissa nämnda 

överlåtbara värdepapper. Resultatet av den franska tolkningen tycks dock vara 

förhållandevis lik övriga tolkningar. Vad som är oklart är vilken roll överlåtbarhet och 

negotiabilitet på kapitalmarknaden spelar enligt den franska definitionen. Läst ensam 

tycks inga sådana krav ställas upp. Läst tillsammans med den franska språkversionen av 

MiFID II finns dock sådana krav vilket innebär att med en unionskonform tolkning kan 

möjligen kriterierna läsas in i den funktionella komparation som görs i den franska 

tolkningen.  

 

4.5.5 Delslutsatser och betydelse för tolkningen av definitionen i MiFID II  

De nationella implementeringarna som har analyserats skiljer sig till viss del åt. De 

spanska och tyska får anses ligga nära innebörden av den EU-rättsliga definitionen som 

den har tolkats i denna uppsats. Den franska däremot skiljer sig i sin struktur på ett 

väsentligt sätt. Avseende de specifika tolkningarna angående ICOs skiljer sig de olika 

medlemsstaterna åt. Den spanska tolkningen verkar inkludera flest ICOs och behandlar 

uttryckligen verktygstokens. Den tyska är lik den spanska och beroende av hur 

borgenärsrättigheter tolkas kan innefatta förhållandevis många ICOs. Den franska 

tolkningen tycks vara den med snävast tolkning av begreppet överlåtbara värdepapper. 

                                                      
190 AMF s 7-8.  
191 AMF, s 8. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
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Klara finansiella rättigheter som är jämförbara med sådana som överlåtbara värdepapper 

normalt har ska finnas. För tolkningen av den EU-rättsliga definitionen kan de nationella 

tolkningarna fylla en funktion vid oklarheter i EU-rätten. Då den franska 

implementeringen skiljer sig i hög grad från strukturen i MiFID II och Kommissionens 

uttalande angående hur styckena i definitionen i MiFID II är tänkta att tolkas kan den ges 

mindre vikt än övriga två tolkningar. Att investeringstokens och tokens med finansiella 

rättigheter utgör överlåtbara värdepapper om de uppfyller rekvisiten i definitionen i 

MiFID II får anses vara förhållandevis klart och denna slutsats förstärks av de nationella 

tolkningarna. Huruvida verktygstokens omfattas är oklart i de nationella tolkningarna 

även om den spanska anser att de kan göra det om de marknadsförs som 

investeringsobjekt. En sådan tolkning anser jag är rimlig på grunden att det övergripande 

syftet om skydd för investerare aktualiseras. En konsekvens är dock att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas en koppling mellan prisutvecklingen på tokens och 

förhållandet mellan investerare och utgivare. Priset kan öka på grund av en ökad extern 

efterfrågan och inte ha sin grund i ändringar i de underliggande ekonomiska förhållandena 

för utgivaren. Att endast en marknadsförd potentiell värdeökning utan några finansiella 

rättigheter skulle räcka för att verktygstokens skulle kunna ses som värdepapper får ses 

som tveksamt. Samma sak gäller om valutatokens marknadsförs med att de kan öka i 

värde om de blir accepterade som betalningsmedel. Avkastningsmomentet är i båda fallen 

inte inneboende i rättigheter kopplade till värdepappret. Sammanfattningsvis ger inte 

nationella tolkningarna grund för någon väsentligt annorlunda tolkning av den EU-

rättsliga definitionen. 

