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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Emittenter som har sina finansiella instrument upptagna på en europeisk värdepappersmarknad, 
såväl som de investerare som handlar i sådana instrument, måste förhålla sig till bestämmel-
serna i marknadsmissbruksförordningen (MAR). Regelverket har ansetts nödvändigt för att 
upprätthålla en effektiv värdepappersmarknad, präglad av marknadsintegritet, innefattande att 
allmänhetens förtroende för densamma bibehålls.1 Bland bestämmelserna i MAR återfinns två 
verktyg som av lagstiftaren, vardera på sitt sätt, har ansetts bidra till att uppnå just detta. Jag 
talar härvid om bestämmelsen i artikel 17(1), om emittenternas skyldighet att offentliggöra 
insiderinformation (härefter även: ”emittenternas obligatoriska informationsgivning”) och det 
i artikel 14 stadgade förbudet mot insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation 
(härefter: förbudet mot insiderhandel).2 Även övriga bestämmelser avser förvisso värna om 
värdepappersmarknadens integritet, men gemensamt för båda bestämmelserna är att 
definitionen av begreppet insiderinformation i artikel 7 (1) är avgörande för dess tillämpning. 
Så snart definitionen av detta begrepp är uppfyllt inträder nämligen skyldigheten för emittenten 
att enligt artikel 17(1) offentliggöra den berörda informationen och vid samma tidpunkt 
aktualiseras förbudet mot insiderhandel i artikel 14 (tillsammans: ”de definitionspåverkade 
bestämmelserna”). Frågan om under vilka förutsättningar definitionen av insiderinformation är 
uppfylld är därmed av största vikt för att båda dessa för förordningen centrala regler ska kunna 
tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  

Gränserna för begreppet insiderinformation är emellertid inte alltid tydliga.3 Otydligheten 
härrör bland annat från det faktum att MAR är en s.k. nivå 1-reglering, vilken är avsedd att vara 
förhållandevis generell till sin utformning.4 Ytterligare en aspekt som bidrar till problematiken 
med definitionen av insiderinformation är begreppets dubbla användningsområde, såtillvida att 
det är direkt avgörande för frågan om när två av förordningens regler ska aktualiseras. En 
enhetlig definition av insiderinformation kan därför leda till viss definitionsproblematik då båda 
reglerna till viss del bygger på olika underliggande ändamål, vilka inte alltid överlappar.5 
Därmed kommer en ändamålskonflikt aktualiseras, varvid respektive bestämmelses ändamål 
kommer motivera en strängare respektive snävare definition av begreppet.6  

                                                
 
1 Jfr skäl 2 och skäl 24 MAR. 
2 Hänvisningar till artiklar och skäl i unionsakter avser i den fortsatta framställningen artiklar och skäl i 

MAR, om inte något annat framgår av den aktuella hänvisningen. 
3 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 485. 
4 Ibid., s. 489. 
5 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 1; Say When, s. 6; Maloney, EU Securities and Financial  

Markets Regulation, s. 730. 
6 Se vidare avsnitt 5 
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Det som nu har sagts medför att definitionen av det begrepp som är direkt avgörande för frågan 
om när två av förordningens mest framstående regler kan aktualiseras, inte är tydlig för de 
aktörer som har att förhålla sig till reglerna. Så är i synnerhet fallet för emittenter som befinner 
sig i komplexa operationer, så som större förhandlingar eller forskningsprojekt, och som har att 
bedöma huruvida information som uppkommer inom ramen för dessa omfattas av definitionen 
och därmed måste offentliggöras.7 Problem uppkommer emellertid också för investerare och 
analytiker som kommit över information som de måste bedöma om de får utnyttja inom ramen 
för sin investeringsverksamhet eller inte. Detsamma gäller för de rättstillämpande myndigheter 
som har att avgöra om en emittent har brustit i sin skyldighet att offentliggöra 
insiderinformation eller om en överträdelse av förbudet mot insiderhandel har inträffat. Av den 
anledningen är en utförlig utredning av den legala definitionen av begreppet insiderinformation 
minst sagt motiverad, i syfte att uppnå förutsebarhet för reglernas tillämpning. En utredning 
avseende begreppets definition är också nödvändig för att de ändamål som ligger bakom 
förordningen ska få genomslag, så som de lagstiftande institutionerna har avsett.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av begreppet insiderinformation. För att uppnå 
detta avses en utförlig analys och utredning av begreppets rekvisit göras. Vilket presenterats i 
den inledande bakgrunden, kan definitionen av rekvisiten även komma att påverkas av 
begreppet insiderinformations dubbla användningsområde, så som ett direkt avgörande begrepp 
för båda de definitionspåverkade bestämmelserna. Inom ramen för uppsatsen avser jag därför 
även utreda vari problematiken med begreppets dubbla användningsområde ligger, för att 
kunna utröna vilka konsekvenser det riskerar att få för definitionen av begreppet. 
 Inom arbetet behöver därför en rad frågor besvaras. De huvudsakliga spörsmålen inom 
ramen för arbetet är därför: 

1) Vilka konsekvenser kan den enhetliga definitionen av begreppet insiderinformation, 
inom såväl artikel 14 som artikel 17(1), tänkas få för definitionen av detsamma?  

2) Vilken innebörd ska rekvisitet ”information som inte offentliggjorts” tillskrivas?  
3) Vilken innebörd ska rekvisitet ”information som rör en eller flera emittenter eller ett 

eller flera finansiella instrument” tillskrivas?  
4) Vad avses med att informationen ska vara av ”specifik natur”, sett till rekvisitets under-

liggande kriterier i artikel 7(2)? 
5) Vad avses med att informationen ”sannolikt skulle få en väsentlig inverkan på priset på 

berörda finansiella instrument” och hur ska ”förnuftig investerare”-testet i artikel 7(4) 
genomföras? 

                                                
 
7  Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 486.  
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Ett förtydligande behöver även göras beträffande syftet med besvarandet av nu givna fråge-
ställningarna. Avsikten med uppsatsen är inte att skapa en ur en praktisk synvinkel lättillämpad 
definition av begreppet insiderinformation. Sådana försök tenderar enligt min uppfattning att 
förenkla rättsläget avseende begreppet, för att underlätta för praktiserande jurister att bedöma 
huruvida insiderinformation föreligger. Avsikten är snarare att utreda vad som faktiskt kan 
sägas om den legala definitionen av begreppet, sett till rättsläget beträffande dess rekvisit idag, 
oaktat de praktiska komplikationer som kan anses följa härav. Sådana komplikationer kan i 
stället beaktas inom ramen för ändamålsresonemang som förs inom den tolkningsverksamhet 
som kommer behöva bedrivas beträffande begreppets rekvisit. I de fall rättsläget framstår som 
oklart avser jag dessutom att lyfta de argument som talar för hur rättsläget borde uppfattas. 
 

1.3 Avgränsning  

I och med MAR föreskrevs i artikel 7(3) de uttalanden som EU-domstolen gjorde i förhands-
avgörandet Daimler8, att insiderinformation kan uppkomma som mellanliggande steg i en på-
gående process. Det är främst i fråga om insiderinformation som uppkommer stegvis som 
komplicerade definitionsöverväganden gör sig påtagliga.9 Därför kommer denna form av 
insiderinformation fylla en central roll i uppsatsen. Insiderinformation som uppkommer på nu 
nämnda sätt väcker ett antal intressanta och praktiska spörsmål, i fråga om hur prövningen ska 
ske beträffande om huruvida definitionen av insiderinformation är uppfylld i dessa fall. Frågan 
har ett nära samband till den om definitionen av insiderinformation, men är emellertid inte 
direkt sammankopplad till densamma. Definitionen av insiderinformation är nämligen 
densamma, oaktat om den uppkommer som ett mellanliggande steg i en pågående process eller 
inte. Av den anledningen kommer diskussionen om insiderinformation som uppkommer som 
mellanliggande steg i en pågående process enbart föras i den mån det fyller en funktion för att 
uppnå uppsatsens syfte. En djupare analys av de praktiska konsekvenser som kan följa av att 
insiderinformation även kan uppkomma på nu nämnda sätt kommer därför inte att göras inom 
ramen för denna uppsats.10 
 Eftersom EU:s institutioner saknar kompetens att utfärda straffrättslig reglering har de på-
följder som följer av överträdelse av exempelvis förbudet mot insiderhandel behövt regleras 
genom nationella lagstiftning.11 Så har skett genom att EU-parlamentet och rådet, vid sidan av 

                                                
 
8    EU-domstolens avgörande av den 28 juni 2012, Mål C-19/11, Markus Geitl mot Daimler AG. 
9   Jfr Di Noia & Gargantini, Issiers at Midstream; Krause & Brellochs, Insider trading and the disclosure 

of inside information after Geltl v Daimler. 
10  För en utförlig problematisering av de praktiska konsekvenser som insiderinformation som uppkommer 

som mellanliggande steg i en pågående process kan komma att få för emittenter, se Di Noia & Gargantini, 
Issuers at Midstream. 

11 Jfr artikel 83(2) FEUF. 
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MAR, även antagit direktivet MAD II. Direktivet kräver att EU:s medlemsstater implementerar 
fullgoda regelverk beträffande straffrättsliga påföljder för överträdelse av vissa av MAR:s 
bestämmelser. Varken MAD II eller de nationella implementeringarna av detta direktiv fyller 
dock någon funktion för definitionen av insiderinformation, då definitionen av insider-
information i dessa regelverk hänvisar till definitionen i artikel 7(1) MAR.12 De nationella 
implementeringarna och MAD II kommer därför inte beröras inom uppsatsen. Detsamma gäller 
börsernas egna regelverk, så som Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, av samma anled-
ning. 
 Ytterligare avgränsningar av mindre betydelse kommer ske i samband med att de upp-
kommer, i både den löpande texten och i fotnoter.  
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har delats upp i två delar. I Del I presenteras uppsatsens metodik och uppsatsens 
utgångspunkter fastställs. Häri inkluderas inledningsvis en beskrivning av uppsatsens metod, 
följt av en översiktlig beskrivning av begreppet insiderinformation. Därefter presenteras de 
ändamål som ligger bakom förbudet mot insiderhandel såväl som emittenters obligatoriska 
informationsgivning. Detta avsnitt följs av diskussionen om potentiella problem för definitions-
processen som kan följa av begreppet insiderinformations dubbla användningsområde – det s.k. 
”short blanket”-problemet.  
 Med de utgångspunkter som fastslagits i den första delen av uppsatsen inleds därefter upp-
satsens andra del. Del II utgör kärnan av uppsatsens frågeställning, eftersom det är i denna del 
som definitionen av begreppet insiderinformation behandlas. Härvid diskuskuteras och 
analyseras de rekvisit som ställs upp för begreppet i artikel 7(1). Del II är beroende av de 
konstateranden som gjorts i Del I, varför Del I alltjämt fyller en viktig funktion för uppsatsens 
frågeställning. Del II är upplagd på så vis att innebörden av vart och ett av rekvisiten för 
begreppet insiderinformation, så som de kommer till uttryck i artikel 7, diskuteras och 
analyseras under separata avsnitt. Därefter följer uppsatsens sista avsnitt, i vilket avslutande 
kommentarer och uppsatsens slutsats presenteras. 
 
  

                                                
 
12 Artikel 2.4 MAD II. 
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Del I – Metodik och fastställande av uppsatsens  
utgångspunkter 

 
I den första delen av uppsatsen fastställer jag de metodologiska utgångspunkterna för hur jag 
har författat uppsatsen. Inom ramen för denna del undersöks även den historiska kontext inom 
vilken MAR har tillkommit, såväl som de ändamål som ligger bakom de bestämmelser som till 
sin tillämpning är beroende av definitionen av begreppet insiderinformation. Det är även i 
denna del som diskussionen kring begreppet insiderinformations dubbla användningsområde 
kommer föras, för att utröna i vilken mån en enhetlig definition av begreppet kan komma att 
påverka definitionen av detsamma. Konstateranden och iakttagelser i detta avseende är avgö-
rande för att definitionen av begreppets underliggande rekvisit ska kunna utredas. Det är på 
grundval av den information och de konstateranden som presenteras i följande del som jag 
sedan i Del II kommer vidta det analyserande och utredande arbetet avseende definitionen av 
begreppet insiderinformation.   
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2 Metod och regulatorisk bakgrund 

2.1 Inledning 

Uppsatsen har skrivits med en rättsdogmatisk metod. Syftet med uppsatsen är att utröna inne-
börden av ett begrepp som definieras i en EU-förordning. Förordningar är till alla delar bin-
dande och direkt tillämplig i alla medlemsstater och ska uteslutande utgöra den tillämpliga 
regleringen i samtliga medlemsstater.13 Av den anledningen är nationell reglering på området 
irrelevant, såtillvida att det är förordningens definition av begreppet insiderinformation som är 
direkt tillämplig i alla medlemsstater. Det ter sig därmed naturligt att det är EU-rättsliga källor 
som har legat i förgrunden av arbetet, så som rättsakter och uttalanden från EU:s organ och 
institutioner, avgöranden från EU-domstolen samt litteratur som behandlar dessa rättskällor. 
Av den anledningen är det även EU-rättens tolkningsmetoder som kommer ligga till grund för 
arbetet. Olika rättsakter medför emellertid olika grader av rättskällevärde, varför vissa förtydli-
ganden behöver göras avseende vilken tyngd som dessa har tillmätts inom ramen för uppsatsen. 
Även de tolkningsmetoder som används inom arbetet behöver beskrivas kortfattat för att för-
klara hur det utrönande arbetet avseende rekvisitens innebörd har gått tillväga.  

I viss mån kommer även avgöranden från nationella domstolar och rättstillämpande 
myndigheter användas, såväl som viss doktrin som härstammar från länder utanför EU. Därför 
behöver vissa uttalanden även göras ifråga om hur jag använt mig av dessa källor och av vilken 
anledning.   
 

2.2 Förhållandet till MAD  

Utgångspunkten för uppsatsen är MAR och den definition av insiderinformation som anges 
däri. Varken begreppet eller de definitionspåverkade bestämmelserna är emellertid en nyhet för 
MAR, utan motsvarande reglering återfinns även i förordningens föregångare, 
marknadsmissbruksdirektivet14 (”MAD”) och tillhörande genomförandedirektiv15. Eftersom 
MAR är en förhållandevis ny förordning, vilken trädde i kraft i juli 2016, kommer en stor del 
av den praxis och de uttalanden som ligger till grund för arbetet röra definitionen av insider-

                                                
 
13  Artikel 288 FEUF; i vissa fall kan emellertid nationell reglering krävas för att en förordning ska kunna 

genomföras. Så kan exempelvis vara fallet då ändamålen med förordningen förutsätter att ett beteende 
kriminaliseras, eftersom EU saknar kompetens att anta straffrättsliga rättsakter. Ett exempel på det sagda 
är MAD II-direktivet som kompletterar MAR såtillvida att medlemsstaterna på egen hand måste anta 
nationell lagstiftning som kriminaliserar insiderhandel, m.m. 

14  Direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk). 
15  Direktiv 2003/124. 
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information i MAD. Definitionen är i huvudsak oförändrad,16 varför dessa rättskällor likväl får 
anses ha giltighet även beträffande definitionen i MAR. I synnerhet eftersom det saknas rele-
vant praxis från EU-domstolen efter att MAR trädde i kraft, såväl som nya uttalanden från 
ESMA vilka har någon större relevans för definitionsfrågan. Fram tills ny praxis eller nya rikt-
linjer tillkommer, vilka utvecklar eller ersätter vad som sagts om begreppet insiderinformation 
inom ramen för MAD, får därför dessa äldre uttalanden alltjämt betraktas som gällande även 
för MAR. 

Vad som emellertid bör has i åtanke är att en av de huvudsakliga förändringar som avsågs 
uppnås genom MAR var en striktare och tydligare skyldighet för emittenterna att offentliggöra 
insiderinformation.17 Av den anledningen har bland annat emittenternas obligatoriska offentlig-
görande kompletterats med en utvidgad möjlighet att genom artikel 17(4) skjuta upp sitt 
offentliggörande.18 När innebörden av begreppet insiderinformations rekvisit har utretts på 
grundval av ändamålsresonemang, sett till de definitionspåverkade bestämmelserna, har därför 
denna skillnad behövt tas i beaktande.  
 

2.3 Regulatorisk bakgrund och EU-rättskällornas inbördes förhållande 

EU:s rättsakter och andra dokument som utarbetats av EU:s institutioner och organ motsvarar 
olika grader av auktoritet, varför en kort redogörelse för EU-rättskällornas normhierarki 
inledningsvis behöver göras i denna del av uppsatsen. På så vis ämnar jag redogöra för det 
rättskällevärde som jag har tillmätt olika rättsakter, olika unionsorgans vägledande uttalanden 
och andra former av styrdokument som jag använt mig av inom arbetet. Inom ramen för denna 
redogörelse kommer även inledningsvis en kortfattad regulatorisk bakgrund att lyftas fram, för 
att presentera den kontext som rättskällorna har tagits fram inom. Kontexten kan nämligen 
förklara vissa av de otydligheter som kan skönjas i ordalydelsen av MAR, såväl som varför 
unionsorganens riktlinjer anses nödvändiga.  
 Det ramverk som idag reglerar marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden togs fram 
under EU:s Financial Services Action Plan (FSAP).19 Regelverket avser reflektera det s.k. 
Lamfalussyförfarandet och den bakomliggande Wise Men-rapporten, med målsättningen att 
göra EU-rätten mer flexibel men samtidigt mer kongruent inom samtliga medlemsstater.20 Den 
huvudsakliga intentionen bakom Lamfalussyförfarandet var att möjliggöra en snabbare anpass-

                                                
 
16  Jfr artikel 7(1) MAR med artikel 1(1) MAD och artikel 1 genomförandedirektivet.  
17  Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 717 ff. 
18  Jfr Hansen, Say When, s. 27.  
19 Meddelande från kommissionen - Finansiella tjänster: att skapa en handlingsram, KOM/98/0625; 

Meddelande från kommissionen - Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en 
handlingsplan, KOM/99/232. 

20  Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets (2001). 
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ning till de marknadslägen som är rådande från tid till annan, utan att behöva gå igenom den 
långsamma och komplicerade lagstiftningsprocess som normgivning på högre nivå förutsätter. 
Därför konstruerades ett regelverksförfarande genom vilket fundamentala politiska över-
väganden och ställningstaganden manifesterades genom en mer generellt utformad reglering på 
högre nivå. Mer detaljerade tekniska åtgärder och förtydliganden avsågs i stället specificeras 
genom reglering på lägre nivå, vilken enklare kan anpassas efter ständigt förändrande ekono-
miska och tekniska klimat.21 Det är i denna kontext som aktuella rättsakter och deras utform-
ning bör betraktas. 
 Vad beträffar regleringen för marknadsmissbruk delas de olika nivåerna av reglering upp i 
tre nivåer. Den högsta nivån är s.k. nivå 1-reglering och utgörs av förordningar och direktiv. 
Det relevanta nivå 1-regelverket beträffande definitionen av insiderinformation är MAR.22 
Förordningar utgör enligt artikel 289 FEUF23 lagstiftningsakter, vilka är bindande för samtliga 
medlemsstater. I den mån jag inom ramen för uppsatsen hänvisar till MAR ska därmed den 
fördragstext till vilken jag hänvisar betraktas som gällande rätt. Detsamma gäller i den mån 
EU-domstolen har uttalat sig om hur fördragstexten ska tolkas.24  

På nästa nivå återfinns s.k. nivå 2-reglering, vilken främst består av delegations- och 
genomförandeakter. De förra avser förtydliga eller i icke-väsentliga delar ändra innehållet i en 
lagstiftningsakt och de senare avser ställa upp implementeringsvillkor för en lagstiftningsakt.25 
Delegations- och genomförandeakter får utfärdas av kommissionen efter bemyndiganden i 
lagstiftningsakten. Sedan Lissabonfördraget trädde ikraft finns det numer även möjlighet för 
andra unionsorgan att i begränsad omfattning vidta viss regleringsverksamhet på denna nivå. 
Det sker i form av tekniska standarder, vilka efter delegation från någon av de primära EU-
institutionerna får utfärdas av särskilt utpekade EU-myndigheter.26 På värdepappers-
marknadens område är det Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) som 
erhållit sådan kompetens, efter att ha ersatt Europeiska värdepapperstillsynskommittén 

                                                
 
21  Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 487 ff.; Möllers, European Legal Theory and Legislation 

in Capital Market Law, s. 134. 
22  På nivå 1 återfinns även MAD II, vilket kompletterar MAR genom att se till att medlemsstaterna vidtar 

tillfredsställande lagstiftningsåtgärder för att försäkra att överträdelse av förbudet mot insiderhandel och 
marknadsmanipulation också är föremål för straffrättsliga sanktioner. Direktivet behandlas dock inte 
inom uppsatsen. 