 

 

4.6 Harmoniseringsgrad 

Som diskuterats ovan har normgivningen på värdepappersmarknaden i EU en tydlig trend 

mot mer harmonisering. Det är dock inte alltid självklart om en bestämmelse är 

harmoniserad, till vilken grad den är harmoniserad samt om hela rättsakten bestämmelsen 

tillhör är harmoniserad eller endast enstaka bestämmelser. I ljuset av de olika nationella 

tolkningarna som har uppstått finns det därför ett visst behov av att utreda 

harmoniseringsgraden av definitionen av överlåtbara värdepapper i MiFID II för att 

kunna se om nationella avvikelser är tillåtna. 
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För att avgöra om en bestämmelse är harmoniserad och till vilken grad krävs en 

tolkning av syftet från EU-lagstiftaren.194 De två mest förekommande graderna av 

harmonisering är minimiharmonisering och fullharmonisering. Den första ställer minsta 

krav på medlemsstaterna men tillåter strängare reglering, den senare tillåter varken 

strängare eller lindrigare reglering.195 Generellt kan sägas att förordningar oftast utgör 

fullharmonisering, men det kan även förekomma förordningar med minimi-

harmonisering.196 Direktiv är öppna för båda varianterna.197 Vid tolkning av 

harmoniseringsgrad ska tolkningen ske bestämmelse för bestämmelse.198 Tolkning av 

bestämmelsernas harmoniseringsgrad kan dock göras med vägledning av rättsaktens 

generella syften tillsammans med bestämmelsernas konkreta syften. För att utläsa 

rättsakternas syften kan ingresserna och syftena som uttrycks där fungera som viktig 

tolkningsdata, särskilt uttalade direkta eller indirekta harmoniseringssyften är 

intressanta.199  

Samtliga rättsakter där överlåtbara värdepapper används med direkt eller indirekt 

hänvisning till definitionen i MiFID II har någon form av harmoniseringssyfte. Detta talar 

för att definitionen av överlåtbara värdepapper ska vara harmoniserad. Systematiken i 

EUs värdepappersmarknadsrätt talar även för att definitionen är fullharmoniserad utan 

möjligheter för nationella avvikelser. Överlåtbara värdepapper används för att avgöra 

tillämpningsområdet av rättsakterna. Vissa av dessa rättsakter är direkt tillämpliga 

förordningar. Att nationell rätt skulle kunna styra tillämpningsområdet för alla nämnda 

rättsakter genom att anta en snävare tolkning av överlåtbara värdepapper stämmer inte 

överens med syftet att harmonisera. Att nationell rätt skulle kunna anta en vidare 

definition skulle kunna vara problematiskt för funktionen av förordningarna som ska gälla 

på lika villkor i hela unionen. En systematisk tolkning av definitionen av överlåtbara 

värdepapper läst tillsammans med de uttalade harmoniseringssyftena talar för att 

begreppet är fullt harmoniserat och det inte finns utrymme att anta en vidare eller en 

snävare definition av överlåtbara värdepapper.  

                                                      
194 Veil, R, s 55. 
195 Veil, R, s 54. 
196 A a s 54 f. 
197 Ibid. 
198 A a s 55. 
199 A a s 55 f. 
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5 Framtiden 

5.1 Inledning 

Utvecklingen kring ICOs och deras förhållande till värdepappersmarknadsrätten utgör ett 

intressant exempel på hur reglerings- och tillsynstekniken på området fungerar. Syftet 

med detta kapitel är att lyfta perspektivet och studera närmare vilka skäl för och emot det 

finns för att reglera ICOs ur ett värdepappersmarknadsrättsligt perspektiv, särskilt om det 

finns skäl att reglera ICOs fristående från andra överlåtbara värdepapper. Analysen är 

baserad på det som framkommit i denna uppsats angående hur ICOs fungerar från ett 

ekonomiskt och teknologiskt perspektiv. Detta ställs sedan emot skälen till reglering av 

värdepappersmarknaden. Vidare utreds vilka möjligheter det finns att på kort sikt anta 

regler för ICOs och vad en sådan reglering får innehålla. Avslutningsvis diskuteras några 

principiella problem att hantera på lång sikt.   

 

 

5.2 Skäl för och emot reglering 

Huruvida något ska regleras eller inte är en närmast filosofisk, eller åtminstone politisk, 

fråga. En diskussion om något bör regleras tenderar även lätt att breda ut sig och inte vara 

särskilt konkret. Angreppssättet i detta avsnitt kommer därför att vara något annorlunda. 

Ingen ny information kommer att användas utan endast sådana skäl som redan direkt eller 

indirekt har diskuterats kommer att användas. Vidare kommer frågan endast att diskuteras 

utifrån ett värdepappersmarknadsperspektiv baserat på EU-rätten. Nationell reglering 

kommer inte att diskuteras ingående. Argumenten för reglering kan sorteras in i argument 

baserade på blockkedjans struktur och konsekvenser av den, typen av investerare och 

utgivare, samt EUs mål med kapitalmarknaden. Argumenten mot grundar sig främst i 

storleken på ICOs, innovationsaspekter, samt möjligheten att ständigt anpassa reglering 

till nya fenomen på marknaden. 

Blockkedjetekniken, som ICOs grundar sig på, är till sin natur decentraliserad och 

inte beroende av gränser mellan stater. Utövandet av jurisdiktion över ICOs kan därför 

bli problematiskt. ICOs är inte heller nödvändigtvis kopplade till en rättslig erkänd 

utgivare som exempelvis när ett aktiebolag ger ut aktier. Avsaknad av en i någon stat 

registrerad utgivare ökar svårigheten att utöva jurisdiktion. Som en konsekvens kan det 

bli svårt att utkräva ansvar i de fall en ICO har genomförts på ett felaktigt och 
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ansvarsgrundade sätt vid tillämpning av nuvarande regelverk. Det kan uppstå problem 

vem som ska stämmas och var. Nuvarande regler, när de överhuvudtaget är tillämpliga, 

utgår från utgivare som har en viss struktur och tydligt säte, vilket skiljer sig från utgivare 

vid ICOs. Svårigheter och osäkerhet att kunna driva igenom sina rättigheter och kostnader 

i samband med detta ökar riskerna för investerare. Ökade risker kan sänka investerares 

vilja att investera till ett visst pris då de vill ha ersättning för den ökade risken, vilket i sin 

tur ökar kapitalkostnaderna för utgivarna.  

En av blockkedjans utmärkande egenskaper är decentraliseringen, som skär bort 

traditionella mellanhänder, exempelvis börser och investmentbanker, på värdepappers-

marknaden. Detta kan ses som en fördel då det kan leda till en mer kostnadseffektiv 

process i jämförelse med när mellanhänderna är inkopplade. Samtidigt är mellanhänderna 

reglerade av regelverk som syftar till att skydda investerare och främja 

marknadseffektivitet. I form av aktörer som står under tillsyn kan de även öka förtroendet 

bland investerare då tillsynen kan ses som ett tecken på att de följer marknadens spelregler 

och motverkar otillåtet beteende. Ett ökad förtroende bland investerare ökar utbudet på 

kapital vilket gynnar utgivaren genom en lägre kapitalkostnad. Vid ICOs kan osäkerhet 

bland investerarna uppstå då traditionella mellanhänder saknas. Osäkerheten måste då 

kompenseras genom att avkastningen justeras mot risken för att samma kapitalutbud ska 

finnas. De lägre kostnaderna för en ICO skulle exempelvis kunna användas för att 

kompensera för den ökade osäkerheten. Ett annat alternativ är att införa tillsyn över 

aktörerna som är inblandade vid ICOs vilket kan dämpa osäkerheten för investerare.  