23  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
24  Se avsnitt 2.4.2. 
25  Se artikel 290-291 FEUF. 
26   Möjligheten att delegera normgivningskompetens till unionsorgan följer inte direkt av Lissabonfördragets 

ordalydelse men följer av EU-domstolens tolkning av detsamma i bl.a. Mål C-270/12, United  
Kingdom v. European Parliament and Council (Short selling); jfr Bergström, Shaping the new system for 
delegation of powers to EU agencies, s. 223 f; Di Noia & Gargantini, The European Securities and 
Markets Authority, s. 54. 
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(CESR).27 Reglering på denna nivå ska även den betraktas som bindande rätt och följas av 
medlemsstaterna och aktörerna på värdepappersmarknaden.28  
 Avslutningsvis återfinns inom ramen för Lamfalussyförfarandet en nivå 3-reglering. 
Reglering på denna nivå tas fram av ESMA, och tidigare CESR, bestående av vägledande utta-
landen och rekommendationer, kompletterade av Q&A-dokument. Reglering på nivå 3 utfärdas 
i syfte att skapa konsekvent, effektiv och likvärdig tillsyn och tillämpning av nivå 1- och 2-
regleringen inom hela gemenskapen.29 Det sker bl.a. genom exemplifiering av situationer då 
insiderinformation potentiellt kan föreligga, eller hur vissa delar av MAR ska förstås.30 Regle-
ring på denna nivå har emellertid, till skillnad från regleringen på högre nivå, en begränsad 
räckvidd.31 För det första riktar sig uttalandena och rekommendationerna enbart till de nation-
ella tillsynsmyndigheterna och inte till de olika aktörerna på värdepappersmarknaden. För det 
andra är rättsakterna inte rättsligt bindande, eftersom det enbart är direktiv och förordningar 
som tolkas av EU-domstolen och som måste följas av nationella domstolar. Däremot ålägger 
regleringen de nationella tillsynsmyndigheterna en ”följ eller förklara”-skyldighet, varför 
akterna inte allenast kan betraktas som rekommendationer.32  Av den anledningen har de 
rekommendationer och riktlinjer som utfärdats av både ESMA och CESR alltjämt tillmätts ett 
starkt rättskällevärde inom ramen för arbetet, såtillvida att det kan förutsättas att nationella 
tillsynsmyndigheter följer dessa inom ramen för sin tillsyn. Det bör dock hållas i åtanke att det 
inte rör sig om bindande rätt och att riktlinjerna och rekommendationerna inte får strida mot 
reglering på någon av de högre nivåerna.  

 

2.4 Användning av rättspraxis och andra avgöranden 

2.4.1 Inledning 

Så som nämndes under avsnittens inledning är det EU-rätten som kommer ligga i förgrunden 
av uppsatsen, eftersom syftet med arbetet är att utröna innebörden av ett begrepp som definieras 
i en EU-förordning. Av den anledning är det även först och främst EU-domstolens avgöranden 
som kommer användas vid fastställandet av begreppet insiderinformations innebörd.33 Det ter 

                                                
 
27  Artikel 10–15 förordning (EU) nr 1095/2010; CESR:s befogenheter grundade sig på kommissionens 

beslut (2001/527/EG). 
28  Möllers, European Legal Theory and Legislation in Capital Market Law, s. 145; Otken Eriksson & Hettne, 

EU-rättslig metod, s. 45; Hansen, Say When, s. 5; jfr även Mål C-300/89, Kommissionen mot rådet. 
29  Möllers, European Legal Theory and Legislation in Capital Market Law, s. 134.  
30  Ibid., s. 137. 
31  Jfr Moloney, EC Securities Regulation, s. 921 f.; Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 488. 
32  Jfr art 16 förordning (EU) nr 1095/2010; Hansen, Say When, s. 5; Di Noia & Gargantini, The European 

Securities and Markets Authority, s. 59; Issuers at Midstream, s. 492 n. 24. 
33 EU-domstolens ansvar för upprätthållande av EU-rätten fastställs i artikel 19 FEU; jfr även Otken  

Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 49.  
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sig också naturligt eftersom det är den domstol som har till uppgift att täta luckor och rätta till 
sådana inkonsekvenser i rättssystemet som visar sig med tiden.34  
 

2.4.2 Avgöranden från EU-domstolen 

EU-domstolen tolkar de unionsrättsliga bestämmelserna mot bakgrund av dess ändamålsenliga 
verkan och avser därmed välja den tolkning som är mest gynnsam för EU-rättens utveckling. 
Domstolens rättspraxis anses vara långt mer än ett komplement till den skrivna rätten och utgör 
en av de bindande rättskällorna inom EU-rätten.35 Vid mål inför EU-domstolen uttalar sig även 
en generaladvokat om sin uppfattning om hur frågorna vid målet bör bedömas. General-
advokatens uttalanden utgör generaladvokaternas personliga uppfattning om hur ett fall bör 
bedömas av domstolen, men är inte bindande för densamma. Däremot utgör de ett högt värderat 
underlag för att kunna analysera EU-domstolens avgöranden och har historiskt haft stort infly-
tande över EU-rättens utveckling.36 Generaladvokaters uttalanden har därmed blott används i 
uppsatsen i argumentativt syfte och för att analysera EU-domstolens avgöranden. 

EU-domstolen har ansetts ha en viktig roll för utvecklingen av regleringen avseende 
marknadsmissbruk.37 Antalet avgöranden som behandlar begreppet insiderinformation är emel-
lertid begränsade, eftersom EU-domstolen i regel inte har till uppgift att tillämpa bestäm-
melserna i enstaka fall. Den uppgiften ankommer i stället på nationella domstolar och andra 
rättstillämpande myndigheter. Inom ramen för uppsatsen har därför blickarna stundom även 
behövt vändas mot nationella domstolar och myndigheter, för att se hur dessa har tolkat bestäm-
melserna i MAR. Det bör dock poängteras att det i detta hänseende inte rör sig om en kompa-
rativ studie, utan att det även i dessa fall är EU-regleringen som ligger i förgrunden. Nationella 
domstolars praxis används i stället i ”tjänande syfte”, dvs. i syfte att finna svar på hur nationella 
domstolar har valt att se på hur EU-rätten ska uppfattas.38 Det nationella mål som fått störst 
utrymme inom uppsatsen är målet Hannam v. FCA, från brittiska Upper Tribunal. Målet har 
ansetts relevant för uppsatsen på grund av den ingående diskussion beträffande begreppet 
insiderinformation som förs däri, varför det utgör en god källa för argumentation kring begrep-
pets rekvisit och hur de kan tänkas uppfattas av nationella domstolar. Då målet rör den 
nationella implementeringen av MAD, och inte en direkt tillämpning av EU-rättsakten, måste 
emellertid eventuella skillnader mellan direktivet och den nationella implementeringens 
beaktas. Här ska dock poängteras att nationella implementeringar likväl ska tolkas i ljuset av 
det direktiv från vilket de härrör.  

                                                
 
34 Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 59. 
35 Ibid., s. 49.  
36 Barnard & Peers, European Union Law, s. 256. 
37 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 714. 
38  Jfr Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971 s. 253. 
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Det bör dock understrykas att exempelvis en svensk domstol inte har någon skyldighet att följa 
ett avgörande från en annan unionsdomstol, exempelvis Upper Tribunal. Tvärt om gäller, enligt 
den s.k. acte clair-doktrinen, att om en gemenskapsrättslig fråga uppkommer vid en 
unionsdomstol, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lag-
stiftning, är denna domstol skyldig att föra frågan vidare. Det gäller om domstolen inte har 
funnit att den korrekta tolkningen av gemenskapsrätten är så uppenbar att det inte finns 
utrymme för något rimligt tvivel. Härvid måste den svenska domstolen också vara av upp-
fattningen att den aktuella frågan även skulle framstå som uppenbar för EU-domstolen och 
samtliga andra unionsdomstolar.39 Däremot torde ett unionsdomstolsavgörande kunna fungera 
som en indikator på hur nationella domstolar och myndigheter kommer hantera den aktuella 
frågan, i syfte att uppnå praxiskongruens inom unionen. I synnerhet gäller det för sådana avgö-
randen som behandlar en fråga som i viss mån redan behandlats av EU-domstolen.40 Det är 
med nu beskrivna metod som nationella avgöranden kommer användas inom ramen för 
uppsatsen. Ett avgörande från t.ex. Upper Tribunal kommer därmed inte betraktas som direkt 
gällande rätt, utan snarare som en indikator på hur andra unionsdomstolar och myndigheter kan 
tänkas komma tolka olika bestämmelser i MAR och EU-domstolens praxis.  
 

2.4.3 Användning av avgöranden från Nasdaqs disciplinnämnd 

I begränsad omfattning har även avgöranden från Nasdaqs disciplinnämnd använts. Det moti-
veras med att det huvudsakligen är den nämnd som i Sverige bedömer huruvida en emittent, 
som har sina finansiella instrument upptagna för handel på börsen, har uppfyllt sin skyldighet 
att offentliggöra insiderinformation. Disciplinnämndens bedömning av om insiderinformation 
har uppkommit ska enligt punkt 3.1 i Regelverket ske mot bakgrund av definitionen av insider-
information i MAR, varför även avgöranden från disciplinnämnden fyller en funktion för 
uppsatsen.  Användningen av avgörandena har skett i argumentativt syfte och ska sålunda inte 
betraktas som gällande rätt. En annan sak är att disciplinnämndens avgöranden kan ha en internt 
bindande verkan, men det innebär inte att de har någon extern prejudiciell verkan avseende 
begreppet insiderinformations innebörd. Sammantaget kommer därmed avgörandena tillmätas 
ett rättskällevärde av ungefär samma grad som doktrin.  
 

                                                
 
39  Mål C-283/81, Cilfit. 
40  Jfr de förenade målen C-28-30/62, Da Costa m.fl., i vilken det konstaterades att en unionsdomstol inte 

behöver hänskjuta ett avgörande om den fråga som uppkommit är praktiskt taget likalydande med en 
fråga som redan har varit föremål för ett förhandsavgörande i ett annat fall. 
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2.4.4 Användning av avgöranden från utomeuropeiska domstolar 

Avslutningsvis bör något även sägas om den praxis från utomeuropeiska domstolar som använts 
inom uppsatsen. Avgöranden och uttalanden från exempelvis en amerikansk domstol har givet-
vis inte någon prejudiciell verkan för varken EU-domstolen eller nationella domstolar, eftersom 
det inte ens rör sig om tillämpning av samma rättsakter. I viss mån har emellertid 
marknadsmissbrukslagstiftningen inspirerats av amerikansk rätt, bland annat avseende det 
”förnuftig investerare”-test som enligt artikel 7(4) ska göras inom ramen för bedömningen om 
rekvisitet ”väsentlig inverkan” är uppfyllt.41 I den mån det saknas uttalanden från EU-
domstolen eller från unionsmyndigheter som berör innebörden av detta rekvisit, torde därför 
viss vägledning kunna hittas i amerikansk rätt. Det bör dock poängteras att det härvid enbart är 
i argumentativt syfte som sådan praxis används. Skillnader mellan rättsordningarna och hur 
regleringen på värdepappersmarknaden är utformad innebär att stor försiktighet måste vidtas, 
för att inte dra alltför stora slutsatser baserad på utländsk rätt. 
 

2.5 EU-rättsliga tolkningsmetoder 

Det bör inledningsvis poängteras att de tolkningsmetoder som presenteras under förevarande 
avsnitt är de metoder som EU-domstolen har att tillämpa inom ramen för sitt arbete. Det beror 
på att det enligt artikel 19 FEU42 är just EU-domstolen som har till uppgift att säkerställa att 
lag och rätt följs vid tillämpning av EU-rätten. Eftersom jag inom ramen för arbetet avser utröna 
innebörden av vissa begrepp som återges i en EU-rättsakt är det alltjämt dessa tolkningsmetoder 
som av denna anledning behöver användas. 

EU-domstolens avgörande i Les Verts43 har ansetts medföra att domstolen i största möj-
ligaste utsträckning måste tolka EU:s rättsakter i syfte att fylla ut normativa luckor, i såväl 
primär- som sekundärlagstiftning, vars fortskridande existens skulle leda till ett resultat som 
skulle strida mot andan i fördragen.44 Härtill följer det av målet UPA45 att tolkningen av rätts-
akterna inte får ske i sådan grad att det skulle åsidosätta den befogenhet som tilldelats de norm-
skapande EU-institutionerna eller i sådan grad att fördragen skulle reformeras.46 Resultatet av 
de båda rättsfallen har ansetts vara att vid tolkning av EU:s rättskällor måste en balans uppnås 
mellan, å ena sidan, principen om effektivt rättsskydd och, å andra sidan, principen om jämvikt 

                                                
 
41 Hansen, Say When, s. 16; formuleringen i MAR (och MAD) att hänsyn härvid ska tas till sådan information 

som en ”förnuftig inveterare” (reasonable investor) skulle lägga till grund för sitt beslut, användes i både 
USA och Australien innan den i och med skäl 1 till genomförandedirektivet kom att inkluderas i EU-rätten.  

42 Fördraget om Europeiska Unionen. 
43 Mål C-294/83, Les Vert. 
44 jfr Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 3.  
45 Mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd.  
46 Jfr Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 3. 
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mellan institutioner i EU. Genom de olika tolkningsmetoderna som EU-domstolen har att tillgå 
avses nu nämnda balans uppnås.47 
 De tolkningsmetoder som EU-domstolen kan använda sig av återges inte uttryckligen i 
någon av EU:s rättsakter.48 Av den anledningen är domstolen mer eller mindre fri att efter eget 
skön välja de tolkningsmetoder som på bäst sätt upprätthåller rättssäkerheten inom EU. 
Tolkningsmetoderna brukar förenklat delas upp i: bokstavstrogen tolkning, kontextuell tolkning 
och teleologisk tolkning.49  

Genom den bokstavstrogna tolkningen ser domstolen till vanliga betydelsen av ett begrepp 
för att förklara den normativa betydelsen av densamma.50 Metoden anses vara den metod som 
bäst reflekterar förutsebarhetsprincipen, varför den i mål där hög förutsebarhet är av stor vikt 
gör sig särskilt påtaglig.51 Eftersom begreppet insiderinformation bland annat används inom 
ramen för förbudet mot insiderhandel artikel 14, och de straffrättsliga påföljder som kan följa 
därav genom de nationella implementeringarna av MAD II, kan därför den bokstavstrogna 
tolkningen komma att vara av betydelse vid tolkning av rekvisiten för begreppet insider-
information. Inom ramen för den bokstavstrogna tolkningen måste dock EU-domstolens utta-
landen i CILFIT-domen52 beaktas, enligt vilka en tolkning av en gemenskapsrättslig 
bestämmelse inte enbart kan ske på grundval av en språkversion av densamma, utan att 
tolkningen förutsätter att  samtliga språkversioner av rättsakten, och därmed av bestämmelsen 
eller begreppet, måste beaktas.53 Ett undantag från det sagda gäller dock för tolkning av EU-
domstolens avgöranden, då det finns särskilda bestämmelser som anger den språkversion som 
anses vara bindande. Enligt artikel 41 i domstolens rättegångsregler54 är nämligen endast 
versionen på rättegångsspråket autentisk. Enligt artikel 37.3 i samma regelverk ska exempelvis, 
i mål om förhandsavgöranden, det autentiska rättegångsspråket vara detsamma som i den hän-
skjutande domstolen. 
 Den kontextuella tolkningsmetoden innebär att en bestämmelse eller ett begrepp ska tolkas 
i ljuset av det sammanhang i vilket det framträder. Metoden kan delas upp i två kompletterande 
metoder. Genom den första, den systematiska tolkningen, ska rättstillämparen se till den 

                                                
 
47 Albors Llorens, The European Court of Justice, s. 357; Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law 

of the EU Is, s. 4. 
48 Itzcovich, The Interpretation of Community Law by the European Court of Justice, s. 537; Lenaerts & 

Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 4. 
49 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 4; Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig 

metod, s. 159. 
50 Albors Llorens, The European Court of Justice, s. 375; Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law 

of the EU Is, s. 6; Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 159. 
51 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 7. 
52 Mål C-283/81, CILFIT. 
53 CILFIT, p. 18; Jfr Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 5; Otken Eriksson & 

Hettne, EU-rättslig metod, s. 160. 
54 Domstolens rättegångsregler, konsoliderad version av den 19 juli 2016. 
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aktuella bestämmelsen eller begreppet i den kontext som den kommer till uttryck i rättsakten. 
Metoden bygger bland annat på premissen att lagstiftaren är en ”rationell aktör”, innebärandes 
att lagstiftaren ska förutsättas ha skapat ett regelverk som är konsekvent och komplett. Därmed 
ska varje bestämmelse i EU-lagstiftningen ska tolkas på ett sätt som medför att det inte råder 
någon konflikt mellan bestämmelsen och det regelsystem inom vilket det ingår. Premissen 
innebär vidare att en bestämmelse inom EU-rätten aldrig ska tillskrivas exakt samma mening 
som en annan bestämmelse som tillhör samma normativa text.55 Den andra metoden kallas för 
travaux préparatoires (Sv: förberedande arbete), genom vilken tillämparen ska tolka innebör-
den av bestämmelsen eller begreppet i ljuset av de förhandlingar som föranledde antagandet av 
den aktuella rättsakten.56 Av den anledningen kommer lagstiftningsarbetet bakom framtagandet 
av MAR också behöva behandlas inom ramen för uppsatsen.   

Den teleologiska tolkningen är den metod som EU-domstolen allt som oftast förefaller ha 
prioriterat framför övriga metoder.57 Genom denna metod ska domstolen, vid oklarhet hur en 
bestämmelse ska tolkas, ge företräde åt den tolkning som i högst grad tillvaratar de ändamål 
och syften som ligger bakom bestämmelsen.58 Av den anledningen kommer såväl syftet med 
MAR som de ändamål som ligger bakom båda de bestämmelser som berörs av definitionen av 
insiderinformation, d.v.s. förbudet mot insiderhandel och emittenters skyldighet att offentlig-
göra insiderinformation, att tillmätas stor betydelse för uppsatsens diskussion. I den mån en 
rättsakt eller en bestämmelse avser tillvarata fler än ett ändamål, vilka inte överlappar, ska dom-
stolen tillämpa proportionalitetsprincipen för att avgöra vilket av dessa ändamål som ska ges 
företräde framför de andra. Genom den teleologiska metoden avser domstolen dessutom att dels 
täppa till de luckor i EU-rätten som skapats av den aktuella, oklara formuleringen i en rättsakt 
och dels anpassa räckvidden av en bestämmelse, så att den inte riskerar att tillämpas för brett 
eller för snävt.59  

 

2.6 Användning av litteratur  

Den litteratur som använts är huvudsakligen sådan som behandlar den EU-rättsliga regleringen 
och tillhörande rättspraxis. Ett undantag härifrån är dock den del av uppsatsen som behandlar 
rekvisitet ”väsentlig inverkan”. Anledningen härtill är densamma som den som angavs då 
användningen av utomeuropeisk rättspraxis behandlades, nämligen att EU-rätten i viss mån 
inspirerats av utländsk rätt i och med förnuft investerare-testet. Av den anledningen har ledning 
för innebörden av ”förnuftig investerare”-testet i artikel 7(4) sökts även i amerikansk litteratur. 
                                                
 
55 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 13 f. 
56 Ibid., s. 19 f. 
57 Ibid., s. 24; Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 159. 
58 Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 159. 
59 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 25 ff. 
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Det har skett i syfte att se hur debatten kring detta tests innebörd har förts inom den amerikanska 
värdepappersmarknaden, för att lyfta fram de olika argument som kan föras för hur testet bör 
uppfattas. Än en gång rör det sig inte om en komparativ metod utan litteraturen används blott i 
argumentativt syfte i den mån EU-rättsliga källor inte ger något svar. 
 

2.7 Uppsatsens förhållande till tidigare arbeten 

Uppsatsen bygger delvis på två av mig tidigare författade promemorior, i vilka jag diskuterat 
rekvisitet ”specifik natur” i artikel 7(1) och dess definition i artikel 7(2). Inom ramen för dessa 
arbeten har utrett innebörden av rekvisitet, såväl som dess påverkan av den enhetliga definit-
ionen av begreppet insiderinformation. Det avsnitt i uppsatsen som rör innebörden av rekvisitet 
specifik natur bygger därför till viss del på iakttagelser och slutsatser som jag gjort i dessa 
tidigare författade promemorior. Detsamma gäller den del där konsekvenserna av att tillämpa 
en enhetlig definition av begreppet insiderinformation diskuteras – short blanket-problemet. 
Promemoriornas begränsade omfattning innebär dock att de enbart utgjort en utgångspunkt för 
diskussionen i denna uppsats. Min analys och diskussion beträffande rekvisitet specifik natur 
och short blanket-problemet har därför gjorts mer ingående i denna uppsats, jämfört med mina 
tidigare arbeten. Härtill kommer att mitt arbete med denna uppsats även har givit mig en djupare 
förståelse för dessa frågor, varför innehållet i uppsatsen är mer ingående och till viss del dess-
utom avviker från de konstateranden som gjorts i tidigare arbeten. Uppsatsen ska därmed 
betraktas som självständig i förhållande till mina tidigare författade promemorior och i den mån 
konstateranden i de olika framställningarna avviker ska de konstateranden som görs inom 
ramen för detta arbete anses representera min slutliga uppfattning i frågan.  
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3 Inledande begreppsbeskrivning 

3.1 Inledning 

För att möjliggöra utredningen av definitionen av begreppet insiderinformation behöver först 
en översiktlig beskrivning av definitionens rekvisit göras. Beskrivningen avser även underlätta 
förståelsen för efterföljande avsnitt där hänvisningar till rekvisiten och berörda bestämmelser 
kommer göras. En mer djupgående analys av rekvisiten i definitionen av insiderinformation 
kommer i stället ske under separata avsnitt i uppsatsens andra del, eftersom det just är inne-
börden av dessa som uppsatsen avser utröna. En beskrivning av de bestämmelser som till sin 
tillämpning är beroende av begreppet insiderinformation, och de ändamål som dessa vilar på, 
följer i nästkommande avsnitt. 
 

3.2 Inledande beskrivning av begreppet insiderinformation 

Begreppet insiderinformation används som nämnts både för att avgöra den tidpunkt då förbudet 
mot insiderhandel i artikel 14 är tillämpligt, som den tidpunkt då artikel 17 ålägger en skyldig-
het för emittenter som innehar informationen att offentliggöra densamma. Genom definitionen 
av begreppet avses kortfattat information identifieras, vilken kan vara relevant för aktörer på 
värdepappersmarknaden p.g.a. dess förmåga att påverka priset på de finansiella instrumenten. 
Härtill kommer att informationen är otillgänglig för allmänheten, vilket riskerar att medföra en 
ändamålsskadlig informationsasymmetri.60 Begreppet definieras i artikel 7(1) som: 

”/…/ information av [1] specifik natur som [2] inte har offentliggjorts, som [3] direkt eller indirekt rör 
en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, [4] om den offentliggjordes, 
sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på 
relaterade finansiella derivatinstrument.” 

Så som framgår av mina numreringar i artikeltexten rör det sig om fyra rekvisit för att definit-
ionen ska vara uppfylld.61 Ett stycke information ska därmed anses utgöra insiderinformation 
om samtliga fyra rekvisit är uppfyllda. Rekvisiten ska bedömas separat och betraktas som 
minimivillkor som vart och ett måste vara uppfyllt för att informationen ska kunna klassificeras 
som insiderinformation.62  

                                                
 
60 Jfr Hansen, Say When, s. 6; Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 495; Se mer om ändamålen bakom 

regleringen under avsnitt 4.  
61 Hansen, Say When, s. 11; Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 492 f.; jfr dock Eklund & Stattin, 

Aktiebolagsrätt & Aktiemarknadsrätt, s. 413 där författarna anger ”om den offentliggjordes” som ett eget 
rekvisit och sålunda delar upp definitionen i 5 rekvisit. Uppdelningen är dock blott pedagogisk och 
diskrepansen bör inte leda till några skillnader i sak.  

62 Mål C-19/11, Daimler, p. 53. 
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Enligt min mening blir beskrivningen av rekvisiten tydligare om den sker i en annan ordning 
än den i vilken de anges i definitionsartikeln. Av den anledningen kommer jag inledningsvis 
behandla rekvisit [3] – information som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett 
eller flera finansiella instrument. Om informationen är av annat slag fyller det nämligen inte 
något syfte att diskutera övriga rekvisit. Därefter behandlas rekvisit [2] – information som inte 
har offentliggjorts. Är informationen offentliggjord saknas anledning att gå in på de mer 
problematiska bedömningar som behöver göras i de två sista rekvisiten. Sedan behandlas 
rekvisit [1] – information av specifik natur och avslutningsvis rekvisit [4] – information som, 
om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella 
instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument. Det är även i denna 
ordning som den ingående diskussionen och analysen av rekvisiten kommer föras.  
 Inledningsvis förutsätts att informationen direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter 
eller ett eller flera finansiella instrument. Informationen kan sålunda antingen röra (i) den juri-
diska person som utfärdar finansiella instrument och som har tagit upp dessa till handel eller 
(ii) dessa finansiella instrument. De emittenter som omfattas är sådana som har sina instrument 
upptagna till handel på reglerad marknad, såväl som företag vilka har sina instrument upptagna 
för handel på en OTF eller en MTF (härefter: ”marknadsplats/marknadsplatser”).  

Därefter förutsätts enligt definitionen att det rör sig om information som inte har 
offentliggjorts. Rekvisitet avser separera sådan information som är monopolistisk för emitten-
terna från sådan information som redan finns tillgänglig från allmänheten. Det är nämligen det 
monopolistiska innehavet av priskänslig information hos den ena parten i en affärstransaktion 
som kan leda till ändamålsskadlig informationsasymmetri, vilken bestämmelserna i artikel 14 
och artikel 17(1) vill motverka.63 Så snart som informationen offentliggörs är den inte monopol-
istisk längre och kommer därmed inte utgöra insiderinformation.64   

Om de två nu beskrivna rekvisiten är uppfyllda tillkommer kravet på att informationen ska 
vara av specifik natur och därefter kravet på att informationen, om den offentliggjordes, sanno-
likt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på berörda finansiella instrument. Rekvisiten anses 
vara nyckelrekvisit sett utifrån ett bedömningsperspektiv, eftersom de avser särskilja informat-
ion som är av betydelse för allmänheten från sådan information som är osäker eller irrelevant.65  

Vad som menas med att informationen ska vara av specifik natur utvecklas i artikel 7(2), i 
vilken ytterligare två kriterier ställs upp på informationen för att den ska uppfylla rekvisitet: 

”/…/ information [ska] anses vara av specifik natur om [1] den anger omständigheter som föreligger 
eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan 
förväntas inträffa och om [2] denna information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra 

                                                
 
63 Se avsnitt 4. 
64 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 6. 
65 Mål C-19/11, Daimler, p. 25; Mål C-628/13, Lafonta, p. 24; Hansen, Say When, s. 11; Eklund & Stattin, 

Aktiebolagsrätt och Aktie-marknadsrätt, s. 413. 
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slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument 
eller på relaterade finansiella derivatinstrument /…/”.  

Innebörden av de båda kriterierna är inte helt tydlig, vilket kommer diskuteras mer ingående 
under avsnitt 8. Kortfattat kan de emellertid beskrivas som att det för det första förutsätts att 
informationen rör en omständighet eller en händelse (hädanefter: händelse) som inträffat eller 
som med viss grad av sannolikhet kommer att inträffa. Enligt artikel 7(2) kan även 
mellanliggande steg i en över tiden pågående process utgöra sådana händelser, vilket innebär 
att exempelvis olika stadier under pågående förhandlingar i sig kan utgöra insiderinformation 
och inte enbart det slutliga resultatet av förhandlingarna, se artikel 7(3). För det andra förutsätts 
att det utifrån informationen går att dra slutsatser om att priset på relaterade finansiella 
instrument kommer att påverkas av händelsen.  

Kravet på att informationen sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på relaterade 
finansiella instrument avser enligt artikel 7(4) identifiera sådan information som en förnuftig 
investerare sannolikt skulle lägga till grund för sitt investeringsbeslut. Inom ramen för denna 
bedömning ska frågan ställas om informationen är av sådant slag att den hypotetiske investerare 
som artikeln avser skulle betrakta den inför sitt investeringsbeslut. Vem denne investerare är 
och hur denne gör sin bedömning av informationens relevans diskuteras under avsnitt 9.  
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4 Insiderhandel och offentliggörande av insider- 
information: syfte och underliggande ändamål 

4.1 Inledning 

Det huvudsakliga syftet bakom MAR är som nämnt att upprätthålla en effektiv värdepappers-
marknad, innefattande att allmänhetens förtroende för densamma bibehålls.66 Det är sålunda 
detta syfte som är utgångspunkten för bestämmelserna i MAR, så också för emittenternas 
skyldighet att enligt artikel 17(1) offentliggöra insiderinformation såväl som för förbudet mot 
insiderhandel i artikel 14. De båda definitionspåverkade bestämmelserna avser emellertid 
uppnå nu nämnda syfte på olika sätt, varför bestämmelserna även kan anses ha egna under-
liggande ändamål och funktioner. För att möjliggöra en utförlig analys och utredning av begrep-
pet insiderinformation behöver av den anledningen de båda bestämmelserna beskrivas och 
deras underliggande ändamål och funktion diskuteras. Det sker dels för att kunna utröna kon-
sekvenserna av den enhetliga definitionen av insiderinformation och dels för att rekvisit-
analysen ska kunna ske på grundval av den teleologiska tolkningsmetoden.  

 

4.2 Underliggande ändamål bakom obligatorisk informationsgivning 

4.2.1 Informationsgivning som gynnar samhällsekonomin 

I litteraturen har det anförts att en av grundstenarna bakom en fungerande marknadsekonomi är 
den frivilliga transaktionen mellan två parter. Finns ingen transaktionsvilja fungerar inte 
marknaden och ekonomin kommer påverkas i negativt. För att transaktionsviljan ska upprätt-
hållas behöver respektive part ha förmågan att begrunda sin position såväl före som efter trans-
aktionen. En köpare måste veta vad det är denne köper och en säljare måste veta vad det är den 
får i utbyte mot det bortbytta. En marknad som präglas av ett asymmetriskt informationsutbyte 
kommer därför fungera suboptimalt. Av den anledningen har informationsgivning ansetts vara 
av stor betydelse för att upprätthålla en allmän transaktions- och investeringsvilja. 67  

Genom informationsgivning avses av denna anledning en rättvis spelplan säkerställas där 
båda parter ingår transaktionen på samma villkor, utan möjlighet att lura sin avtalspart till att 
ingå transaktioner som strider mot dennes intressen. Enligt den ekonomiska teorin har det därför 
ansetts nödvändigt att den part som är i monopolistisk besittning av information, som är av 
relevans för den andra parten, offentliggör denna information, i syfte att möjliggöra för sin 

                                                
 
66 Jfr skäl 2 och skäl 24 MAR. 
67 Jfr Akerlof, The Market for ‘Lemons’, s. 488 ff; Lannoo & Khachaturyan, Disclosure Regulation in the 

EU, s. 8; Hansen, The Hammer and The Saw, s. 3. 



 

 
 22 

avtalspart att fatta ett investeringsbeslut på rätt villkor.68 En köpare av en bil vill få information 
om bilen, så som hur många mil den har färdats, om den har varit på reparation eller om den 
har några kända defekter. Med hjälp av denna information är sedan tanken att köparen ska 
kunna bilda sig en uppfattning om det pris som denne anser att bilen är värd och om den därefter 
anser att den begärda köpeskillingen motsvarar detta pris. Säljaren däremot vill lämna så lite 
information om bilen som möjligt som kan tänkas påverka priset på densamma till det lägre.  
På samma sätt avser informationsgivning på värdepappersmarknaden ge investeraren en rättvis 
bild av det företag som den funderar på att investera i, för att denne ska kunna bilda sig en 
uppfattning om huruvida priset på företagets finansiella instrument motsvarar det pris som inve-
steraren är villig att betala.69  Härtill kommer argumentet att genom att samtliga aktörer på 
marknaden offentliggör monopolistisk information kommer varje given del av information 
bidra till att prissättningen på värdepappersmarknaden är korrekt. Informationen anses 
nämligen förbättra möjligheterna att dra slutsatser från den givna informationen till en hel 
ekonomisk sektor eller region och på så vis möjliggöra jämförelser med ett större urval investe-
ringar.70  

Det är huvudsakligen av dessa skäl som artikel 17(1) föreskriver en skyldighet för emit-
tenter att offentliggöra insiderinformation –för att tillgodose att båda sidorna om en 
värdepapperstransaktion är på lika villkor och att prisbildningen på de finansiella instrumenten 
är korrekt.71 På så vis avses skadlig informationsasymmetri motverkas och ineffektiv resurs-
allokering på värdepappersmarknaden undvikas, vilket enligt ståndpunkter i litteraturen har 
ansetts ha en positiv inverkan på samhällsekonomin i stort.72 
 

4.2.2 Begränsning till ”fördelaktig information” 

Det finns emellertid gränser för den informationsgivning som anses ha positiva effekter för 
värdepappersmarknadens effektivitet. Skulle emittenter åläggas en alltför strikt skyldighet att 
offentliggöra information är risken att den relevanta informationsmassan, vilken är investerarna 

                                                
 
68 Jfr Hansen, The Hammer and The Saw, s. 3; Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, 

s. 12 f; Lannoo & Khachaturyan, Disclosure Regulation in the EU, s. 8.  
69 Jfr Hansen, Say When, s. 3; Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 25. 
70 Jfr Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 25. 
71 Jfr Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse, s. 31; Hansen, The Hammer and the Saw, 

s. 2 ff.; Say When, s. 3 f.; Noia & Gargantini, Issuers at Midstrem, s. 485; Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt 
och Aktiemarknadsrätt, s. 411 f; Keisu, Aktiemarknadsbolagens informationsgivning, s. 13. Det bör 
emellertid poängteras att den presenterade teorin om informationsgivningens roll för prissättningen av 
finansiella instrument stundom har ifrågasatts i litteraturen, jfr Avgouleas, ibid., s. 31 ff. och där 
presenterade teorier; Eklund & Stattin, id.; Keisu, ibid, s. 14 ff.; Härtill kommer att det i vissa andra 
rättsordningar, exempelvis i USA, inte har ansetts lika självklart att informationsgivningen ska ske på 
emittentens bekostnad, jfr Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 23 ff. 

72 Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 21; Keisu, Aktiemarknadsbolagens 
informationsgivning, s. 13. 
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till gagn, skulle spädas ut med information som är osäker, eller som saknar relevans för pris-
sättningen på de finansiella instrumenten. Det har i förlängningen ansetts göra det svårare för 
en potentiell investerare att i all denna informationsmassa särskilja vilken information som 
denne ska lägga till grund för sitt investeringsbeslut och vilken information som inte bör beaktas 
inom ramen för detsamma. Offentliggörande av information som är osäker, eller information 
som kanske rentav riskerar att vara felaktig, kan dessutom medföra att priset på de finansiella 
instrumenten skulle fastställas på felaktiga grunder. Härvid skulle sålunda den grundläggande 
funktionen av den obligatoriska informationsgivningen gå förlorad, såtillvida att allmänheten 
skulle riskera att vilseledas av den information som avsett att göra just det motsatta.73   
 Av nu beskrivna anledningar bör den obligatoriska informationsgivningen från emitten-
ternas sida enbart omfatta sådan information som är korrekt, monopolistisk och relevant.74 
Sådan information har i litteraturen beskrivits som ”fördelaktig information” (eng:”material 
information”).75 Information är ”korrekt” om de händelser som informationen rör har inträffat 
eller med tillräckligt stor sannolikhet kan förväntas inträffa. Informationen är vidare ”monopol-
istisk” för den ena parten om den är otillgänglig för den andra parten i transaktionen. Med 
”relevant” information avses avslutningsvis sådan information som kan tänkas påverka partens 
uppfattning om transaktionen och dess värde.76 I syfte att särskilja fördelaktig information från 
sådan information som inte anses vara av intresse för allmänheten, eller för prissättningen på 
de finansiella instrumenten, har informationsgivningen begränsats till att omfatta insider-
information. Det är sålunda definitionen av detta begrepp som avser särskilja fördelaktig 
information från icke-fördelaktig information. Definitionen påverkas emellertid även av andra 
aspekter, vilka diskuteras härnäst.  
 

4.2.3 Begräsning till informationsgivning som även gynnar emittenten  

Utöver argumentet att informationen ska vara sådan som faktiskt gynnar investerarna, varför 
informationsgivningen bör begränsas till fördelaktig information, finns även andra skäl som 
talar för att emittenternas obligatoriska informationsgivning inte bör vara för omfattande. En 
alltför långtgående informationsgivningsskyldighet riskerar nämligen att framställa upptagande 
av finansiella instrument på värdepappersmarknaden som mindre lukrativt.77 Det beror på att 

                                                
 
73 Jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt. 414; Hansen, The Hammer and The Saw,  

s. 3.; Hansen, Say When, s. 3; Keisu, Aktiemarknadsbolagens informationsgivning, s. 13 ff.  
74 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 3. 
75 Jfr Hansen, Say When, s. 15; Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 500; Di Noia, The Market 

Abuse Directive Disclosure Regime in Practice, s. 19.  
76 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 3. 
77 Jfr Skäl 55 MAR; ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, 

s. 6; Hansen, The Hammer and the Saw, s. 2 ff.; Lannoo & Khachaturyan, Disclosure Regulation in the 
EU, s. 8.  
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informationsgivningen är omgärdad av stora kostnader för de emittenter som har att följa 
bestämmelserna, så som kostnader för analytiker, experter eller särskilt inrättade informations-
givningsavdelningar, med uppgift att se till att reglerna i MAR efterlevs.78 För att de nämnda 
fördelarna med den obligatoriska informationsgivningen ska komma allmänheten och 
samhällsekonomin till godo måste det finnas ekonomiska incitament för ”ägaren” till inform-
ationen att offentliggöra den, trots dessa kostnader.  I förevarande fall rör det sig sålunda om 
att fördelarna med att vara ett noterat bolag med möjlighet att inhämta kapital från allmänheten 
måste överstiga de kostnader som informationsgivningen medför.79  

Utöver argumentet att kostnaderna som informationsgivningen måste stå i proportion till 
de fördelar som följer av att vara ett publikt bolag, finns det även ett intresse av att emittenter 
inte ska behöva offentliggöra information som är potentiellt skadlig för pågående projekt.80 
Exempelvis skulle offentliggörandet av ett bolags avsikt att lämna ett uppköpserbjudande på 
ett annat bolag förmodligen medföra att målbolagets marknadspris stiger till en nivå som i 
princip motsvarar det tänkta budet. Det skulle riskera att göra förvärvet dyrare och i förläng-
ningen riskera att rasera hela affären. Genom att ålägga emittenter en för långtgående 
informationsgivningsskyldighet, som omfattar den typen av intentioner, skulle det sålunda 
riskera medföra att takeovers mer eller mindre skulle bli omöjliga att genomföra. Det skulle 
knappast vara positivt för samhällsekonomin, och dessutom skulle det framställa börsnotering 
som oattraktivt.81 Den typen av argument bör också beaktas inom ramen för vilken information 
som ska anses böra omfattas av emittenternas obligatoriska informationsgivning. 

De argument som framförts under förevarande rubrik talar för att den monopolistiska 
informationsmassa som en emittent enligt reglerna i MAR ska vara skyldig att offentliggöra 
inte bara ska begränsas till att innefatta fördelaktig information, utan informationsgivningen får 
inte heller vara så omfattande att den riskerar att framställa börsnotering som ett oattraktivt sätt 
att inhämta kapital. I så fall riskerar nämligen privata bolag, som överväger att ta steget till att 
bli publika bolag, välja att förbli just icke-publika.82  
 

4.2.4 Uppskjutet offentliggörande 

Med anledning av de skäl som talar för en begränsning i informationsgivningen följer av artikel 
17(4) en möjlighet för emittenter att, på eget ansvar, skjuta upp offentliggörande av insider-
information, förutsatt att villkoren i artikeln är uppfyllda. Villkoren innefattar krav på att ett 

                                                
 
78 För en utförlig genomgång om de olika kostnader som omgärdar informationsgivning på värdepappers-

marknaden, se Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 16 ff. 
79 Jfr Hansen, Say When, s. 3; Schön, Corporate Disclosure in a Competitive Environment, s. 24 f.  
80 Jfr skäl 50 MAR. 
81 Jfr Noia & Gargantini, Issuers at Midstrem, s. 503. 
82 Hansen, Say When, s. 3.  
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omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada legitima intressen för emittenten eller för 
andra deltagare på marknaden, att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande skulle 
vilseleda allmänheten och att emittenten kan säkerställa att informationen förbli konfidentiell. 
Exempel på situationer då sådant uppskjutande anses befogat är, enligt punktens andra stycke, 
information som uppkommer stegvis i pågående processer, med syfte att resultera i en viss 
omständighet eller händelse.  

Möjligheterna till uppskjutet offentliggörande utökades genom MAR, i förhållande till 
tidigare reglering.83 Genom att utöka denna möjlighet har lagstiftaren sålunda möjliggjort att 
de överväganden som nämndes under föregående rubrik, om konkurrensskadlig information 
avseende pågående projekt, inte längre behöver beaktas i lika stor omfattning när gränserna för 
begreppet insiderinformation ska fastställas. Det förefaller ha varit ett försök att komma till 
rätta med de potentiella definitionsproblem som följer av begreppets dubbla användnings-
område, för att på så vis möjliggöra att en större mängd information kan träffas av förbudet mot 
insiderhandel.84 Begreppets dubbla användningsområde och konsekvenserna därav diskuteras 
mer utförligt under avsnitt 5. 
 

4.2.5 Sammanfattning 

Det är med ovan redovisade överväganden i åtanke som emittenters skyldighet att offentliggöra 
insiderinformation har kommit att konstrueras och föreskrivas i MAR. På så vis avses samtliga 
investerare få tillgång till samma informationsmassa och ha tillräckligt underlag för att kunna 
fatta välgrundade investeringsbeslut, baserade på en korrekt prisbild. Regleringen utgör en 
kompromiss mellan investerarnas intresse av att få tillgång till information som indikerar en 
korrekt prisbild på emittentens finansiella instrument och emittenternas intresse att inte behöva 
offentliggöra bolagskänslig information eller så pass mycket information att kostnaderna härav 
skulle överstiga fördelarna med att vara ett publikt bolag.85 Det är först om denna kompromiss 
förblir välavvägd som de samhällsgoda effekterna av informationsgivningen kommer att 
uppnås. En alltför omfattande och påskyndad informationsgivning anses nämligen riskera att 
skada såväl emittenterna som investerarna och i förlängningen även samhällsekonomin.86 Hur 
kompromissen ska göras för att en fullgod balans mellan de båda intressena ska uppnås är 
emellertid en politisk fråga som skiljer sig mellan olika rättsordningar, men en balans är likväl 
nödvändig att uppnå.87 Eftersom frågan om när information ska offentliggöras är beroende av 

                                                
 
83 Hansen, Say When, s. 23. 
84 Jfr Presidency compromise av den 20 november 2012; Hansen, Say When, s. 23. 
85 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 3 ff.; Say When, s. 3. 
86 ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 5; Keisu, Aktie- 

marknadsbolagens informationsgivning, s. 13.; jfr även skäl 2 MAR som anger att en effektiv och fun-
gerande värdepappersmarknad är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och välstånd. 