I dagsläget marknadsförs ICOs genom white papers som publiceras på internet på 

projektets hemsida. Marknadsföring sker även ofta på sociala medier och liknande 

hemsidor. En konsekvens av detta är att erbjudanden möjligtvis riktas mer mot yngre 

potentiella investerare och investerare med liten erfarenhet. I jämförelse med IPOs som 

använder mer traditionella marknadsföringskanaler och där skyddet av icke-

professionella investerare är ett av huvudsyftena med reglering, tycks skyddsbehovet vid 

den investerarkrets som ICO riktar sig mot vara särskilt stort. Ökat investerarskydd kan 

som ovan visats leda, till billigare kapital för utgivare även om det också kan öka 

kostnaderna på grund av regler som ska följas. Likt vid IPOs föreligger även skillnader i 

kunskap och information om projektet som ska finansieras mellan utgivaren och 

potentiella investerare, så kallade informationsasymmetrier. Enligt teorin om den 

effektiva marknaden vidtas transaktioner, inklusive investeringar, frivillig och tenderar 
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mot att vara pareto-optimala, dvs åtminstone en part tjänar på transaktionen och den andra 

förlorar inte på transaktionen. Vid informationsbrister och informationsasymmetrier 

kommer parten med begränsad information känna en osäkerhet och vara mindre villig att 

genomföra transaktionen, vilket Akerlofs Lemon theory kan leda till att marknaden 

presterar suboptimalt.200 Osäkerheten kan i fallet med ICOs minska investerares vilja att 

investera för en given avkastning vilket ökar kapitalkostnaderna för utgivaren. 

Marknaden för ICOs och projekten som finansieras där har hittills präglats av att 

den befinner sig i något av en legal gråzon och detta har utnyttjats av oseriösa utgivare 

för att lura investerare på pengar. Den legala gråzonen kan bidra till att skapa en moral 

hazard problematik då utgivare vet att risken att de åker fast är liten men deras egen 

vinning är stor. Denna typ av beteende riskerar sänka investerares förtroende för 

marknaden, vilket som tidigare visats kan leda till ökade kapitalkostnader för utgivare, 

vilket även kan inkludera seriösa utgivare. Genom reglering och tillsyn av marknaden 

skulle sådant beteende kunna stävjas och ge investerare bättre skydd vilket kan leda till 

en bättre fungerande marknad. 

Ett ytterligare argument för reglering av ICOs har sin grund i EUs mål att skapa en 

kapitalmarknadsunion. Som utretts ovan är möjligheterna att göra nationella avvikelser 

från begreppet överlåtbara värdepapper sannolikt begränsade. Ett viktigt skäl till detta är 

att medlemsstaterna inte ska kunna konkurrera i ett race till botten med mindre och mindre 

reglering. Samma argument borde tala för att EU reglerar ICOs, särskilt i ljuset av målet 

att skapa en kapitalmarknadsunion. Då ICOs kan användas som en 

kapitalanskaffningsmetod borde det vara aktuellt för EU att reglera frågan för att 

åstadkomma en komplett reglering av kapitalmarknaden så att villkor för olika 

kapitalanskaffningsmetoder stämmer överens med EUs övergripande mål för 

kapitalmarknadsunionen. 

Det finns även skäl som talar emot att införa en specifik reglering. Som utretts 

omfattas sannolikt de tokens som påminner om mer traditionella värdepapper redan av 

reglering. Detta skulle kunna anföras som ett argument för att inte reglera övriga då det 

inte har funnits något intresse av att reglera denna typ av företeelser tidigare. 

Värdepappersmarknadsregleringen är idag teknikneutral och att behöva anpassa den efter 

varje ny teknik som används tar till stor del bort tanken om att den är teknikneutral. Vidare 

                                                      
200 Se Akerlof, G, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 
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skulle ett sådant angreppssätt kunna hämma innovativa tekniker med kapacitet att 

utveckla och förbättra organisationen av kapitalmarknaden. Blockkedjetekniken har 

potential att reducera behovet att mellanhänder, vilket nog får sägas vara en av de 

utmärkande egenskaperna för hur marknaderna fungerar idag med många mellanhänder, 

som alla ska ha sin del av kakan. Att låta ny teknik, som inte uppenbart passar in i tidigare 

reglering löpa fritt och utforska hur den kan bidra och effektivisera tidigare arbetssätt kan 

i längden leda till förbättringar även om vissa kostnader kan uppstå under vägen. ICOs 

och tokens har idag en liten andel av kapitalmarknaden och deras inverkan på den 

finansiella stabiliteten borde vara begränsad. Många ICOs är även så pass små att det i 

framtiden kommer kunna undantas från vissa av skyldigheterna på kapitalmarknaden med 

de utökade möjligheterna i den nya prospektförordningen att undanta mindre erbjudanden 

till allmänheten från förordningens tillämpningsområde.  