87 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 3.  
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begreppet insiderinformation är det också definitionen av detta begrepp som avgör hur balansen 
har konstruerats. Av den anledningen kommer behovet av att finna en balans mellan emittentens 
och investerarnas intressen få en central roll inom ramen för denna uppsats.  

Avslutningsvis bör även poängteras att det av skälen till MAR även framgår att ytterligare 
ett underliggande ändamål bakom reglerna om emittenters skyldighet att offentliggöra insider-
information är att stävja förekomsten av insiderhandel.88 Enligt min mening torde emellertid 
detta ändamål vara sekundärt i förhållande till de bakomliggande ändamål som presenterats 
under detta avsnitt, dvs. att skapa en korrekt prisbild av de finansiella instrumenten och mot-
verka ineffektiv resursallokering genom osäkra investeringar. I stället bör den regel som har till 
ändamål att stävja insiderhandel i första hand vara den bestämmelse som uttryckligen har till 
uppgift att göra just det sagda, nämligen förbudet mot insiderhandel i artikel 14.89 Vilka ända-
målen bakom denna bestämmelse är behandlas i det följande.  

 

4.3 Underliggande ändamål bakom förbudet mot insiderhandel 

4.3.1 Argumenten bakom förbudet mot insiderhandel 

Precis som informationsgivning har ansetts vara en förutsättning för en fungerande marknads-
ekonomi, har det, enligt ekonomiteorier, ansetts vara skadligt för marknaden om det är möjligt 
för vissa personer att fatta investeringsbeslut på sådan information som ännu inte har offentlig-
gjorts.90 Av den anledningen föreskrivs i artikel 14 ett förbud mot insiderhandel, vilket enligt 
skäl 23 kännetecknas av att någon uppnår en oberättigad fördel från insiderinformation till 
nackdel för tredje parter som är omedvetna om sådan information. Inte heller får sådan inform-
ation spridas till någon annan, eftersom ju större spridningen av den icke-offentliggjorda 
informationen är, desto större är risken att någon missbrukar informationen på ett ändamåls-
stridigt sätt.91 Förbudet avser sålunda förhindra att insiderinformation, som av någon anledning 
inte har offentliggjorts, läggs till grund för investeringsbeslut. Genom att somliga av marknads-
aktörerna besitter kurspåverkande information som inte andra aktörer besitter, skulle de 
informationsinnehavande aktörerna kunna utnyttja informationen till skada för övriga 
investerare.92  

                                                
 
88 Skäl 49 MAR.  
89 Jfr resonemanget i Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt, s. 32 där författarna argu-

menterar för att miljöhänsyn inte ska beaktas inom ramen för ett aktiebolags intressen eftersom sådana 
ändamål i stället tillvaratas genom särskilda, ändamålsspecifika regler. 

90 Sjödin, Insiders' outside/outsiders' inside, s. 15; Bhattacharya & Daouk, The World Price of Insider  
Trading, s. 23. 

91 Hansen, Is the insider trading ban becoming a barrier for investors?, s. 45.  
92 Jfr Mål C-45/08, Spector, p. 49 
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Argumenten bakom att förbjuda insiderhandel bygger huvudsakligen på två teorier. Den första 
teorin är en om marknadsegalitarism och bygger på en syn på insiderhandel som en överträdelse 
av förtroendet mellan insiderhandlaren och den berörda emittenten, vilket måste betraktas som 
omoraliskt och orättvist mot övriga investerare. För att förtroendet på värdepappersmarknaden 
ska upprätthållas förutsätts dessutom, enligt teorin, att investeringar sker under relativt 
jämbördiga förhållanden, med lika investeringsmöjligheter och tillgång till information.93  

Den andra teorin är marknadsfokuserad och bygger i stället på argument om marknads-
effektivitet, prissättning och likviditet. Enligt denna teori riskerar insiderhandel leda till att 
likviditeten skadas och att priset på de finansiella instrumenten därmed skulle behöva höjas.94 
Studier har även påvisat att insiderhandel ökar volatiliteten på de finansiella instrumenten som 
är föremål för insiderhandel, vilket skulle försvåra möjligheten att göra säkra, långsiktiga inve-
steringar.95 Inom ramen för den marknadsfokuserade teorin har det även framförts argument 
om att tillåten insiderhandel skulle riskera att stävja den samhällsnyttiga informations-
givningen, eftersom det skulle kunna leda till att insiders på publika bolag väljer att sitta inne 
på relevant information för att själva utnyttja densamma till sin egen vinning.96 Syftet med 
förbudet mot insiderhandel är därmed att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden 
genom att skapa jämlika marknadsförhållanden för investerare och på så vis minska missbruket 
av informationsasymmetri.97 
 Det bör emellertid poängterats att en omfattande diskussion har förts i litteraturen avseende 
hur väl förbudet i realiteten uppnår dessa ändamål och om insiderhandel verkligen medför de 
negativa effekter som företeelsen har påståtts medföra.98 Oaktat om de premisser som förbudet 
bygger på är korrekta eller inte så är det med utgångspunkt i de ovan nämnda teorierna som 
artikel 14 är konstruerad.99 När gränserna för definitionen av insiderinformation ska utredas är 
det därför med utgångspunkt i dessa argument som begreppets rekvisit måste bedömas.  
 

                                                
 
93 Jfr Mål C-45/08, Spector, p. 47; Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 701 f; jfr 

Sjödin, Insiders' outside/-outsiders' inside, s. 20; jfr även EU:s första försök att förbjuda insiderhandel 
genom Rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om 
insiderhandel, skäl 4 och 5.  

94 Moloney, a.st; Bhattacharya & Daouk, The World Price of Insider Trading, s. 76. 
95 Wei & Du, Does Insider Trading Raise Market Volatility?, s. 13 ff.  
96 Sjödin, Insiders' outside/outsiders' inside, s. 20 
97 Moloney, a.a., s. 701 f.; Sjödin, Insiders' outside/outsiders' inside, s. 19; Hansen, The Hammer and the 

Saw, s. 4; jfr även skäl 7 MAR. 
98 Jfr Moloney, s. 703; Nilsson, Insiderlagen; Sjödin, Insiders' outside/outsiders' inside; se Bhattacharya &  

Daouk, The World Price of Insider Trading, s. 1 n. 1 för en utförlig lista med litteratur på området. 
99 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 701.  
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4.4 De investerargrupper som bestämmelserna avser skydda 

Frågan om vilka investerargrupper som bestämmelserna i artikel 14 och artikel 17(1) avser 
värna om kan påverka de sätt på vilka rekvisiten för begreppet insiderinformation ska bedömas. 
Ett exempel på det sagda är att det för kortsiktiga investerare inte är lika viktigt att den inform-
ation de får med säkerhet är korrekt, så länge som den vinst som informationen på kort sikt kan 
medföra är värd risken att informationen senare visar sig vara oriktig. Skulle bestämmelsen om 
emittenters obligatoriska informationsgivning i första hand avse värna om denna inve-
sterargrupps intressen, skulle det därmed påverka den mängd information som en emittent ska 
vara skyldig att offentliggöra. Lika stora krav på informationens riktighet skulle nämligen inte 
ställas på densamma för att betrakta den som fördelaktig. Skulle bestämmelsen i stället ha lång-
siktiga investerares intressen i förgrunden skulle det på motsvarande sätt kunna innebära att 
högre krav bör ställas på informationens riktighet för att den ska omfattas av skyldigheten. Av 
den anledningen bör något även sägas om de investerargrupper som bestämmelserna avser 
värna om.  

Den danske professorn i finansmarknadsrätt, J.L. Hansen, har i sin artikel ”The Hammer 
and The Saw” beskrivit marknadspriset på finansiella instrument som en återspegling av den 
aktuella emittentens dagliga värde av intäkter inom en överskådlig framtid. Även tillfälliga 
fluktuationer i priset återspeglar framtida händelser, vilka kanske eller kanske inte kommer att 
inträffa. Härvid skulle det därmed inte föreligga någon skillnad mellan kortsiktiga och lång-
siktiga investerare, avseende marknadspriset, eftersom marknadspriset alltid kommer vara 
långsiktigt.100 Frågan är därför vad denna information säger om de olika investerargrupperna. 

För en kortsiktig investerare kommer varenda förändring i marknadspriset vara relevant, 
eftersom den utgör en investeringsmöjlighet. Den behöver inte utgöras av en säker och stor-
slagen investering, utan det räcker med blotta chansen att en förändring i priset kommer inträffa, 
eftersom det utgör en möjlighet att tjäna pengar på kort sikt. Härvid är det inte nödvändigt att 
den potentiella förändringen kommer ske, utan avgörande är den potentiella vinst som hän-
delsens inträffande kan medföra, ställd i relation till chansen att det faktiskt inträffar. Ju större 
inverkan på priset som kan förväntas av den aktuella händelsen, desto mindre sannolik behöver 
dess inträffande vara för att investeraren ska anse att informationen om den är tillräckligt rele-
vant för att grunda sitt investeringsbeslut på.101   

För långsiktiga investerare är det tvärt om av större vikt att den information som de grundar 
sina investeringar på, rör händelser som är förhållandevis säkra till sin inträffande. De är inte 
intresserade av tillfälliga fluktuationer i priset, för de investerar inte för att tjäna pengar på kort 
sikt; de investerar för att få avkastning på lång sikt. Inte heller är de intresserade av att ta del av 
affärshemligheter eller konfidentiella affärsstrategier vars offentliggörande skulle riskera att 
                                                
 
100 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 7. 
101 Id. 
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skada emittentens konkurrenskraft. Det skulle nämligen äventyra företagets möjligheter att på 
lång sikt öka värdet på sina finansiella instrument. För långsiktiga investerare är det i stället 
viktigt att de får information om emittentens finansiella situation och händelser som kan komma 
att påverka densamma, vilken är säker och pålitlig.102    

Eftersom emittenters skyldighet att, enligt artikel 17(1), offentliggöra insiderinformation 
avser skapa ett korrekt marknadspris på emittenternas finansiella instrument, och ett sådant 
marknadspris alltid kommer vara långsiktigt, skulle, enligt det anförda argumentet, regeln i 
första hand avser skydda långsiktiga investerares möjlighet att fatta välgrundade investerings-
beslut. Det sagda innebär emellertid inte, enligt Hansen, att kortsiktiga investerare inte skyddas 
av bestämmelserna i MAR. Deras intressen tillgodoses i stället genom artikel 14, på så vis att 
ingen annan kortsiktig investerare heller kan spekulera med den osäkra information som poten-
tiellt skulle kunna utgöra en affärsmöjlighet på kort sikt. Han understryker härvid sin artikels 
tes, att det råder en skillnad mellan de båda reglerna och att de är två olika verktyg som ska 
användas för olika ändamål: Reglerna om emittenters obligatoriska informationsgivning 
tillgodoser långsiktiga investerare med en möjlighet att skapa sig en korrekt uppfattning om sitt 
investeringsprospekt grundad på en långsiktig prisbild, medan förbudet mot insiderhandel 
skyddar såväl långsiktiga som kortsiktiga investerare från att någon fattar investeringsbeslut på 
för dem otillgänglig information. Den senare bestämmelsen skyddar därmed båda investerings-
grupperna.103  

Frågan om vilka investerargrupper reglerna avser skydda förefaller inte ha diskuterats i 
litteraturen, förutom av just Hansen. För egen del anser jag emellertid att han för ett övertygande 
resonemang. Det stödjs ytterligare av att långsiktiga investerare synes vara den investerargrupp 
som såväl historisk som idag utgör en majoritet på värdepappersmarknaden, varför det framstår 
som logiskt att reglerna utformats med dessa i förgrunden.104 Skulle denna investeringsgrupp 
förlora förtroendet för värdepappersmarknaden skulle därför de negativa effekterna därav vara 
större. Härtill kommer reglerna om den obligatoriska informationsgivningen också bygger på 
grundtanken att inte för mycket information ska lämnas, vilken riskerar att vilseleda allmän-
heten. Begräsningen av informationsgivningen till fördelaktig information, såväl som att 
konkurrensskadlig information inte ska omfattas, förefaller därmed också tala för att ändamålen 
bakom artikel 17(1) i första hand tar sikte på långsiktiga investerares intressen. Så som poäng-
terats av Hansen kommer kortsiktiga investerare i stället få sina intressen tillvaratagna såtillvida 
att de marknadsegalitaristiska hänsyn, som ligger bakom artikel 14, också gäller i förhållande 
till kortsiktiga investerare. Det synes därmed föreligga en viss skillnad mellan de båda 
definitionspåverkade bestämmelserna, i fråga om vilka investerargrupper de avser värna om. 

                                                
 
102 Hansen, The Hammer and The Saw, s. 7. 
103 Ibid., s. 8. 
104 Jfr Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse, s. 31 och författarens där angivna 

hänvisningar.   
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Dessa skillnader kan komma att få betydelse för hur rekvisiten i artikel 7(1) ska tolkas, i syn-
nerhet då tolkningen sker genom en teleologisk metod. 

 

4.5 Förhållandet mellan bestämmelserna i artikel 14 och artikel 17 

Bestämmelserna om emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation och förbudet 
mot insiderhandel är som framgått nära sammankopplade, såtillvida att båda bestämmelserna 
avser motverka effekterna av ändamålsskadlig informationsasymmetri. De båda bestäm-
melserna förutsätter även för sin tillämpning att den aktuella informationsasymmetrin innefattar 
insiderinformation, eftersom det enbart är asymmetri beträffande den sortens information som 
har ansetts vara skadlig för marknaden. Eftersom insiderinformation enligt artikel 17(1) ska 
offentliggöras så snart som möjligt efter att den har uppkommit, innebär det att förbudet mot 
insiderhandel enbart träffar sådan insiderinformation som av någon anledning inte offentlig-
gjorts ännu. När informationen offentliggjorts kommer den nämligen inte längre utgöra insider-
information, varför investeringsbeslut grundade på informationen inte heller träffas av förbudet 
mot insiderhandel.105  Förbudet har av denna anledning ansetts vara sekundärt i förhållande till 
emittenternas informationsgivning, såtillvida att dess funktion är att täppa till de luckor som 
uppstår när insiderinformation av någon anledning inte offentliggjorts.106  
 Syftet med såväl förbudet mot insiderhandel som emittenternas obligatoriska informations-
givning är därmed att uppnå det övergripande ändamålet att upprätthålla en effektiv 
värdepappersmarknad. Sätten på vilka reglerna avser uppnå detta syfte skiljer sig emellertid åt, 
varför de också till viss del kan anses ha olika underliggande syften. Det faktum att de alltjämt 
bygger på en enhetlig definition av begreppet insiderinformation kan därför komma att påverka 
definitionen av detsamma. Den diskussionen förs härnäst.  

  

                                                
 
105 Jfr rekvisiten i artikel 7(1) MAR varav ett är att informationen inte offentliggjorts. 
106 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 6; Say When, s. 5. 
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5 Den enhetliga definitionen av begreppet insiderhandel 
och short blanket-problemet 

5.1 Inledning 

Det har i litteraturen anförts att det råder en viss diskrepans mellan de underliggande ändamål 
som ligger bakom de båda definitionspåverkade bestämmelserna. Bestämmelserna har därför 
beskrivits som två separata verktyg som genom sina respektive användningsområden avser 
uppnå ett gemensamt resultat. Det sagda torde bland annat innebära att det vore ändamåls-
tekniskt felaktigt att tillämpa reglerna om emittenters obligatorisk informationsgivning i syfte 
att tillgodose förbudet mot insiderhandels ändamål. En sådan regeltillämpning har av Hansen 
jämförts med användningen av en hammare och en såg: båda verktygen används för det över-
gripande ändamålet att bygga ett hus men ska för den delen inte användas för att utföra det 
andra verktygets uppgifter, eftersom det snarare kan få skadliga konsekvenser.107  

Vilket av de båda verktygen som bör användas motiveras av de ändamål som ligger bakom 
den aktuella bestämmelsen. Frågan om vid vilken tidpunkt som en bestämmelse ska tillämpas 
avgörs emellertid av när definitionen av insiderinformation i artikel 7(1) är uppfylld. Den en-
hetliga definitionen av begreppet medför därmed att båda bestämmelserna kommer aktualiseras 
vid samma tidpunkt. Så som kommer diskuteras torde emellertid de underliggande ändamålen 
bakom de båda definitionspåverkade bestämmelserna motivera olika tidpunkter för när respek-
tive bestämmelse ska inträda. Genom att låta den enhetliga definitionen av begreppet insider-
information likväl avgöra den gemensamma tidpunkten för båda bestämmelsernas tillämp-
lighet, medför det att ändamålen bakom den ena av de definitionspåverkade bestämmelserna 
alltid kommer behöva prioriteras framför den andras ändamål, då definitionsprocessen genom-
förs. Genom att låta tidpunkten för båda bestämmelsernas tillämplighet fastställas på grundval 
av ändamålen bakom förbudet mot insiderhandel, kommer det ske till förfång för ändamålen 
bakom skyldigheten för emittenter att offentliggöra insiderinformation, och vice versa. Denna 
paradoxala situation har i litteraturen kallats för ”short blanket”-problemet – filten är för kort 
för att värma hela kroppen, vilket medför att en kroppsdel alltid måste prioriteras framför en 
annan.108  

I det följande kommer en diskussion föras kring Hansens liknelse med hammaren och 
sågen, såväl som short blanket-problemet. Diskussionen förs för att utreda vilka konsekvenser 
den enhetliga definitionen av begreppet insiderinformation kan tänkas få för definitionen av 
detsamma. Härtill kommer en historisk beskrivning av lagstiftningsarbetet bakom MAR 
presenteras, för att försöka förklara hur det kommer sig att definitionen i artikel 7(1) är behäftad 
med nu nämnda problem. 

                                                
 
107 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 5 f. 
108 Ibid., s. 11; Say When, s. 7. 
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5.2 Hammaren och sågen – riskerna med att tillämpa den ena bestämmelsen 
för att tillvarata den andra bestämmelsens ändamål 

Inledningsvis diskuteras Hansens liknelse med hammaren och sågen: att tillämpningen av en 
av de definitionspåverkade bestämmelserna för att tillvarata den andra bestämmelsens uppgifter 
skulle vara som att använda en hammare för att utgöra en sågs uppgifter. För att tesen ska vara 
korrekt förutsätts inledningsvis att det råder en diskrepans mellan de ändamål som bestäm-
melserna avser värna om. Föreligger det inte någon ändamålsdiskrepans fallerar liknelsen och 
de skadliga effekterna som anses följa härav torde inte föreligga. Inte heller skulle något short 
blanket-problem föreligga, då filten s.a.s. enbart har en kroppsdel som den behöver värma. 

Mot ståndpunkten att de båda bestämmelserna skiljer sig åt ur detta hänseende går det 
inledningsvis att konstatera att det övergripande syftet bakom båda bestämmelserna är att 
upprätthålla en effektiv värdepappersmarknad och bibehålla allmänhetens förtroende för den-
samma.109 Det sagda motbevisar emellertid inte Hansens tes eftersom det är de sätt på vilka 
respektive bestämmelse uppnår det sagda som skiljer sig åt enligt hans uppfattning. Reglerna 
om emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation syftar i huvudsak till att ge inve-
sterare tillräckligt med information för att fatta välgrundade investeringsbeslut och därvid 
kunna skapa en rättvisande prisbild av emittentens värdepapper. I den mån ändamålsskäl talar 
för att informationen inte kan offentliggöras finns förbudet mot insiderhandel, vilket syftar till 
att förhindra att personer med tillgång till denna icke-offentliggjorda och kurspåverkande 
information missbrukar densamma till skada för andra.110 På grundval av den beskrivning av 
bestämmelsernas ändamål som gjordes under avsnitt 4 håller jag med Hansen ur detta hän-
seende, i det att det synes föreligga en skillnad mellan bestämmelsernas underliggande ända-
mål.  

Mot det sagda går det att invända att det i skäl 49 till MAR anges att även artikel 17(1) 
avser förhindra insiderhandel. Därmed kan det påstås att en sådan tydlig distinktion mellan 
bestämmelsernas underliggande ändamål inte heller är möjlig att göra och att bestämmelserna 
därmed ska anses verka i icke-separerad symbios. Argumentet har en viss poäng såtillvida att 
det är riktigt att offentliggörande av potentiellt kurspåverkande information även omintetgör 
risken för att informationen missbrukas. Därmed fyller likaledes artikel 17(1) en funktion inom 
ramen för intresset att motverka insiderhandel. I enlighet med Hansens problembeskrivning om 
att använda ett av verktygen för fel ändamål är emellertid min uppfattning att intresset av att 
motverka insiderbrott i första hand bör ske genom den regel som uttryckligen har det till syfte, 

                                                
 
109 Jfr skäl 2 och skäl 24 MAR. 
110 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 4 f; Say When, s. 5; jfr även Moloney, EU Securities and Financial 

Markets Regulation, s. 731. 
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nämligen förbudet mot insiderhandel.111 Reglerna om offentliggörande av insiderinformation 
bör i stället tillämpas för att i första hand uppnå de ändamål som ligger bakom dessa regler, 
nämligen att tillgodose allmänheten med relevant och korrekt information inför fattandet av 
investeringsbeslut. Skulle informationsgivningen i första hand tillämpas för att motverka ris-
kerna med insiderhandel skulle det nämligen riskera att undergräva övriga ändamål bakom 
reglerna, vilka inte på motsvarande sätt upprätthålls genom förbudet mot insiderhandel.112 Det 
sagda tål att utvecklas.  