Ett annat argument, som redan har framförts mot kapitalmarknadsreglering 

oberoende av ICOs, är bördan och kostnaderna den placerar på marknadsaktörerna för att 

skydda främst icke-professionella investerare. Exempelvis den nya prospektförordningen 

är delvis ett svar på denna kritik.201 Den höga nivå av investerarskydd som regleringen är 

avsedd att ge kan även ifrågasättas hur effektiv den egentligen är. Hur många icke-

professionella investerare läser till exempel prospektet vid en IPO? Det går även att 

ifrågasätta om kostnaderna som företagen belastas motiveras med fördelarna i form av 

investerarskydd som kan förbättra marknadens funktion.  

Sammantaget finns det många skäl för att införa någon form av reglering för att 

stärka investerarskyddet och marknadens effektivitet. Motargumenten är inte heller 

nödvändigtvis oförenliga med reglering. Om nyttan av ny teknik bedöms som stor kan 

särskilda regler anpassas för att låta utforska vilka möjligheter som tekniken ger samtidigt 

som de mest uppenbara riskerna med tekniken kan regleras för att skydda investerare. 

Detta skulle även kunna gynna den tekniska utvecklingen då fler vågar investera. Mindre 

projekt skulle kunna undantas på liknande sätt som i de kommande prospektreglerna och 

vissa möjligheter finns i de nya reglerna att anpassa kraven efter utgivarens storlek och 

värdet av värdepapperen som bjuds ut. Något liknande skulle kunna införas även för 

övriga regelverk. Detta är även förenligt med inverkan på den finansiella stabiliteten. I 

slutändan är det en avvägning som måste göras där kostnader och fördelar med innovation 

                                                      
201 Se preambeln nr 6 nya Prospektförordningen. 
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vägs mot investerarskydd och de fördelar som reglering ger för marknaders effektiva 

funktion.  

 

 

5.3 Förslag till lösning på kort sikt 

Med en lösning på kort sikt avser jag främst vilka möjligheter det finns att relativt snabbt 

fatta beslut eller anta regler för att klargöra under vilka förutsättningar tokens kan utgöra 

överlåtbara värdepapper. Lamfalussyprocessen har gett EU ökade möjligheter att anpassa 

existerande regelverk till förändringar utan att behöva anta nya rättsakter med det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet. Möjligheten att använda reglering på nivå 2 till nivå 4 

för att hantera oklarheter i kriterierna för vad överlåtbara värdepapper är, kan vara en väg 

för att förhållandevis snabbt klargöra vad som gäller. Samtidigt innebär de olika nivåerna 

ingripanden med olika tyngd. Därför kommer jag att börja med att utreda möjligheter på 

nivå 4, som är minst ingripande, för att sedan gå vidare till nivå 3 och nivå 2. 

Nivå 4 reglering skulle kunna användas av Esma för att försöka samordna den 

nationella tillsynen av tokens och ICOs i de olika medlemsstaterna. Som har utretts ovan 

finns skillnader i tillvägagångssätt och tolkning bland några utvalda medlemsstater. Att 

flera tolkningar finns när samtliga medlemsstater tas hänsyn till är inte osannolikt. Esmas 

uppgifter är enligt artikel 1.5 Esma-förordningen bland annat att förebygga 

tillsynsarbitrage och främja lika konkurrensvillkor, stärka konsumentskyddet och 

säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion. 