En tidig och omfattande skyldighet för emittenter att offentliggöra insiderinformation som 
berör bolaget skulle å ena sidan minska riskerna för insiderhandel, eftersom den informations-
massa som befinner sig i monopolistiskt innehav hos emittenten, och som därmed kan miss-
brukas, på så vis skulle minska markant. En sådan regeltillämpning skulle därmed vara 
önskvärd sett till ändamålen bakom artikel 14. Å andra sidan skulle en alltför omfattande 
skyldighet för emittenterna, att inom ramen för artikel 17(1) offentliggöra insiderinformation, 
medföra att den relevanta informationsmassa som finns tillgänglig för allmänheten skulle 
spädas ut med information som är osäker eller irrelevant för de flesta investerare.113 
Informationsmassan skulle därmed bli svåranalyserad och allmänheten skulle riskera att vilse-
ledas av information om förväntade händelser som i slutändan inte inträffar, eller information 
som inte har betydelse för prisbildningen. Det skulle därmed bli svårare för investerare att fatta 
välgrundade investeringsbeslut på grundval av den information som offentliggjorts med artikel 
17(1) som grund.114 Härtill kommer att en sådan omfattande informationsgivningsskyldighet 
skulle riskera att skada emittenternas legitima intresse att inte offentliggöra viss information 
och den ökade administrativa börda en sådan tillämpning av reglerna skulle medföra.115 Emit-
tenter kan förvisso skjuta upp offentliggörandet under vissa förutsättningar, men även ett sådant 
förfarande är resurskrävande och sammantaget skulle därmed emittenternas skyldigheter 
riskera att framställa börsnotering som mindre lukrativt.116 Med hänsyn till att det är de senare 

                                                
 
111 Jfr resonemanget i Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt, s. 32 där författarna 

argumenterar för att miljöhänsyn inte ska beaktas inom ramen för ett aktiebolags intressen eftersom 
sådana ändamål tillvaratas genom särskilda, ändamålsspecifika regler. 

112 Jfr även Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 731 där problemen med de dubbla 
ändamålen med offentliggörande av insiderinformation belyses. 

113 Det sagda gäller i synnerhet för långsiktiga investerare vilka i allt högre grad vill basera sina 
investeringsbeslut på säkra grunder, medan kortsiktiga investerare potentiellt skulle ”spela” på den osäkra 
informationen.  

114 Om att offentliggörande av osäker information riskerar att vilseleda allmänheten, jfr ESME, Market abuse 
EU legal framework and its implementation by member states, s. 5; Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt 
och Aktiemarknadsrätt, s. 414.  

115 Jfr Hansen, The Hammer and the Saw, s. 10; Say When, s. 3. 
116 Som nämnts är en förutsättning för att emittenter ska betrakta börsnotering som ett attraktivt sätt att 

bedriva sin verksamhet att nyttan av detsamma överskrider nackdelarna, varför den administrativa och 
ekonomiska börda som följer därav inte får vara för tung, jfr ESME, Market abuse EU legal framework 
and its implementation by member states, s. 5; Hansen, Say When, s. 3; Schön, Corporate Disclosure in 
a Competitive Environment, s. 24 f. 
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ändamålen som i första hand ligger bakom skyldigheten för emittenter att offentliggöra insider-
information, bör det även vara med utgångspunkt i sådana överväganden som bedömningen ska 
göras av om artikel 17(1) ska tillämpas, snarare än med beaktande av risken att icke-offentlig-
gjord information kan missbrukas av personer med tillgång till den. Sådana överväganden ska 
i stället beaktas inom ramen för en bedömning enligt artikel 14. Annars är risken att en spik 
försöker slås in med en såg.  

Vad som anförts ovan visar enligt min mening att det alltjämt föreligger en diskrepans 
mellan de båda definitionspåverkade bestämmelsernas underliggande ändamål såväl som 
mellan vad som avses uppnås med respektive bestämmelse. Min uppfattning är därmed att 
bestämmelserna, precis som Hansen avsett åskådliggöra med sin liknelse, ska betraktas som 
olika verktyg med olika syftesområden. Användningen av det ena verktyget för att utföra det 
andra verktygets uppgifter leder sällan till önskade resultat och bör undvikas. Trots det sagda 
förefaller diskrepansen stundom glömmas bort av såväl de normskapande- som av de regel-
tillämpande myndigheterna.117 En annan aspekt av denna ändamålsdiskrepans är att det faktum 
att de båda bestämmelserna bygger på en enhetlig definition av begreppet insiderinformation 
synes leda till att ändamålen bakom respektive bestämmelse inte går att separera på ett sådant 
sätt som kan anses önskvärt. Det sagda diskuteras i det efterföljande. 

 

5.3 Short blanket-problematiken – problemet med en gemensam tidpunkt 
för de båda bestämmelsernas tillämpning  

5.3.1 Inledande problembeskrivning 

När det nu konstaterats att en viss diskrepans går att skönja mellan de båda definitionspåverkade 
bestämmelsernas underliggande ändamål och syften, bör en diskussion föras kring vilka konse-
kvenser det sagda får avseende begreppet insiderinformations definition. Så som beskrevs i 
inledningen till detta avsnitt kan det faktum att begreppet bygger på en enhetlig definition leda 
till vissa övervägandeproblem, såtillvida att den ena bestämmelsens ändamål kommer behöva 
prioriteras framför den andras – short blanket-problemet. Det är ett problem som även noterats 
av EU:s institutioner och poängterades bland annat av EU-domstolen i förhandsavgörandet 
Daimler. I domskälen konstaterades nämligen att båda de definitionspåverkade bestämmelserna 
motiverar olika grad av sannolikhet för en händelses inträffande, vid prövningen om huruvida 
det första underliggande kriteriet för rekvisitet specifik natur ska anses vara uppfyllt, varför en 
avvägning mellan de båda bestämmelsernas ändamål behöver göras.118 Eftersom problemet är 
                                                
 
117 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 6; för exempel på situationer där EU-domstolen har motiverat 

svaret på frågan om en emittenters ska vara skyldig att offentliggöra insiderinformation, på grundval av 
risken att informationen annars kan missbrukas, se Mål C-19/11, Daimler, p. 33; Mål C-628/13, Lafonta, 
p. 25; jfr även DN 2017-4, GomSpace. 

118 Mål C-19/11, Daimler, p. 47-48. 
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nära kopplat till definitionen av insiderinformation behöver det beskrivas och diskuteras innan 
begreppets rekvisit utreds.  

Problemet beror förvisso på begreppet insiderinformations dubbla användningsområde, 
men grundar sig huvudsakligen på den tidpunkt då bestämmelserna bör aktualiseras.119 Så som 
förklarades under föregående rubrik motiverar nämligen de ändamål som ligger bakom artikel 
14 att förbudet inträder så snart som information uppkommer som potentiellt kan påverka priset 
på en emittents finansiella instrument. Det är nämligen vid denna tidpunkt som informationen 
kan missbrukas till nackdel för andra. Ändamålen bakom artikel 17(1) motiverar emellertid inte 
alltid att informationen av den anledningen bör offentliggöras, eftersom potentiellt kurs-
påverkande information likväl kan vara omgärdade av sådan osäkerhet eller otydlighet att 
offentliggörande av densamma skulle riskera att vilseleda allmänheten. Tidpunkten för när 
emittenter enligt artikel 17(1) ska vara skyldiga att offentliggöra informationen torde därmed i 
de flesta fall infalla vid ett senare stadium i en process, än den tidpunkt då ändamålen bakom 
artikel 14 motiverar att förbudet bör inträda. Eftersom MAR alltjämt föreskriver att båda 
bestämmelsernas tillämplighet kommer infalla så snart som den enhetliga definitionen av 
begreppet insiderinformation är uppfylld, innebär det att båda bestämmelsernas alltid kommer 
aktualiseras vid samma tidpunkt. I de fall informationen är säker redan från början föreligger 
ingen diskrepans mellan den tidpunkt då de båda bestämmelsernas ändamål motiverar att de 
bör tillämpas. Men i många fall är så inte fallet, exempelvis under pågående förhandlingar. Det 
är i dessa fall som regleringen i MAR ger upphov till short blanket-problemet – den ena bestäm-
melsens underliggandeändamål kommer behöva prioriteras framför de ändamål som ligger 
bakom den andra bestämmelsen, vid frågan om någon form av information ska klassificeras 
som insiderinformation. Konstateras exempelvis att händelser som är osäkra till sitt inträffande 
ska omfattas av definitionen kommer det gynna ändamålen bakom artikel 14 till förfång för 
ändamålen bakom artikel 17, medan en definition som ställer högre krav på informationens 
säkerhet får spegelvänd effekt.120 
 

5.3.2 Short blanket-problemet före MAR och i samband med förordningens  
framtagande 

Short blanket-problemet har också noterats av de normskapande EU-institutionerna. Bland 
annat uppmärksammades det i en rapport från ESME121, i vilken implementeringen av MAD 
utvärderades. I rapporten konstaterades inledningsvis att direktivets användning av en enhetlig 

                                                
 
119 Jfr Hansen, The Hammer and the Saw, s. 8; Say When, s. 6; Moloney, EU Securities and Financial 

Markets Regulation, s. 730 f.  
120 Jfr Mål C-19/11, Daimler, p. 47-48; ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation 

by Member States, s. 5; Hansen, The Hammer and the Saw, s. 7 f. 
121 The European Securities Markets Expert Group, ett EU-organ som skapats som juridisk och ekonomisk 

rådgivare för kommissionen i vissa frågor genom kommissionens beslut (2006/288/EG). 
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definition av begreppet insiderinformation förefaller vara regelverkets mest avgörande brist, 
jämfört med dess föregångare. Den enhetliga definitionen beskrevs som huvudanledningen till 
bristfällig och inkonsekvent implementering av direktivet bland medlemsstaterna och att den 
bidrog till att regeltillämpningen blev komplicerad och inkonsekvent. ESME efterfrågade 
därför en förändring i detta hänseende, antingen genom ett förtydligande med innebörd att 
offentliggörande av insiderinformation inte bör ske förrän informationen är av tillräckligt 
specifik natur (så att tidpunkterna för de definitionspåverkade bestämmelsernas tillämpning inte 
längre behöver vara desamma) eller genom en utvidgad möjlighet till uppskjutet offentlig-
görande.122 Sålunda förefaller short blanket-problemet inte enbart vara en konstruktion i litte-
raturen, utan en företeelse som även inom de normskapande myndigheterna ansetts försvåra 
definitionsprocessen och tillvaratagandet av de definitionspåverkade bestämmelsernas ända-
mål. 

Motsvarande iakttagelser gjordes även av kommissionen i samband med att MAR var 
under bearbetning. Därför föreslogs, i enlighet med EMSE:s första lösning på problemet, att 
det i skäl 14 till förordningen skulle uppmärksammas att insiderinformation i vissa fall kan 
komma att missbrukas redan vid en tidigare tidpunkt än den då informationen måste offentlig-
göras. Av den anledningen föreslogs att förbudet mot insiderhandel i sådana fall skulle aktua-
liseras så snart insiderinformationen uppkom, men att skyldigheten att offentliggöra densamma 
inte skulle inträffa förrän informationen var tillräckligt specifik.123 Den föreslagna lösningen 
skulle således åtgärda den short blanket-problematik som den enhetliga definitionen medför, 
såtillvida att tidpunkten för de båda bestämmelsernas tillämpning inte längre skulle över-
lappa.124  

Den föreslagna lösningen var ingen nyhet. Flera medlemsstater hade, vid sin implemen-
tering av MAD, valt att tillämpa ett s.k. tvåstegsförfarande. Tvåstegsförfarandet innebär att 
förbudet mot insiderhandel aktualiseras så snart insiderinformation konstateras föreligga medan 
offentliggörande av densamma inte är föreskrivet förrän de händelser informationen avser är 
säkra till sitt inträffande.125 Förfarandet skiljer sig därmed från det s.k. hopbindnings-

                                                
 
122 ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 5 f.; Krause & 

Brellochs, Insider trading and the disclosure of inside information after Geltl v Daimler, s. 296; Moloney, 
EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 732. 

123 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (marknadsmissbruk), KOM (2011) 651. 

124 Så som poängterats är det egentligen inte den enhetliga definitionen som ger upphov till problemet, utan 
det faktum att båda bestämmelserna inträder vid samma tidpunkt. Eftersom tidpunkten alltjämt är knuten 
till definitionen av begreppet insiderinformation får emellertid en enhetlig definition av detsamma nu 
beskrivna effekt.  

125 Utrymmet till en sådan tolkning grundade sig på ordalydelsen av artikel 2.2 i genomförandedirektivet, 
enligt vilket medlemsstater ansågs ha uppfyllt kravet på implementering av emittenters skyldighet att 
offentliggöra insiderinformation när en emittent är skyldig att offentliggöra information ”upon the coming 
of existence of a set of circumstances”, se Hansen, The Hammer and the Saw, s. 9. 
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förfarande126, som vissa medlemsstater tillämpade även inom ramen för MAD, genom vilket 
de båda bestämmelserna inträffar vid samma tidpunkt.127   
 Under arbetet med MAR kom emellertid kommissionen att under flera etapper revidera sitt 
initiala förslag till den nya förordningen.128 Medan kommissionen slutligen valde att åter-
använda vissa delar från MAD och tillhörande genomförandedirektiv, så som exempelvis 
definitionen av insiderinformation och rekvisitet specifik natur, valde den emellertid att inte 
inkludera vissa delar. Ett exempel härvid är den bestämmelse som möjliggjort implementering 
av MAD genom ett tvåstegsförfarande.129 Trots att tvåstegsförfarandet skulle åtgärda short 
blanket-problemet valde kommissionen sålunda att efter mycket övervägande slutligen 
bestämma att den enhetliga tillämpningen av de definitionspåverkade bestämmelserna skulle 
genomföras på grundval av ett hopbindningsförfarande. Short blanket-problemet avsågs istället 
åtgärdas genom ESME:s andra lösningsförslag, genom införande av en utvidgad möjlighet för 
emittenterna att enligt artikel 17(4) skjuta upp offentliggörandet i vissa fall.130 Inte heller valde 
kommissionen att inkludera det i det första utkastet föreslagna skäl 14, i vilket short blanket-
problemet hade noterats. Anledningen bakom kommissionens beslut tycks delvis bero på 
oenighet om vilken lösning som var att föredra, inom såväl kommissionen som mellan 
medlemsstaterna. Härtill kommer att kommissionen synes ha blivit påverkade av utgången i 
förhandsavgörandet Daimler, som vid tiden för MAR:s bearbetning var uppe för prövning vid 
EU-domstolen.131 Fallet behandlas mer ingående under avsnitt 8.2. 
 

                                                
 
126 Min översättning av det engelska begreppet ”the tie-in approach”. 
127 ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 6; Hansen, Say 

When, s. 7; Krause & Brellochs, Insider trading and the disclosure of inside information after Geltl v 
Daimler, s. 296. 

128 Exempel på potentiella lösningar på short blanket-problemet som föreslogs inom arbetet med MAR var 
införande av två separata definitioner av insiderinformation: en för offentliggörande av 
insiderinformation (så som definitionen ser ut i artikel 7(1)) och en för förbudet mot insiderhandel (det 
från Storbritannien hämtade begreppet RINGA – relevant information not generally available to the 
public). Även detta förslag togs emellertid bort under lagstiftningsprocessens gång, se Hansen, Say When, 
s. 20 f.; Hansen & Moalem, The MAD Disclosure Regime and the Twofold Notion of Inside Information, 
s. 323; Krause & Brellochs, Insider trading and the disclosure of inside information after Geltl v Daimler, 
s. 296. 

129 Se not 125 ovan.  
130 Hansen, Say When, s. 16; jfr även ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by 

 member states, s. 7 där EMSE lyfter fram denna lösning som en av två möjliga för att åtgärda problemet. 
131 jfr Danish Presidency MAR Progress Report, 21 juni 2012, Council Document 11535/12, s. 2 f. i vilken 

det framhålls att arbetet med MAR skulle läggas på is i väntan på domstolens dom i Daimler för att kunna 
ta den i beaktande; se även Hansen, The Hammer and the Saw, s 9; Say When, s. 9; Moloney, EU 
Securities and Financial Markets Regulation, s. 732.  
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5.3.3 Reflektioner över kommissionens slutliga lösning 

Avslutningsvis ska något säga om den lösning som kommissionen tillslut beslutade sig för, 
beträffande hur short blanket-problemet skulle lösas. Som nämnts hade nämligen två lösnings-
förslag presenterats av ESME. Antingen avsågs problemet lösas genom en förändring i definit-
ionen av insiderinformation, så att en distinktion avseende rekvisitet specifik natur infördes 
mellan de båda definitionspåverkade bestämmelserna. På så vis skulle förbudet mot insider-
handel inträda vid en lägre grad av specificitet än den då skyldigheten för emittenterna att 
offentliggöra informationen inträder. Eller så skulle problemet försöka lösas genom en utvidgad 
möjlighet för emittenter att skjuta upp sitt offentliggörande av informationen i de fall ett 
offentliggörande skulle riskera att vilseleda allmänheten, mm. 
 Sett till uppsatsens frågeställning, och enligt min mening även sett till förutsägbarheten av 
förordningens bestämmelser, hade en lösning enligt det första alternativet varit att föredra. 
Genom att distinktera definitionen av insiderinformation så att respektive regel skulle förutsätta 
olika grader av informationens specifika natur hade det varit möjligt att konstatera en minimi-
gräns då information under alla omständigheter är att betrakta som insiderinformation, vilken 
det är förbjudet att handla med. Det räcker härvid att konstatera att informationen är tillräckligt 
konkret och potentiellt kurspåverkande för att möjliggöra för kortsiktiga investerare att spela 
på risken att informationen är korrekt. Gränsen för emittenternas offentliggörande skulle där-
emot kunna sättas högre, med långsiktiga investerares intresse i fokus, inkluderat ett högre krav 
på informationens säkerhet. Därmed kommer marknadspriset, enligt de teorier som ligger 
bakom bestämmelsen, att sättas på mer verklighetsbaserade grunder och allmänheten kommer 
enbart få sådan information som faktiskt är riktig. Härvid hade short blanket-problemet kommit 
att avlägsnas från MAR och de övervägandeproblem som det kan medföra, vid frågan om viss 
information ska anses utgöra insiderinformation, skulle inte längre göra sig påtagliga. 
Definitionsprocessen skulle därmed ha förenklats betydligt.  

Genom att i stället försöka komma tillrätta med short blanket-problemet genom en utvidgad 
möjlighet att skjuta upp offentliggörandet kommer tidpunkten för bestämmelsernas tillämpning 
alltjämt vara densamma. Det är förvisso sant att short blanket-problemet till viss del åtgärdas 
om emittenter väljer att skjuta upp offentliggörandet, eftersom tidpunkten för offentliggörandet 
då inträffar senare än förbudet mot insiderhandel. Allmänheten är emellertid beroende av att 
emittenterna faktiskt skjuter upp offentliggörandet i de fall det är osäkert om de händelser som 
informationen rör faktiskt kommer att inträffa. Det finns nämligen ingen skyldighet för emitten-
terna att skjuta upp offentliggörandet så snart som definitionen av insiderinformationen är upp-
fylld – tvärt om har de en skyldighet att offentliggöra informationen.132 Allmänheten står 
därmed alltjämt inför en risk att för tidigt offentliggörande av insiderinformation vilseleder 

                                                
 
132 Härvid bör dock noteras att felaktigt offentliggörande i vissa fall kan utgöra marknadsmanipulation, se 

Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 503.  
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dem, vilket enligt min uppfattning går emot det huvudsakliga ändamålet bakom artikel 17(1). 
För definitionsfrågan medför det faktum att definitionen av insiderinformation alltjämt kommer 
förbli enhetlig för de båda bestämmelserna, att definitionen kommer behöva göras på grundval 
av båda bestämmelsernas underliggande ändamål, vilket markant komplicerar bedömningen av 
om definitionen är uppfylld eller inte. Exempelvis kommer risken att kortsiktiga investerare 
spelar på osäker information behöva beaktas även inom ramen för om huruvida emittenter ska 
vara skyldiga att offentliggöra informationen eller inte, vilket inte torde vara i linje med de 
ändamål som ligger bakom artikel 17(1). De övervägandeproblem som ESME noterade inom 
MAD har sålunda inte åtgärdats, utan definitionsprocessen är även fortsättningsvis lika kompli-
cerad som den var under MAD, med undantag att emittenternas uppskjutna offentliggörande 
också kan beaktas inom bedömningen.  Härtill kommer att det administrativa arbete som åläggs 
emittenterna i samband med att de förväntas skjuta upp offentliggörandet, kommer medföra 
kostnader; en aspekt som vill undvikas för att inte framställa börsnotering som mindre lukrativt.  

Min uppfattning är därmed att ett tvåstegsförfarande både hade förenklat bedömningen av 
om information ska anses utgöra insiderinformation eller inte, samtidigt som det tillvaratagit de 
båda bestämmelsernas underliggande ändamål i allt högre grad.  
 