Enligt artikel 29.2 kan Esma utveckla praktiska instrument och konvergensskapande 

medel för att samordna tillsynen i de olika medlemsstaterna. Dessa kan i praktiken få en 

viktig roll då aktörer anpassar sig efter vad som sägs i dessa, vilket nivå 4 regleringen 

som har används i denna uppsats är ett tecken på. Esma kan även främja samarbete och 

informationsutbyte mellan nationella myndigheter. Dessa medel skulle kunna användas 

för att försöka skapa en enhetlig praxis avseende tokens och ICOs. Fördelen är att 

processen är simpel i jämförelse med nivå 2 och 3. Den kan också kombineras med 

reglering på nivå 2 och nivå 3. 

På nivå 3 har Esma enligt artikel 16 Esma-förordningen möjligheter att anta 

riktlinjer och rekommendationer för att uppnå en gemensam, enhetlig och konsekvent 

tillämpning av unionsrätten, som kan rikta sig till behöriga myndigheter och 
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finansmarknadsaktörer. Det finns möjligheter och utrymma att klargöra förhållandet 

mellan EUs värdepappersmarknadsrätt och tokens utgivna vid en ICOs för att underlätta 

tillämpningen av unionsrätten och klargöra vad som gäller. Nivå 3 reglering tydliggör vad 

bindande rättsakter på nivå 1 och nivå 2 innebär och måste därför logiskt hålla sig inom 

ramen för dessa. Processen att anta nivå 3 reglering är mer komplex än nivå 4, men är 

förhållandevis snabb. Enligt artikel 16.2 kan dock öppna konsultationer krävas och 

analyser av konsekvenserna med förslaget. Då ICOs och tokens utgör ett nytt fenomen 

och där förslaget kan få stora konsekvenser krävs mer ingående utredning. I förhållande 

till MiFID II kan en befogenhet att utfärda riktlinjer enligt artikel 16 utläsas ur artikel 8.1 

b) och artikel 8.2 c) Esma-förordningen läst tillsammans med artikel 1.2 som hänvisar till 

MiFID I som enligt artikel 94 MiFID II ska läsas som att det även gäller MiFID II. Nivå 

3 reglering jämfört med nivå 4 reglering har potential att tydligare klargöra vad som gäller 

med grund i sin kvasibindande karaktär. Samtidigt är det svårt att veta var gränsen går för 

hur mycket tolkningen av begreppet överlåtbara värdepapper kan utvecklas med icke-

bindande rätt. 

Definitionerna i artikel 4.1 MiFID II är enligt artikel 4.2 MiFID II ett av de områden 

där Kommissionen har delegerats kapacitet för att klargöra tekniska element i 

definitionerna för att anpassa dem till bland annat marknadsutvecklingen och den 

tekniska utvecklingen. Denna befogenhet ska utövas i enlighet med artikel 89 MiFID II 

som läst tillsammans med artikel 10 Esma-förordningen ger Esma befogenhet att ta fram 

RTSer. Sådana ska endast vara tekniska och inte innebära strategiska beslut eller 

policyval och ska hålla sig inom den rättsakt den grundar sig på. RTSer kan med andra 

ord inte vidga tillämpningsområdet av definitionen av överlåtbara värdepapper. De kan 

dock på tydligast möjliga sätt i jämförelse med nivå 3 och nivå 4 reglering med bindande 

kraft fastställa kriterier för tolkning av begreppet. Nivå 2 reglering är också den som tar 

längst tid att anta förutom nivå 1 reglering. I förhållande till nivå 3 och nivå 4 har även 

nivå 2 reglering störst utrymme att utveckla nivå 1 reglering. Då befogenheten i detta 

specifika fall är att anpassa definitionen till marknadsutvecklingen och den tekniska 

utvecklingen borde utrymmet för att klargöra definitionen vara förhållandevis stort. Ett 