5.4 Sammanfattning och slutsats 

De definitionspåverkade bestämmelserna kan betraktas som två verktyg vilka båda används för 
att uppnå det gemensamma syftet att upprätthålla en effektiv värdepappersmarknad, inne-
fattande att allmänhetens förtroende för densamma bibehålls och att en korrekt prisbild vidhålls. 
Samtidigt ska de alltjämt betraktas som två separata verktyg, eftersom det sätt på vilket de 
avser uppnå det sagda skiljer sig åt. Artikel 17(1) avser uppnå det övergripande syftet genom 
att emittenter åläggs en skyldighet att offentliggöra fördelaktig information till allmänheten, så 
att de kan fatta välgrundade investeringsbeslut baserat på en korrekt prisbild. Förbudet mot 
insiderhandel avser förhindra personer från att missbruka potentiellt priskänslig information, 
som av någon anledning inte har offentliggjorts, till skada för andra och i förlängningen för 
marknaden. De båda bestämmelserna bör därför också anses ha regelspecifika underliggande 
ändamål, vilka inte alltid överlappar med den andra bestämmelsens ändamål. Av den anled-
ningen bör inte det ena verktyget tillämpas för att tillvarata det andra verktygets ändamål, 
eftersom det riskerar att undergräva det förra verktygets egna ändamål och därmed få skadliga 
effekter. Det sagda har av Hansen jämförts med användningen av en hammare och en såg.  

Genom att fastställa att det föreligger vissa skillnader mellan de båda bestämmelserna, kan 
det även konstateras att respektive bestämmelse motiverar olika tidpunkter vid vilka de bör 
tillämpas. Ändamålen bakom artikel 14 motiverar att förbudet inträder så snart information 
uppkommer vilken potentiellt kan påverka priset på berörda finansiella instrument. Det är näm-
ligen vid denna tidpunkt kortsiktiga investerare kan missbruka informationen. Artikel 17(1) 
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motiverar emellertid att informationen ska offentliggöras först när den är tillräckligt säker till 
sitt inträffande att den inte riskerar att vilseleda allmänheten. Genom att MAR alltjämt har 
konstruerats med en gemensam tidpunkt för båda bestämmelsernas tillämpning – nämligen så 
snart definitionen av insiderinformation är uppfylld – uppkommer ett short blanket-problem. 
Det innebär att vid frågan om definitionen av insiderinformation är uppfylld, kommer den ena 
bestämmelsens ändamål konsekvent behöva prioriteras framför den andra bestämmelsens ända-
mål. Filten är nämligen för kort för att tillvara dem båda.   
 Kommissionen försökte lösa problemet genom en utökad möjlighet för emittenter att skjuta 
upp sitt offentliggörande av insiderinformation, enligt artikel 17(4).  Lösningen medför emel-
lertid att även MAR, precis som föregångaren MAD, bygger på en enhetlig definition av 
begreppet insiderinformation. Så snart som definitionen är uppfylld är både artikel 14 och 
artikel 17(1) tillämpliga. För uppsatsens frågeställning innebär det att både ändamålen bakom 
förbudet mot insiderhandel och ändamålen bakom emittenters skyldighet att offentliggöra 
insiderinformation kommer behöva beaktas då definitionen av insiderinformation ska fast-
ställas. Short blanket-problemet kommer därmed alltjämt göras påtagligt då definitionen 
försöker utrönas genom en teleologisk tolkning.  
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Del II – Rekvisitanalys 
 
Utgångspunkterna för uppsatsens huvudfråga – att utreda innebörden av begreppet insider-
information – har nu fastslagits. Därmed inleds Del II av uppsatsen, i vilken det diskuterande 
och analyserande arbetet inleds, beträffande definitionen av begreppet insiderinformation. 
Arbetet bygger på de konstateranden och iakttagelser som gjorts under Del I. På grundval av 
dessa kommer samtliga fyra rekvisit för definitionen av insiderinformation att diskuteras och 
analyseras, för att utröna deras definition. Det är sålunda denna del av uppsatsen som utgör 
den huvudsakliga delen för frågeställningens besvarande. Del II avslutas med uppsatsens 
avslutande reflektioner och slutsatser. 
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6 Information som rör en eller flera emittenter eller ett  
eller flera finansiella instrument 

6.1 Inledning 

Härvid inleds utredningen avseende innebörden av rekvisiten för insiderinformation, så som de 
kommer till uttryck i artikel 7(1). Det första rekvisit som utreds är kravet på att informationen, 
för att den ska anses utgöra insiderinformation, ”direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter 
eller ett eller flera finansiella instrument”. Avsikten är sålunda att avgöra när, inom ramen för 
de båda definitionspåverkade bestämmelserna, detta första rekvisit ska anses vara uppfyllt. 
Inledningsvis kommer begreppen ”emittent” och ”finansiella instrument” diskuteras. Därefter 
kommer begreppen ”direkt” och ”indirekt” diskuteras, för att utröna hur de ska förstås. 

 

6.2 En eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument 

Informationen kan enligt definitionen röra både en eller flera emittenter133 och ett eller flera 
finansiella instrument134, för att kunna utgöra insiderinformation. Informationen kan således 
antingen röra (i) den juridiska person som utfärdar finansiella instrument och har tagit upp dessa 
till handel eller (ii) dessa finansiella instrument. En nyhet för MAR i förhållande till MAD är 
att de finansiella instrumenten numer inte behöver vara upptagna på en reglerad marknad för 
att träffas av förordningens tillämpningsområde, utan även finansiella instrument som tagits 
upp på en OTF eller MTF omfattas135 Det har motiverats av att handel på sådana plattformar 
ökat de senaste åren, varför det ansetts finnas ett behov av att utvidga tillämpningsområdet för 
den EU-rättsliga regleringen avseende marknadsmissbruk till att även omfatta finansiella 
instrument som tagits upp till handel på dessa plattformar.136  

Eftersom emittenter som enbart har sina finansiella instrument upptagna på de senare platt-
formarna inte alltid har samma ekonomiska styrka som företag vilka har sina finansiella 
instrument upptagna på en reglerad marknad, torde denna utvidgning enligt min mening kunna 
påverka bedömningen av övriga rekvisit i artikel 7(1). Det beror på att en tolkning av begreppet 
insiderinformation som skulle göras alltför bred och omfatta alltför mycket information skulle 
riskera att ålägga dessa aktörer en tung skyldighet att offentliggöra insiderinformation. Om 
                                                
 
133 Med emittent avses, enligt artikel 3(1)(21) MAR, ”/…/ en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk 

person som emitterar eller föreslår emission av finansiella instrument, där emittenten när det är fråga 
om depåbevis som motsvarar finansiella instrument, är den som emitterat de finansiella instrument som 
depåbeviset motsvarar”.  

134 Med finansiella instrument avses de finansiella instrument som anges i avsnitt I bilaga C till direktiv 
2014/65/EU, i enlighet med hänvisningen i artikel 4(1)(15) MAR. Det rör sig kortfattat om i princip alla 
former av överlåtbara värdepapper, optioner, swappar, konvertibler och dylikt.  

135 Jfr artikel 1(1)–(3) MAR.  
136 Skäl 8–9 MAR. 
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denna skyldighet inte står i proportion till de fördelar som är kopplade till att ha finansiella 
instrument upptagna till handel på en MTF eller en OTF riskerar det att medföra att allt färre 
företag väljer att ta upp sina finansiella instrument på dylika plattformar och förbli privata. Det 
är i vart fall en aspekt som bör tas i beaktande då övriga rekvisits innebörd utreds.  

 

6.3 Direkt eller indirekt 

Den otydliga formuleringen att informationen direkt eller indirekt ska röra emittenter eller 
finansiella instrument är inte närmare utvecklat i MAR, trots att distinktionen mellan de båda 
begreppen har stor betydelse för tillämpningen av de definitionspåverkade bestämmelserna. 
Enligt artikel 17(1) ska nämligen enbart sådan insiderinformation vilken direkt rör emittenten 
träffas av dennes skyldighet att offentliggöra informationen enligt bestämmelsen.137 Vad gäller 
förbudet mot insiderhandel räcker det emellertid med att informationen enbart indirekt rör 
emittenten för att förbudet ska vara tillämpligt. Det har därmed i artikel 17(1) gjorts en begräns-
ning avseende definitionen av insiderinformation, varför en diskrepans uppstått avseende 
rekvisitets innebörd mellan de båda definitionspåverkande bestämmelserna.  

Information som enbart indirekt rör en emittent eller dennes finansiella instrument behöver 
sålunda inte offentliggöras av emittenten enligt artikel 17(1), men personer som har tillgång till 
informationen är likväl förhindrade att ingå transaktioner på värdepappersmarknaden på grund-
val av densamma. Vad beträffar information som direkt rör emittenten omfattas denna således 
av såväl förbudet mot insiderhandel som den direkt rörda emittentens skyldighet att offentlig-
göra insiderinformationen. Härtill kommer att skyldigheten att offentliggöra informationen 
enbart ankommer på den emittent som direkt rörs av informationen. Övriga börsnoterade 
företag har av förklarliga skäl inte någon skyldighet att offentliggöra information som direkt 
rör någon annan emittent.  
 Vad som avses med att informationen direkt ska röra emittenten kan beskrivas som att de 
händelser eller omständigheter som insiderinformationen rör måste härstamma inifrån emit-
tentens verksamhetssfär.138 Det kan i detta hänseende röra sig om affärsresultat, företagsförvärv 
i vilka emittenten är inblandade, legala tvister, skador på bolagets egendom, byte av revisions-
bolag, m.m. Det rör sig kortfattat om händelser vilka direkt relaterar till emittenten eller dennes 
verksamhet.139 Med information som indirekt rör emittenten avses i stället sådan information 
som ligger utanför emittentens verksamhetssfär men som likväl har förmågan att påverka 

                                                
 
137 Jfr Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 721; Di Noia & Gargantini, Issuers at 

Midstream, s. 493.  
138 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 493.  
139 I CESR:s riktlinjer från 2007 anges en exemplifierande, men ej uttömande, lista på händelser som, enligt 

myndighetens uppfattning, ska anses vara sådan information som direkt rör emittenten, se CESR,  
Level 3 – Second set of CESR Guidance on the Operation of the Market Abuse Directive, s. 7 f. 
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dennes prestation eller resultat. Det kan i förevarande fall röra sig om information så som 
centralbankers beslut att ändra räntekurser, nya lagar eller föreskrifter som påverkar emittentens 
verksamhet eller finanspublikationer som rangordnar olika bolags ställning på marknaden.140  
 Som poängterats har det därmed uppkommit en distinktion i definitionen av insider-
information mellan de båda definitionspåverkade bestämmelserna, trots att det inte framgår av 
definitionen i artikel 7(1). Distinktionen är också nödvändig av praktiska skäl. Skulle emitten-
ters skyldighet att offentliggöra insiderinformation inte begränsas till att enbart omfatta sådan 
information som direkt rör dem skulle samtliga juridiska personer med finansiella instrument 
upptagna på värdepappersmarknaden vara skyldiga att offentliggöra informationen så snart de 
tar del av den, vilket av naturliga skäl varken vore lämpligt eller önskvärt. Inte heller skulle en 
sådan skyldighet gå i linje med de ändamål som ligger bakom artikel 17(1), eftersom 
informationsmassan allmänheten har tillgång till skulle bli alldeles för stor och repetitiv. Det 
skulle därmed bli svårare för allmänheten att ta till sig informationen, analysera den och på 
grundval härav fatta välgrundade investeringsbeslut.  
 

6.4 Konkurrensskadlig information 

Ytterligare en begränsning i emittenternas skyldighet att offentliggöra insiderinformation har i 
litteraturen ansetts vara skyldigheten att offentliggöra viss konkurrensskadlig information. 
Anledningen härvid synes vara att en skyldighet att offentliggöra av sådan information skulle 
riskera att skrämma iväg privata bolag från att bli publika. Med konkurrensskadlig information 
avser jag först och främst skyddsvärd, bolagsintern information: interna strategier, upp-
finningar, know-how, m.m. Emittentens rätt att inte offentliggöra konkurrensskadlig inform-
ation framgår dock inte direkt av artikel 17(1), utan har ansetts vara underförstådd. Om inte 
denna begräsning fanns skulle det nämligen riskera att allvarligt skada bolaget ur konkurrens-
hänseende, i synnerhet i förhållande till icke-noterade bolag som inte har en motsvarande 
skyldighet att offentliggöra information.141 
 Eftersom det sagda inte framgår uttryckligen av MAR och inte heller synes ha varit föremål 
för prövning på EU-nivå går det inte att med säkerhet fastställa att så faktiskt är fallet. En mot-
satt ståndpunkt skulle emellertid kunna medföra att emittenter skulle vara skyldiga att offentlig-
göra uppgifter om patent, företagsstrategier och andra immateriella tillgångar, vilket i princip 
skulle omöjliggöra bolagens konkurrensställning. Av den anledningen förefaller det te sig 

                                                
 
140 CESR:s riktlinjer från 2007 ger även i fråga om information som indirekt rör emittenter en 

exemplifierande lista på händelser som, enligt myndighetens uppfattning, ska anses utgöra sådan 
information, se CESR, Level 3 – Second set of CESR Guidance on the Operation of the Market Abuse 
Directive, s. 8 f. 

141 Hansen, The Hammer and the Saw, s. 3;   
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naturligt att sådan information måste undantas från den obligatoriska informationsgivningen. 
Däremot torde det vara otillåten att handla på grundval av sådan information. 
  
 

6.5 Sammanfattning och slutsats beträffande det första rekvisitet 

Det första rekvisitet i artikel 7(1) har olika innebörd beroende på om det tillämpas inom ramen 
för artikel 14 eller artikel 17(1). Vid en tillämpning inom ramen för den första bestämmelsen 
ska rekvisitet tillämpas i sin helhet, medan en tillämpning i förhållande till den senare enbart 
innefattar information som direkt rör emittenten eller dennes finansiella instrument. Gränsen 
mellan information som direkt eller indirekt rör emittenten bör göras i förhållande till om de 
händelser eller omständigheter som informationen rör härstammar inifrån eller utanför 
emittentens verksamhetssfär.  
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7 Icke offentliggjord information 

7.1 Inledning 

Det andra rekvisitet som ställs upp, för att information enligt artikel 7(1) ska anses utgöra 
insiderinformation, är att informationen ”inte har offentliggjorts”. Så som nämndes under 
avsnitt 4 bygger båda de definitionspåverkade bestämmelserna på intresset av att undvika de 
effekter som riskerar följa av att det råder informationsasymmetri på marknaden. Så snart som 
informationen offentliggjorts föreligger emellertid inte längre någon informationsasymmetri, 
varför de ändamålsskadliga effekter som riskerar följa av densamma inte längre kan upp-
komma. Det är av den anledningen information inte har ansetts kunna utgöra insiderinformation 
i det fall som den har offentliggjorts.142 

Innebörden av rekvisitet ”information som inte har offentliggjorts” specificeras inte vidare 
i förordningen och inte heller har det diskuterats särskilt ingående i litteraturen. Det skulle 
kunna anses tala för att innebörden av rekvisitet inte är särskilt komplicerad eller ger utrymme 
för några otydligheter. Enligt min mening ger emellertid rekvisitet upphov till ett antal frågor. 
Exempelvis framgår det inte av artikel 7(1) vad som avses med att informationen inte har 
”offentliggjorts”. Ska ordvalet uppfattas som att endast information som har offentliggjorts 
genom artikel 17(1) svarar mot rekvisitet, eller är det möjligt för rekvisitet att brytas genom att 
informationen blir offentlig på annat sätt? Insiderinformation kan exempelvis nå allmänheten i 
form av rykten eller spekulationer som sprids genom media eller av andra personer på mark-
naden, eller genom att en person inom bolaget uttalar sig i media om sådant som torde utgöra 
insiderinformation. Ska informationen under dylika situationer anses vara ”offentliggjord” i 
den bemärkelsen som avses i artikel 7(1)?  Det är dessa frågor som ska diskuteras i följande 
avsnitt. 
 

7.2 En kontextuell tolkning av begreppet ”offentliggjorts” 

En naturlig utgångspunkt för frågan om vad som krävs för informationen ska anses ha 
”offentliggjorts” enligt artikel 7(1) är enligt min mening en kontextuell tolkning av begreppet, 
i förhållande till MAR som helhet. Inledningsvis kan noteras att både artikel 7(1) och artikel 
17(1) använder sig av samma begreppsbildning, såtillvida att den första bestämmelsen talar om 
information som ”offentliggjorts” medan den senare talar om information som en emittent 
måste ”offentliggöra”.143 Det rör sig således om ett och samma begrepp, men i olika tempus. I 

                                                
 
142 Jfr Hansen, The Hammer and The Saw, s. 6. 
143 Jfr härvid begreppen i den engelska språkversionen av MAR; ”not been made public” (artikel 7(1)) och  

”is made public” (artikel 17(1)), såväl som den franska språkversionen; ”n’a pas été rendue publique” 
(artikel 7(1)) respektive "rendues publiques” (artikel 17(1)). 
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enlighet med den systematiska tolkning av begreppet, enligt vilken lagstiftaren ska betraktas 
som en ”rationell aktör” som har skapat ett konsekvent regelverk, torde därför begreppet till-
skrivas samma innebörd i de båda artiklarna.144 Enligt en sådan tolkning skulle ett offentlig-
görande enligt artikel 7(1) sålunda förutsätta att informationen offentliggörs av emittenten i den 
bemärkelse som avses i artikel 17(1). Först när emittenten uppfyllt sina skyldigheter härvid ska 
informationen anses ha offentliggjorts enligt artikel 7(1) och därmed förlora sin stämpel som 
insiderinformation. 

Det sätt på vilket en emittent ska uppfylla sitt offentliggörande enligt artikel 17(1) ska 
specificeras av varje medlemsstats tillsynsmyndighet och kan exempelvis ske på en särskild 
elektronisk nyhetssida eller genom att emittenten på sin egen hemsida offentliggör inform-
ationen genom pressmeddelanden.145 Om sådana krav ställs på offentliggörandet skulle det 
således inte vara tillräckligt att emittenten offentliggör informationen genom exempelvis en 
nyhetstidning eller dylikt, för att insiderinformationen ska anses offentliggjord i den bemärkelse 
som avses i artikel 17(1). Därmed torde informationen även fortsättningsvis anses utgöra 
insiderinformation enligt definitionen, trots att den nått allmänheten på något av de i inled-
ningen angivna sätten, fram till dess att ett tillfredsställande offentliggörande enligt artikel 17(1) 
vidtagits.  

Enligt min mening är det emellertid inte tillräckligt att enbart konstatera att den kon-
sekventa användningen av begreppet ”offentliggöra” talar för att det just är ett sådant offentlig-
görande som avses i artikel 17(1) som också avses i artikel 7(1). Så som nämndes i uppsatsens 
metodologiska del ska nämligen begrepp i EU-rättsakter tolkas på ett sätt som gör att EU-rätten 
får genomslag på det sätt som den är tänkt att få genomslag. Enligt den teleologiska tolknings-
metoden ska därför, vid oklarhet om hur en bestämmelse ska tolkas, företräde ges åt den 
tolkning som i högst grad tillvaratar de ändamål och syften som ligger bakom bestämmelsen.146 
Av den anledningen bör begreppet även diskuteras i förhållande till de ändamål som ligger 
bakom MAR och de båda definitionspåverkade bestämmelserna.  
 

7.3 En teleologisk tolkning av begreppet ”offentliggjorts” 

Inom ramen för denna tolkningsmetod ska ändamålen bakom den bestämmelse som är föremål 
för tolkning läggas till grund för innebörden av densamma. Så som nämndes under avsnittets 
inledande rubrik avser rekvisitet understryka existensen av informationsasymmetri på 
marknaden. Därmed torde, för att rekvisitet ska inte ska vara uppfyllt, en förutsättning vara att 
denna informationsasymmetri upphävs, vilket sker genom att informationen enligt rekvisitet 
                                                
 
144 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 13 f. 
145 Det sagda framgår av en hänvisning i artikel 17(1) till artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/109/EG, vilken i sin tur specificeras av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055. 
146 Otken Eriksson & Hettne, EU-rättslig metod, s. 159 (a.st). 
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”offentliggjorts”. Även om den kontextuella tolkningen av begreppet ger för handen att det 
härvid är fråga om sådant offentliggörande som avses i artikel 17, kan emellertid en teleologisk 
tolkning av detsamma eventuellt tala för att ett riktigt så strikt krav på offentliggörandet inte 
bör ställas. Det sagda ska illustreras med ett exempel, vilket presenteras under nästkommande 
rubrik. 
 