annat alternativ är att Kommission antar en delegerad förordning i enlighet med 

kapaciteten som har delegerats i artikel 4.2 MiFID II. Denna lösning ger större möjlighet 

till policybeslut men tar längre tid än att anta en RTS. 
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Baserat på det ovanstående är mitt förslag att om det anses önskvärt att på kort sikt 

klargöra definitionen av överlåtbara värdepapper lägga fram klargöranden i tre steg och 

efter marknadens reaktion gå vidare till nästa steg. Först skulle nivå 4 reglering kunna tas 

fram i form av en Questions and Answers där aktuella problem tas upp. Därefter skulle 

Esma kunna lägga fram riktlinjer utifrån vad som har kommit fram och därmed fastställa 

tydligare vad som gäller och genom nivå 3 regleringens karaktär ge marknadsaktörer 

förutsägbarhet angående vad som gäller. Sista steget är att anta bindande nivå 2 reglering 

om det anses nödvändigt för att tydligt fastställa vad som gäller med bindande rätt. Som 

utretts ovan har Esma befogenhet att ta fram reglering på alla dessa steg avseende 

definitionerna i artikel 4 MiFID II. Om det anses nödvändigt kan även Kommissionen 

anta nivå 2 reglering. 

 

 

5.4 Förslag till lösning på lång sikt 

Med lång sikt avser jag vilka åtgärder som kan vidtas med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och andra åtgärder som kräver längre tid att implementera. Att 

föreslå exakt hur en sådan lösning skulle se ut är för omfattande för syftet med denna 

uppsats. Avsikten är istället att lyfta fram några enligt min uppfattning centrala 

frågeställningar som behöver hanteras. Dessa bygger på det som tidigare har utretts i 

uppsatsen.   

Tokens utgivna vid en ICO kan utföra liknande uppgifter som överlåtbara 

värdepapper men deras sätt att utföra uppgifterna skiljer sig åt. Dagens reglering är 

anpassad för värdepapper som vi har känt dem tidigare. En central fråga att lösa på lång 

sikt är om det är lämpligt att tokens som besitter egenskaper som gör att de ska behandlas 

som överlåtbara värdepapper behandlas som överlåtbara värdepapper. En viktig uppgift 

är att kartlägga vilka problem som kan uppstå när blockkedjebaserade tokens ska hanteras 

enligt regelverk och system avsedda för värdepapper. Beroende på hur denna fråga 

besvaras kommer det även att behövas ta ställning till om tokens ska regleras separat från 

överlåtbara värdepapper och om detta kan göras inom befintliga regelverk eller om 

särskilda regelverk som styr tokens behöver antas. Oavsett vilket alternativ anser jag att 

det är viktigt att upprätthålla proportionella standarder utifrån kapitalanskaffningsmetod 
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för att undvika en situation där en metod används på grund av lägre ställda krav än övriga 

metoder.  

En annan viktig fråga att hantera i det fall en egen reglering av tokens och ICOs 

anses nödvändig, är vilken form av rättsakt som ska antas. Som utretts är det endast nivå 

1 reglering som kan göra den typen av policybeslut. Dessa kan anta formen av förordning 

eller direktiv. Trenden på kapitalmarknaden inom EU går mot att anta förordningar för 

att åstadkomma full harmonisering. Med tanke på att tokens och utgivandet av dem lätt 

kan göras från olika länder med anledning av blockkedjetekniken kan det möjligtvis vara 

att föredra att med en förordning som säkerställer att samma regler gäller i hela unionen. 

Särskilt i ljuset av målet att skapa en kapitalmarknadsunion. Relaterat till detta är vem 

som ska utöva tillsyn. Grundprincipen idag är att medlemsstaterna utövar den direkta 

tillsynen. Tokens och ICOs utgör i dagsläget en liten del av kapitalmarknaden vilket talar 

för att tillsyn på medlemsstatsnivå kan gälla. De utgör en begränsad risk för den 

finansiella stabiliteten. Om regelverken på EU-nivå görs tydligare och regelbunden 

utvärdering och utveckling sker i enlighet med Lamfalussyprocessen borde problem med 

avvikande tolkningar kunna minimeras.  

En sista frågeställning avser om det räcker med att ha en gemensam reglering på 

EU-nivå eller om samordnande internationella konventioner kan vara fördelaktigt. Även 

om grundprincipen är att investeringsmöjligheter som riktar sig mot europeiska 

investerare omfattas av EUs regler kan tokens och ICOs flyktiga och decentraliserade 

natur göra det svårt att säkerställa att reglerna följs när marknadsföring sker på internet 

och genom sociala medier. Det kan även vara svårt att sanktionera vid överträdelser av 

EU-rätten då det är svårt att avgöra vem som är ansvarig i vissa fall. En internationell 

konvention skulle om intresse finns från världssamfundet kunna fastställa grundläggande 

principer för vem som kan hållas ansvarig och även fastställa miniminivåer av 

investerarskydd för att undvika att motsvarigheter till skatteparadis uppstår för 

kryptoinvesteringar. Med tanke på att Esma även har varnat för att ICOs kan användas 

för penningtvätt och terroristfinansiering kan det möjligen finnas en viss politisk vilja på 

global nivå att reglera tokens och ICOs.   
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6 Avslutning 

I denna uppsats har tokens utgivna vid ICOs förhållande till EUs värdepappersmarknads-

rätt analyserats. ICOs är ett förhållandevis nytt fenomen som bygger på blockkedjeteknik. 

Funktionellt kan det användas som en kapitalanskaffningsmetod. Användningen av ICOs 

för att finansiera projekt leder till att EUs värdepappersmarknadsrätt kommer i spel då 

tokens kan uppfylla rekvisiten för att vara överlåtbara värdepapper. En viktig 

förutsättning för detta är att de innehåller någon form av investeringskomponent eller 

liknande. Det föreligger dock flera osäkerhetsmoment i bedömningen som främst grundar 

sig i att tolkningsmaterialet är begränsat avseende vad som är överlåtbara värdepapper. 

Begreppet överlåtbara värdepapper bör enligt resultaten i denna uppsats tolkas som 

fullharmoniserat vilket också innebär att inga nationella avvikelser kan göras. Med grund 

i den osäkerhet som finns angående flera av rekvisiten för överlåtbara värdepapper, 

särskilt i förhållande till tokens utgivna vid ICOs, finns utrymme för klargörande. Som 

har utretts tillämpas Lamfalussyprocessen på värdepappersmarknaden och utrymme för 

både Esma och Kommissionen finns att klargöra vilka tolkningskriterier som gäller. På 

längre sikt bör enligt min mening en egen reglering av tokens övervägas då det finns 

potential att förbättra marknadens funktionssätt och legitimitet genom att stärka 

investerarskyddet. Samtidigt bör en ny reglering ta hänsyn till storleken av ICOs. ICOs 

och tokens decentraliserade karaktär föranleder även frågor angående på vilken nivå det 

är lämpligast att de regleras. Ett ämne som inte har diskuterats i denna uppsats är vilka 

materiella regler som blir tillämpliga om tokens anses vara överlåtbara värdepapper. En 

analys av hur dessa reglerar stämmer överens med hur blockkedjan och utgivande av 

tokens genom ICOs fungerar är ett intressant ämne för framtida forskning. Särskilt om 

blockkedjetekniken är kompatibel med nuvarande värdepappersmarknadsreglering som 

är anpassad till värdepappersmarknaden som vi känner den idag. Det går exempelvis att 

fråga sig hur clearing och liknande frågor ska hanteras med blockkedjebaserade 

instrument som delvis är konstruerade för att undvika användandet av mellanhänder.   
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