7.3.1 Information som blivit allmänt tillgänglig genom ryktesspridning eller  
genom spekulationer 

Det kan hända att insiderinformation når allmänheten genom rykten eller spekulationer, vilka 
ligger till grund för publikationer i tidningar eller reportage i andra mediekanaler. I de fall ryk-
tena inte är ”sanna” bör det av naturliga skäl inte röra sig om något offentliggörande av insider-
information. Men i de fall etablerade nyhetskällor sprider rykten som faktiskt är ”sanna” och 
sålunda utgör insiderinformation, och dessa ”sanna” rykten sprids i sådan omfattning att de 
personer som avser vidta en affärstransaktion på värdepappersmarknaden med enkelhet kan ta 
del av dem inför sitt investeringsbeslut; ska då informationen anses ha offentliggjorts i den 
mening som avses i artikel 7(1)?147 Sett till ändamålen bakom rekvisitet skulle det nämligen 
kunna påstås att informationsasymmetrin inte längre är ett faktum och att de skadliga effekter 
som kan följa därav därmed är ur världen.  
 Frågan torde emellertid få olika svar beroende på vilka av de ändamål som ligger bakom 
de definitionspåverkade bestämmelserna som beaktas. Så som diskuterades under avsnitt 5 
överlappar nämligen inte alltid dessa bestämmelsers ändamål. Sett till ändamålen bakom för-
budet mot insiderhandel kan å ena sidan en snäv tolkning av begreppet ”offentliggjorts” anses 
motsvara intresset av marknadsegalitarianism, enligt vilken allmänheten ska ha likvärdiga 
möjligheter och tillgång till information. En sådan ryktesbaserad spridning skulle nämligen 
kunna anses enbart gynna kortsiktiga investerare vilka är villiga att spela på risken att ryktena 
inte är sanna. Å andra sidan kan det anses att intresset av marknadsegalitarianism faktiskt upp-
nås i motsvarande mån genom att inte tillskriva rekvisitet en alltför snäv innebörd. I den mån 
informationen alltjämt får en så pass stor spridning att den mer eller mindre är allmänt känd på 
marknaden kommer priset på berörda finansiella instrument påverkas därefter och investerarna 
kommer i och med det att handla på lika villkor, baserad på en korrekt prisbild.148 Varken kort-
siktiga eller långsiktiga investerare kommer därmed gynnas framför någon annan, utan samtliga 

                                                
 
147 Lagligheten i spekulationer eller ryktesspridning avseende potentiell insiderinformation kan diskuteras, 

varvid det blir särskilt intressant att väga pressfriheten i förhållande till de ändamål som ligger bakom 
MAR, jfr skäl 77 MAR; Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 740. Den 
diskussionen faller emellertid utanför uppsatsens omfång.  

148 Jfr ibid., s. 721, där författaren menar att det, sett till investerarnas intresse att ingå transaktioner på lika 
villkor, skulle kunna anses räcka med att informationen blott når en inflytelserik grupp av institutionella 
investerare som har befogenhet att flytta marknadspriset, för att begreppet ska anses vara uppfyllt.  
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investerare kommer ingå transaktionen med tillgång till samma information, varför något miss-
bruk av densamma till nackdel för någon annan inte torde föreligga. Samtidigt skulle det kunna 
anses vara alltför långtgående om alla personer som har för avsikt att investera i det berörda 
företaget skulle vara förhindrade att göra det, av rädsla att den aktuella informationen faktiskt 
utgör insiderinformation och att de därmed skulle handla i strid med artikel 14. En för strikt 
tolkning av rekvisitet förefaller därför varken främja värdepappersmarknadens effektivitet, så 
som MAR avser göra, eller vara särskilt önskvärt sett ur en praktisk synvinkel. Ändamålen 
bakom artikel 14 skulle därmed tala för att ett offentliggörande i den bemärkelse som avses i 
artikel 7(1) inte ska behöva ske genom att emittenten offentliggör informationen enligt  
artikel 17. 
 En sådan bedömning tar emellertid inte hänsyn till allmänhetens, och då i synnerhet lång-
siktiga investerares, intresse av att få tillgång till fördelaktig information som är korrekt och 
säker till sitt inträffande. Om nu information som kommit allmänheten till godo genom nyhets-
tidningars publicering av densamma ska anses vara ”offentliggjord” i den bemärkelse som 
avses i artikel 7(1), skulle det nämligen innebära att informationen inte längre är att betrakta 
som insiderinformation enligt samma bestämmelse. Därmed skulle även emittenters skyldighet 
att offentliggöra informationen upphöra, eftersom artikel 17(1) enbart träffar insider-
information. Sålunda skulle publicering av rykten och spekulationer, som förvisso är sanna, 
anses utgöra ett fullgott sätt att tillgodose allmänhetens intresse av att få information om hän-
delser som rör emittenten eller dennes finansiella instrument. En sådan tolkning av rekvisitet 
torde därmed riskera att få ändamålsskadliga konsekvenser, sett till ändamålen bakom artikel 
17(1). Informationen har nämligen inte gjorts offentlig av emittenten, genom dennes sedvanliga 
informationskanaler.  Det är därmed svårt för allmänheten att veta om informationen är korrekt 
eller inte. På samma sätt som ett för tidigt offentliggörande av information skulle riskera att 
vilseleda allmänheten, såtillvida att det skulle försvåra möjligheterna att skilja säker inform-
ation från osäker sådan, skulle därmed offentliggörande genom spekulationer eller rykten få 
samma effekt. Ändamålen bakom artikel 17(1) talar således för att insiderinformation som 
kommit att bli offentlig på annat sätt än genom emittentens sedvanliga informationskanaler inte 
ska anses ha förlorat sin stämpel som insiderinformation. 
 Nu sagda diskussion är ett första exempel på de klassificeringsproblem som uppkommer 
till följd av short blanket-problemet. Vid en sådan situation anger den teleologiska tolknings-
metoden att en proportionalitetsbedömning ska vidtas för att avgöra vilket av dessa ändamål 
som ska ges företräde framför de andra. Dessförinnan anser jag dock att ledning kan sökas i hur 
EU:s institutioner har uttalat att dylika situationer bör hanteras. 
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7.3.2 Rykteshantering enligt MAR och CESR:s riktlinjer 

Innan MAR fanns det inte några konkreta handlingsdirigerande bestämmelser för hur emittenter 
ska hantera rykten rörande deras verksamhet eller finansiella instrument. Idag framgår det dock 
av artikel 17(7) att: 
 

”/…/ då ett rykte uttryckligen hänför sig till insiderinformation vars offentliggörande har skjutits upp i 
enlighet med punkterna 4 eller 5 [ska emittenten så snart som möjligt offentliggöra informationen till 
allmänheten] när detta rykte är tillräckligt tydligt för att påvisa att det inte längre kan säkerställas att 
informationen förblir konfidentiell.  

Frågan om när ryktet är tillräckligt tydligt för att äventyra informationens konfidentialitet 
framgår inte av MAR. Däremot har frågan berörts i riktlinjer utfärdade av CESR,149 vilka vid 
tiden innan MAR var de som beskrev emittenternas rykteshantering. Enligt dessa riktlinjer har 
en emittent inte någon skyldighet att uttala sig om eller reagera på rykten eller spekulationer 
rörande deras verksamhet eller förehavanden i den mån ryktena är grundlösa. Om ryktena är 
”sanna” kan emellertid det motsatta gälla. Det görs i detta hänseende en distinktion mellan 
rykten och läckor. De förstnämnda utgörs av information som inte återspeglar insider-
information hos en emittent, medan de senare faktiskt återspeglar sådan information i sådan 
grad att det måste röra sig om en läcka.150 Avgörande för frågan om det ska anses vara ett rykte 
eller en läcka är definitionen av insiderinformation: är definitionen uppfylld anses det röra sig 
om en läcka, även om så faktiskt inte är fallet.151 Därmed gäller att om den information som 
cirkulerar är så pass specifik att den utgör insiderinformation anses det indikera att en 
informationsläcka har inträffat inom emittentens organisation. Emittenten har då, enligt rikt-
linjerna, en skyldighet att genom ett offentligt meddelande besvara och kommentera den 
information som läckt ut. Besvarandet ska då, enligt riktlinjerna, ske genom samma kanaler 
som skulle använts om informationen hade offentliggjorts i enlighet med artikel 17(1). Det-
samma torde vara det som avses i artikel 17(7), med att informationen ska offentliggöras. Moti-
veringen till att emittenten härvid måste offentliggöra informationen beror på att konfiden-
tialiteten av informationen har brustit. Därmed uppfyller inte längre emittenten kraven för upp-
skjutet offentliggörande i artikel 17(4)(c), eftersom uppskjutandet inte längre kan ske utan risk 

                                                
 
149 CESR, Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 

to the market. Eftersom några nya riktlinjer inte utfärdats av ESMA, utan det även idag hänvisas till 
CESR:s riktlinjer på ESMA:s hemsida, bör dessa alltjämt anses gällande även beträffande MAR.  

150 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 522.; Hansen & Moalem, The MAD Disclosure Regime 
and the Twofold Notion of Inside Information, s. 327.    

151 Hansen & Moalem, The MAD Disclosure Regime and the Twofold Notion of Inside Information, s. 327. 
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för att vilseleda allmänheten.152 Enligt artikel 17(8) gäller detsamma i de fall emittenten, eller 
en person som handlar å dennes vägnar, oavsiktligen röjer insiderinformation till en utom-
stående på så vis som anges i artikel 10(1). Informationen ska då också så snart som möjligt 
offentliggöras på sedvanligt sätt. 

Det sagda innebär att emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation består, 
även när informationen nått allmänheten genom andra kanaler än emittentens egna. Därmed 
förefaller informationen alltjämt vara att betrakta som insiderinformation fram till dess att emit-
tenten offentliggjort den genom artikel 17(1), varför ryktesspridningen inte skulle kunna utgöra 
ett definitionsbrytande offentliggörande enligt artikel 7(1). Enligt nu anförda resonemang 
skulle sålunda ändamålen bakom artikel 17(1) ha ansetts vara viktigare än de ändamål som 
motiverar en motsatt bedömning enligt artikel 14. 

 

7.3.3 Insiderhandel i ljuset av skäl 28 och artikel 8(4) 

Även om det mot bakgrund av det som anförts ovan, beträffande emittenters hantering av 
ryktesspridning, framstår som att innebörden av rekvisitet i artikel 7(1) redan är utredd, finns 
det också faktorer som talar i motsatt riktning. I skäl 28 till MAR behandlas nämligen den 
situationen att potentiella investerare får tillgång till information från erkända marknads-
kommentatorer, vilka exempelvis torde kunna utgöras av etablerade nyhetsbyråer eller andra 
aktörer med auktoritet på rapportering av händelser på värdepappersmarknaden. Enligt skälet 
ska de potentiella investerarna då ta ställning till i vilken utsträckning informationen är ”icke-
offentlig” och hur finansiella instrument eventuellt skulle påverkas om handel grundad på 
informationen sker innan den offentliggjorts eller ”spridits”. På grundval av denna information 
ska de sedan bedöma om de besitter insiderinformation eller inte. Genom formuleringarna 
”icke-offentlig” och ”spridits” skapas enligt min mening intrycket av att förbudet mot insider-
handel grundat på informationen kan upphävas redan av det faktum att informationen blir 
offentlig eller har spridits. Det skulle sålunda inte, sett till förbudet mot insiderhandel, vara 
nödvändigt att information faktiskt har offentliggjorts i enlighet med den mekanism som före-
skrivs i artikel 17, utan även andra former av spridning tycks kunna upphäva förbudet. Det 
sagda synes också bekräftas av CESR:s riktlinjer, enligt vilka det anges att (parafrasering): 

”vid en bedömning av om huruvida en transaktion har gjorts på grundval av insiderinformation, kan det 
anses att informationen varit tillgänglig för allmänheten även om den inte offentliggjorts av emittenten 
[i enlighet med artikel 17(1)]”.153  

                                                
 
152 CESR, Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 

to the market, s. 14 f.; jfr även Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 521 ff.; Hansen & Moalem, 
The MAD Disclosure Regime and the Twofold Notion of Inside Information, s. 326 ff.    

153 CESR, Level 3 - Second set of CESR Guidance on the Operation of the Market Abuse Directive, s. 5.  
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Såväl skäl 28 som CESR:s uttalanden på området ger således för handen att ett offentliggörande 
enligt artikel 17 inte ska anses nödvändigt för att informationen ska anses ha offentliggjorts i 
den bemärkelse som avses i artikel 7(1).154 Det skulle därmed kunna anses föreligga en skillnad 
mellan hur begreppet ”offentliggjorts” ska uppfattas, beroende på om bedömningen görs mot 
bakgrund av artikel 17(1) eller artikel 14.  

Det sagda bör emellertid förstås mot bakgrund av det sätt på vilket artikel 8 definierar 
förbudet i artikel 14. I artikel 8(4) görs det nämligen en gränsdragning för bedömningen av om 
insiderbrott har begåtts eller inte, beroende på vem som har handlat på grundval av inform-
ationen. I bestämmelsen görs en skillnad vid bedömningen av om insiderbrott har begåtts eller 
inte, beroende på om informationen utnyttjas av personer i den ”primära personkretsen”155 – 
vilka alltid ska anses ha haft insikt om att de handlat på insiderinformation – eller av övriga 
personer i den ”sekundära personkretsen” – vilka enbart ska anses ha begått insiderbrott om de 
insett eller borde ha insett att informationen de lagt till grund för sitt investeringsbeslut utgjort 
insiderinformation. Förtydligandet i skäl 28 och i CESR:s riktlinjer förefaller sålunda blott vara 
faktorer som ska beaktas inom ramen för bedömningen om huruvida personerna i den sekun-
dära personkretsen ”borde ha insett” att informationen utgjorde insiderinformation eller inte. 
En person i den primära personkretsen förväntas veta om informationen offentliggjorts i enlig-
het med artikel 17(1) eller inte, varför handel grundad på information som spridits på annat sätt 
likväl är förbjuden för denne. Samma krav har emellertid inte ansetts kunna ställas på en person 
i den sekundära personkretsen, vilken med anledning av informationens spridning kan vara av 
uppfattningen att ett korrekt offentliggörande skett, varför denne inte ska anses ha handlat i 
strid mot förbudet i artikel 14. Förtydligandet i skäl 28 och i CESR:s riktlinjer synes därför inte 
avse utgöra en distinktion i rekvisitet ”offentliggjorts” i artikel 7(1), utan snarare begränsa 
förbudet mot insiderhandels omfattning i de fall information kommit allmänheten till godo på 
annat sätt än genom offentliggörande enligt artikel 17(1). De ändamålsskäl som kan anses tala 
för att förbudet mot insiderhandel inte ska anses gälla i fråga om information som fått spridning 
på annat sätt än genom sedvanligt offentliggörande, kan därmed anses tillgodoses genom en 
begränsning i artikel 8(4) beträffande räckvidden av förbudet. Därmed torde rekvisitet 
”offentliggjorts”, även sett till formuleringarna i skäl 28 och CESR:s riktlinjer, alltjämt anses 
motsvara kravet på offentliggörande i artikel 17(1).  

 

                                                
 
154 Jfr Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 721, där författaren också uttalar att det 

inom ramen för artikel 14 borde räcka med att informationen kan nås av alla investerare och att de har 
haft en rimligt möjlighet att reagera på densamma. 

155 Vilka dessa personer är definieras i artikelns punkter (a)–(d) varvid anledningen till innehavet av 
informationen är avgörande: t.ex. att personen i fråga arbetar för emittenten, etc. 
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7.4 Sammanfattning och slutsats beträffande det andra rekvisitet 

Så som har framgått är det inte helt enkelt att utröna innebörden av rekvisitet ”information som 
inte har offentliggjorts” i artikel 7(1). En kontextuell tolkning av begreppet ger dock för handen 
att det bör vara fråga om samma form av offentliggörande som avses i artikel 17(1), sett till hur 
hantering av informationsläckage ska hanteras enligt artikel 17(7) och (8). De ändamålsskäl 
som enligt en teleologisk tolkning skulle tala för en motsatt bedömning, enligt ändamålen 
bakom artikel 14, förefaller i stället tillgodoses genom en begränsning i förbudets räckvidd i 
artikel 8(4). Avslutningsvis är sålunda slutsatsen beträffande rekvisitet ”information som inte 
har offentliggjorts” att rekvisitet inte ska anses brytas förrän informationen offentliggjorts 
enligt artikel 17(1).  
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8 Information av specifik natur 

8.1 Inledning 

Det tredje rekvisitet som analyseras är kravet på att informationen ska vara av specifik natur. 
Rekvisitet anses vara ett av nyckelrekvisiten i definitionen i artikel 7(1).156 Anledningen härav 
torde vara att innebörden av detsamma allt som oftast avgör den tidpunkt då de båda bestäm-
melserna ska tillämpas.157 När, under en pågående process, ska informationen anses vara till-
räckligt specifik för anses utgöra insiderinformation och därmed böra offentliggöras respektive 
vara otillåten att grunda sitt investeringsbeslut på? Eftersom short blanket-problemet har sitt 
ursprung i att ändamålen bakom de båda definitionspåverkade bestämmelserna motiverar olika 
tidpunkter för deras inträde, är det också det rekvisit som i störst omfattning påverkas av det-
samma.158 Därmed omgärdas rekvisitet av komplicerade överväganden då innebörden av det 
ska utrönas. I följande avsnitt ämnar jag emellertid försöka göra just detta.  

Vad som avses med att informationen ska anses vara av specifik natur utvecklas i artikel 
7(2), vilken ställer upp ytterligare två underliggande kriterier på informationen för att den ska 
uppfylla rekvisitet.159 Av bestämmelsen framgår att: 

”/…/ information [ska] anses vara av specifik natur om [1] den anger omständigheter som föreligger 
eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan 
förväntas inträffa och om [2] denna information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra 
slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instru-
ment eller på relaterade finansiella derivatinstrument /…/”.  

En naturlig utgångspunkt då innebörden av rekvisitet ska utredas är därför att undersöka inne-
börden av båda dessa kriterier. 
 

8.2 Händelser som inträffat eller rimligtvis kan förväntas inträffa 

8.2.1 Inledande kommentarer 

Analysen i denna del kommer huvudsakligen röra frågan om när information om en händelse 
eller en omständighet ”rimligtvis kan förväntas inträffa eller föreligga”, i enlighet med det 
första kriteriet i artikel 7(2). Diskussionen kommer huvudsakligen grunda sig på EU-

                                                
 
156 Mål C-19/11, Daimler, p. 25; Mål C-628/13, Lafonta, p. 24; Hansen, Say When, s. 11; Eklund & Stattin, 

Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt, s. 413. 
157 Jfr härvid förslaget att föreskriva olika krav på informationens specificitet beroende på inom ramen för 

vilken av de båda definitionspåverkade bestämmelserna som bedömningen görs, med följd att förbudet 
skulle inträda vid en tidigare tidpunkt än emittenternas obligatoriska offentliggörande; Kommissionens 
förslag till marknadsmissbruksförordning, KOM (2011) 651. 

158 Beträffande short blanket-problemet, se avsnitt 5. 
159 Mål C-19/11, Daimler, p. 29. 
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domstolens uttalanden i Daimler såväl som litteratur som har berört dessa uttalanden. Innan 
denna del av analysen tas vid behöver emellertid ett par inledande förtydliganden av mindre 
karaktär göras, vilka inte anses fordra enskilda avsnitt.  

Inledningsvis kan poängteras att både omständigheter och händelser omfattas av kriteriet. 
Så som framgår av kriteriets ordalydelser är det en förutsättning för dess uppfyllnad att det rör 
sig om omständigheter i plural. Det är därmed inte tillräckligt att en enstaka omständighet före-
ligger för att kriteriet ska vara uppfyllt.160 För att underlätta läsningen kommer härefter enbart 
begreppet händelse att användas för att beskriva både händelser och omständigheter.  

Härtill kommer att det av artikel 7(2) mom. 2 följer att ett mellanliggande steg i en över 
tiden pågående process också kan utgöra sådana händelser vilka kan anses vara av specifik 
natur.161 Av artikel 7(3) följer att sådana steg också ska anses vara insiderinformation, om de i 
sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som avses i artikel 7(1). Det sagda är intressant 
ur ett praktiskt perspektiv, eftersom det kan anses utöka den mängd information som utgör 
insiderinformation. Härmed kan nämligen blott den händelse, att en förhandling avseende ett 
företagsförvärv avses äga rum, utgöra insiderinformation och inte enbart det slutliga resultatet 
– själva företagsförvärvet. För frågan om definitionen av insiderinformation fyller emellertid 
inte konstaterandet någon större funktion – rekvisiten ska ju nämligen enligt artikel 7(3) bedö-
mas på samma sätt oaktat om det rör sig om ett mellanliggande steg i en pågående process eller 
inte. Av den anledningen kommer uppsatsen inte beröra de eventuella problem som kan anses 
följa av att även mellanliggande steg i en under tiden pågående process kan utgöra sådana hän-
delser som avses i artikel 7(2), i den mån det inte fyller en funktion för uppsatsens huvud-
frågeställning.162 En aspekt som kan vara av relevans i detta hänseende är att det främst är i 
processer som utvecklar sig stegvis som bedömningsproblematik avseende rekvisitet ”specifik 
natur” kan uppenbara sig. Därmed är ett uppmärksammande i detta hänseende likväl nödvändigt 
för diskussionen i uppsatsen.  

 

8.2.2 ”Rimlig förväntan”-testet – EU-domstolens uttalanden i Daimler 

8.2.2.1 Bakgrund och hänskjutna frågor 

Så som framgår av det första kriteriet i artikel 7(2) kan information anses vara av specifik natur 
både om den händelse som informationen rör faktiskt har inträffat eller om den rimligtvis kan 

                                                
 
160 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 495. 
161 Det sagda konstaterades också av domstolen i Mål C-19/11, Daimler, och framgår numer av MAR. Det 

kan förvisso ifrågasättas om detta inte redan var rättsläget redan innan Daimler och att frågan till EU-
domstolen sålunda var överflödig, jfr CESR, Level 3 - Second set of CESR Guidance on the Operation of 
the Market Abuse Directive, punkt 1.6.  

162 För en utförlig problematisering av de praktiska konsekvenser som insiderinformation som uppkommer 
som mellanliggande steg i en pågående process kan komma att få för emittenter, se Di Noia & Gargantini, 
Issuers at Midstream. 
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förväntas inträffa. Det huvudsakliga spörsmålet avseende det första kriteriet är därmed vilken 
grad av sannolikhet som fordras för att en händelse, enligt artikeln, ska anses rimligtvis kunna 
förväntas att inträffa (härefter: ”’rimlig förväntan’-testet”). Frågan ställdes också av den tyska 
domstolen, Bundesgerichtshof, till EU-domstolen i det ovan nämnda förhandsavgörandet 
Daimler:163 

Målet rörde styrelseordföranden för bolaget Daimler AG:s överväganden att lämna sitt uppdrag innan 
hans mandatperiod lidit till sitt slut. Inledningsvis hade styrelseordföranden blott diskuterat sina över-
väganden med sin fru och därefter med ordföranden för bolagets tillsynsstyrelse. Successivt infor-
merades även andra medlemmar i såväl tillsynsstyrelsen som styrelsen om styrelseordförandens planer 
att avgå. Frågan var därför vid vilken tidpunkt under denna process som informationen om styrelse-
ordförandens potentiella avgång skulle vara att betrakta som insiderinformation, för att avgöra huruvida 
Daimler AG brustit i sin skyldighet att offentliggöra information härom i tid. Avgörande för bedöm-
ningen förefaller ha varit när informationen om styrelseordförandens avgång, i enlighet med ”rimlig 
förväntan”-testet, skulle anses vara av specifik natur enligt det första kriteriet.164 

Den hänskjutande domstolen ställde härvid två frågor till EU-domstolen, varav enbart den ena 
frågan kommer diskuteras inom uppsatsen.165 Den andra frågan rörde innebörden av ”rimlig 
förväntan”-testet i artikel 7(2) och kan av pedagogiska skäl delas upp i två underfrågor.166 Den 
första frågan som ställdes härvid var om det förutsätts, för att en händelse ska anses ”rimligtvis 
förväntas kunna inträffa”, att det föreligger övervägande eller stor sannolikhet. Frågan avsåg 
sålunda vilken grad av sannolikhet för händelsens inträffande som fordras för att ”rimlig för-
väntan”-testet ska vara uppfyllt. Härtill ställdes den andra frågan, om en händelses höga kurs-
påverkande potential medför att det räcker med att det står öppet, men att det inte är osannolikt, 
att händelsen kan komma att uppkomma. Frågan bygger på den s.k. ”probability/magnitude”-
doktrinen, enligt vilken frågan om information om ett företagsförvärv ska anses uppfylla den 
amerikanska motsvarigheten till insiderinformation (”material information”) är avhängig dels 
sannolikheten att förvärvet kommer inträffa och dels magnituden av den inverkan som nämnda 
förvärv skulle få på berörda finansiella instrument.167      
 

                                                
 
163 Det bör härvid kommenteras att Daimler behandlade definitionen av insiderinformation enligt MAD och 

tillhörande genomförandedirektiv. Så som poängterats är emellertid definitionen av insiderinformation i 
princip oförändrad i MAR, jämfört med dessa regelverk (i vart fall vad gäller nu berörda rekvisit), varför 
uttalandena alltjämt anses gälla även i fråga om definitionen i MAR. Se avsnitt 2.2. 

164 Mål C-19/11, Daimler, p. 12–23. 
165 Den första frågan var om ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process kunde utgöra sådana 

händelser som avses i kriteriet. Så som beskrivits i avsnittets inledning besvarades den frågan jakande 
och följer idag av ordalydelsen i MAR, varför domstolens resonemang i detta hänseende inte är av 
relevans för uppsatsens frågeställning.  

166 Frågorna formulerades i realiteten som en och samma fråga, men av pedagogiska skäl anser jag det bäst 
att behandla respektive del av frågan för sig, jfr AG Mengozzis förslag till avgörande i Daimler, p. 57 

167 Doktrinen tillämpas i USA efter Basic Inc. v. Levinson.     
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8.2.2.2 Den första frågan – Erforderlig grad av sannolikhet för att en händelse ska anses 
rimligen kunna förväntas inträffa 

Den första fråga som domstolen hade att besvara var vilken grad av sannolikhet för en händelses 
inträffande som fordras för att ”rimlig förväntan”-testet ska anses uppfyllt. Domstolen konsta-
terade inledningsvis att sannolikheten för händelsens inträffande inte behöver vara stor för att 
testet ska anses uppfyllt. Det sagda motiverades med att en begränsning av tillämpningsområdet 
för begreppet insiderinformation till en sådan sannolikhetsgrad för framtida händelsers inträf-
fande, skulle undergräva ändamålen bakom förordningen:  

”I ett sådant fall skulle nämligen personer med tillgång till information kunna dra otillbörlig fördel av 
viss information som, på grund av en dylik restriktiv tolkning, inte anses vara av specifik natur, till 
nackdel för dem som inte har denna vetskap”.168  

Domstolens konstateranden i detta hänseende motiverades sålunda med ändamålen bakom för-
budet mot insiderhandel, trots att målet i den nationella domstolen rörde frågan om företaget 
brustit i sin skyldighet att offentliggöra informationen. Eftersom även förbudet mot insider-
handel bygger på definitionen av insiderinformation skulle nämligen ett alltför högt krav på 
sannolikheten för händelsens inträffande medföra risk att kortsiktiga investerare spelar på 
risken att händelsen inte inträffar, vilket har ansetts kunna vara skadligt.169  
 Därefter konstaterade domstolen att information om händelser emellertid inte heller ska 
anses vara av specifik natur om det är osannolikt att de kommer att uppkomma:  

”Om så inte var fallet skulle emittenterna nämligen kunna tro att de var skyldiga att offentliggöra 
information som helt saknar konkret natur eller som inte kan ha någon inverkan på priset på deras 
finansiella instrument.”170  

Så som framgår motiverade domstolen dessa uttalanden på grundval av de ändamål som ligger 
bakom emittenternas obligatoriska informationsgivning. En för lågt ställd sannolikhetsgrad 
skulle nämligen både öka den administrativa börda som informationsgivningen ålägger 
emittenterna, såväl som riskera att späda ut informationsmassan på värdepappersmarknaden 
med icke-fördelaktig information, vilken inte är allmänheten till gagn.171  
 Av domstolens resonerande går det följaktligen att utläsa att den noterade att ändamålen 
bakom de båda definitionspåverkade bestämmelserna motiverar olika grader av sannolikhet 
inom ramen för ”rimlig förväntan”-testet. Domstolen hade därmed ett tydligt fall av short 
blanket-problemet på sitt bord, med uppgift att på ett tillfredsställande sätt lösa detsamma.172 

                                                
 
168 Mål C-19/11, Daimler, p. 47. 
169 Jfr Mål C-45/08, Spector. 
170 Mål C-19/11, Daimler, p. 48.  
171 Se avsnitt 4.2. 
172 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream,s. 496, n. 34; Hansen, Say When, s. 11; Beträffande 

innebörden av short blanket-problemet, se avsnitt 5.3.  
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Den hade också ett ypperligt tillfälle att göra det i förevarande fall. Vid tiden för förhands-
avgöranden var nämligen MAD det rådande regelverket på området. Som beskrevs under 
avsnitt 5.3.2 hade MAD av vissa medlemsstater implementerats genom ett tvåstegsförfarande, 
vilket på ett effektivt sätt åtgärdat short blanket-problemet.173 Sålunda förfaller det ha varit 
möjligt för domstolen att i Daimler, en gång för alla, konstatera att begreppet insider-
informations enhetliga definition medför en ändamålskonflikt, vilken motiverar att det, i fråga 
om när information ska anses vara av specifik natur, bör ske en diskrepans beroende på om 
bedömningen sker inom ramen för artikel 14 eller artikel 17(1). En sådan distinktion skulle inte 
heller ha varit helt främmande inom ramen för definitionen av insiderinformation. Som konsta-
terats i föregående avsnitt har nämligen av ändamålsskäl en åtskillnad i definitionen mellan 
bestämmelserna gjorts i fråga om det första rekvisitet i definitionen (enligt min rekvisit-
numrering). Möjligheterna för domstolen att komma till rätta med short blanket-problemet var 
följaktligen stora, i synnerhet eftersom den nu hade ett utmärkt exempel på dess konsekvenser 
framför sig. Olyckligtvis tog emellertid inte vara på denna möjlighet och inte heller tog dom-
stolen tillfället i akt att uppmärksamma att nu beskrivna ändamålskonflikt härstammar från den 
dubbla användningen av begreppet insiderinformation.174 
 I stället försökte domstolen komma till rätta med problemet genom att utgå från ett 
hopbindningsförfarande, enligt vilket de båda definitionspåverkade bestämmelserna ska inträda 
vid samma tidpunkt.175 Förmodligen beror denna utgångspunkt på att det var det förfarande 
som den tyska, hänskjutande domstolen tillämpade i enlighet med Tysklands nationella imple-
mentering av MAD.176 Därmed utgick domstolen ifrån att ”rimlig förväntan”-testet skulle göras 
på samma sätt, oberoende av om informationen bedöms mot bakgrund av förbudet mot insider-
handel eller emittenternas obligatoriska informationsgivning. Med den utgångspunkten 
konstaterade domstolen att den erforderliga sannolikhetsgrad som kriteriet ställer upp i stället 
ska bedömas från fall till fall, efter en helhetsbedömning mot bakgrund av de faktorer som 
redan finns tillgängliga. På så vis ska det bedömas om händelsen har ”faktiska utsikter att 
inträffa”, vilket därmed blev det nya begrepp som skulle beskriva den sannolikhetsgrad som 
kriteriet ställer upp.177  Innebörden av uttalandena ska diskuteras, i syfte att försöka utröna vad 
som kan utläsas av dem. Först återges dock domstolens uttalanden avseende den andra frågan. 
 

                                                
 
173 Avseende utrymmet i MAD för en sådan implementering av MAD, se not 126. 
174 Ett sådant uppmärksammande skulle ha kunnat resultera i att kommissionen, inom ramen för sitt arbete 

med framtagandet av MAR, skulle komma till insikt om de olyckliga konsekvenser som kan följa av en 
enhetlig definition av insiderinformation, i synnerhet med hänsyn till att arbetet lades på is i väntan på 
domstolens uttalanden i Daimler; se Danish Presidency MAR Progress Report, 21 juni 2012, Council 
Document 11535/12, s. 2 f.  

175 Se avsnitt 5.3.2 ovan. 
176 Jfr Hansen, The Hammer and the Saw, s. 10; Hansen, Say When, s. 10 och s.12. 
177 Mål C-19/11, Daimler, p. 49. 
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8.2.2.3  Den andra frågan – kan erforderlig sannolikhetsgrad enligt ”rimlig förväntan”-   
testet anses vara lägre om den potentiella kurspåverkan bedöms vara stor 

Avseende den hänskjutande domstolens andra fråga, huruvida den erforderliga sannolikheten 
för att en händelse ska uppkomma kan variera beroende på hur stor effekt dessa skulle ha på 
priset på de finansiella instrumenten, fann domstolen att denna fråga skulle besvaras nekande. 
Det motiverades med att en sådan tolkning av ”rimlig förväntan”-testet inte finner stöd i någon 
av de språkversioner av definitionen som är gällande inom unionen.178 Härtill kom att:  

”/…/ [En tolkning av ”rimlig förväntan”-testet] på så sätt att ju större den möjliga inverkan av en fram-
tida händelse är på priset på de finansiella instrumenten, desto lägre sannolikhetsgrad krävs för att 
informationen om denna händelse ska anses vara av specifik natur, skulle förutsätta att vart och ett av 
de två rekvisit för insiderinformation som anges i [artikel 7(2) och 7(4)] – nämligen informationens 
specifika natur och att den kan ha en väsentlig inverkan på priset på de berörda finansiella instrumenten 
– beror på det andra rekvisitet. De kriterier som slagits fast i dessa två punkter utgör minimivillkor som 
vart och ett måste vara uppfyllt för att information ska kunna kvalificeras som insiderinformation /…/. 
[Det kan] inte uteslutas att information om en händelse – även när sannolikheten att den ska inträffa är 
låg – har en väsentlig inverkan på priset på den berörda emittentens värdepapper, eftersom följderna av 
denna händelse skulle vara särskilt stora för emittenten. Det skulle emellertid inte vara rimligt att därav 
dra slutsatsen att denna händelse kommer att inträffa.”179 

På grundval av dessa överväganden konstaterade därmed EU-domstolen att storleken av en 
händelses potentiella kurspåverkan inte ska beaktas inom ramen för ”rimlig förväntan”-testet, 
för att avgöra om informationen är av specifik natur. Sådana överväganden ska i stället göras 
inom ramen för bedömningen om informationen uppfyller det sista rekvisitet i artikel 7(1) – om 
den sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på berörda värdepapper. Bedömningen 
av dessa rekvisit ska sålunda göras separat. Inom ramen för helhetsbedömningen, som enligt 
domstolens uttalanden avseende den första frågan ska göras, ska därmed inte beaktande göras 
av storleken på den potentiella kurspåverkan som händelsen skulle komma att få, för att avgöra 
om händelsen uppfyller ”rimlig förväntan”-testet. 
  

8.2.3 Innebörden av EU-domstolens uttalanden i Daimler 

8.2.3.1 ”Faktiska utsikter att inträffa” – ett olyckligt formulerat ”rimlig förväntan”-test i 
 kölvattnet av short blanket-problemet 

Genom Daimler blev det sålunda klart att sannolikhetsgraden för en händelses inträffande enligt 
”rimlig förväntan”-testet är densamma, oavsett om bedömningen sker i ett mål avseende 
insiderhandel eller i ett mål som avser en emittents skyldighet att offentliggöra insider-
information. Den grad av sannolikhet som ställdes upp beskrevs som att händelsen efter en 
helhetsbedömning ska bedömas ha ”faktiska utsikter att inträffa”. Begreppet får härvid inte 
                                                
 
178 Mål C-19/11, Daimler, p. 50. 
179Ibid., p. 52-54.  
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tolkas som att sannolikheten ska vara stor, men inte heller får det tolkas på så vis att det mot-
svarar en sannolikhet inom vilken händelsens inträffande framstår som osannolikt. Så hur ska 
sannolikhetsgraden förstås enligt nu konstaterade begrepp? 
 Frågan är inte enkel att besvara. Enligt min mening är frågan om den ens kan besvaras i 
tydliga termer, inte minst på grund av short blanket-problemet. EU-domstolens försök att, 
genom införandet av begreppet, förtydliga den sannolikhet som ska fordras enligt ”rimlig för-
väntan”-testet faller därför enligt min mening platt. Domstolen synes nämligen enbart ha bytt 
ut det otydliga begreppet ”rimligtvis kan förväntas inträffa” mot det nya men lika svårtolkade 
begreppet ”faktiska utsikter att inträffa”. Skillnaden mellan de båda begreppen är svår att ut-
röna, enbart sett till begreppens ordalydelse. Det skulle till och med kunna påstås att det inte 
kan föreligga någon skillnad mellan begreppen. Eftersom det nya begreppet avser att just för-
tydliga det förra kan det inte gärna skilja sig från detsamma avseende den grad av sannolikhet 
som ska fordras för att testet ska vara uppfyllt.  Innebörden av de båda begreppen måste därför 
vara densamma, varför det ens kan ifrågasättas varför domstolen fann det nödvändigt att instifta 
detta nya begrepp. Den grad av sannolikhet som fordras för att ”rimlig förväntan”-testet ska 
vara uppfyllt förefaller därmed lika otydlig efter införandet av begreppet ”faktiska utsikter att 
inträffa”, som den var innan det infördes.180  
 I litteraturen har emellertid ståndpunkten framförts att uttalandena i Daimler förmodligen 
ska förstås som att en händelse ska anses ha faktiska utsikter att inträffa om det är mer sannolikt 
att händelsen kommer att inträffa än att den inte kommer att göra det.181 Enligt min mening är 
en sådan inställning förvisso ett bra riktmärke, inte minst från praktisk synpunkt, eftersom det 
är en sannolikhetsbedömning som är enkelt att förhålla sig till. Jag ställer mig dock frågande 
till om en sådan konkret sannolikhetsgrad verkligen kan utläsas av domstolens uttalanden. I 
exempelvis insidermålet Hannam v. FCA182 uttalade brittiska Upper Tribunal, i samband med 
att den diskuterade rekvisiten för insiderinformation, att en händelse till och med kan ha faktiska 
utsikter (eng: realistic prospect) att inträffa vid en lägre ställd sannolikhet än så:  

“/…/ [The realistic prospect test] does not mean that there must be a more than even chance of the 
circumstances coming into existence or the event occurring. It certainly means that the prospect must 
not be fanciful. But as we see it there can be a realistic prospect of circumstances coming into existence 
or of an event occurring without it being more likely than not that they will do so. We do not, in any 
case, find it of help to attempt to approach the question on the basis of assessing percentage chances.”183   

                                                
 
180 För liknande resonemang om att begreppet ”faktiska utsikter att inträffa” inte gav särskilt stor ledning i 

frågan om erforderlig sannolikhetsgrad, jfr Hansen, The Hammer and the Saw; Say When, s. 18; Krause. 
& Brellochs, Insider trading and the disclosure of inside information after Geltl v Daimler, s. 287;  
Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 732. 

181 Jfr Krause. & Brellochs, Insider trading and the disclosure of inside information after Geltl v Daimler, 
s. 288; Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 496. 

182 För en beskrivning av bakgrunden i målet, se avsnitt 9.3.2. 
183 Hannam v FCA, p. 76. 
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Även om nationella domstolar inte har någon prejudiciell verkan avseende innebörden av en 
EU-förordning (eller i förevarande fall ett direktiv), ger det i vart fall en indikation på hur rätts-
tillämparna runt om i unionen har uppfattat uttalandena i Daimler. Ståndpunkten i litteraturen, 
om ”rimlig förväntan”-testet är uppfyllt så snart det är mer sannolikt att händelsen kommer att 
inträffa än att den inte kommer göra det, förefaller därmed inte vara en ståndpunkt som kan 
följas utan risk för överträdelse av MAR:s bestämmelser. 
 Om det då är så – att sannolikhetsgraden till och med kan vara lägre än den som anförts i 
litteraturen – hur låg ska den då anses vara? Vad som uttalades i Daimler var exempelvis att 
kriteriet inte kan tolkas så att ”rimlig förväntan”-testet ska anses vara uppfyllt om det är 
”osannolikt” att händelsen kommer att inträffa.184 Ska uttalandet tolkas så strikt som att alla 
händelser som inte är osannolika till sitt inträffande ska anses uppfylla graden av sannolikhet 
enligt testet? Gränsen mellan information av specifik- och ospecifik natur skulle i så fall dras 
vid om händelsens inträffande är osannolikt. En sådan tolkning av uttalandena skulle enligt min 
mening kunna anses följa av att det just var avseende sådana händelser som domstolen uttryckte 
sin oro för att informationsgivningen annars skulle bli för omfattande.  

Konsekvenserna av en så bokstavstrogen läsning av domstolens uttalanden skulle 
emellertid medföra att graden av sannolikhet som fordras enligt testet skulle riskera att vara 
alldeles för låg, i förhållande till ändamålen bakom artikel 17. En händelse som med en inte 
marginellt större sannolikhet inte kommer att inträffa, jämfört med sannolikheten att den 
kommer att inträffa, bör enligt min uppfattning nämligen fortfarande inte betraktas som osan-
nolik till sitt inträffande. Därmed skulle även information om sådana händelser omfattas av 
kriteriet, enligt nu beskrivna tolkning. Det skulle medföra att en stor mängd osäker information 
skulle anses uppfylla testet, vilken skulle riskera att vilseleda allmänheten i de fall händelserna 
sedermera inte inträffar. Enligt min mening torde inte heller ändamålen bakom förbudet mot 
insiderhandel väga så pass tungt att även denna information i alla omständigheter ska omfattas 
av kriteriet. En teleologisk tolkning av domstolens uttalande torde sålunda ge för handen att det 
inte bör tolkas som att all information som inte är osannolik till sitt inträffande ska anses upp-
fylla ”rimlig förväntan”-testet. Det sagda anser jag även stödjas av en bokstavstrogen tolkning 
av domstolens efterföljande uttalande; att en händelse rimligtvis ska anses komma att inträffa 
om den efter en helhetsbedömning anses ha faktiska utsikter att inträffa. Ordvalet faktiska 
utsikter ger enligt min mening nämligen intrycket av att en händelses inträffande förutsätter en 
högre grad av sannolikhet än att dess inträffande inte blott ska framstå som osannolikt.185 
Därmed förefaller även en ordalydelsetolkning av uttalandena ge för handen att gränsen för när 
en händelse ska anses passera ”rimlig förväntan”-testet, i vart fall inte alltid, kan dras vid om 
händelsen inte är osannolik till sitt inträffande. 
                                                
 
184 Mål C-19/11, Daimler, p. 48.  
185 Samma intryck anser jag följa av begreppet ”rimligen kan komma att”, men nu valde domstolen som 

bekant att använda sig av begreppet ”faktiska utsikter”.  



 

 
 62 

Av vad som hittills konstaterats förefaller därmed, sett till Daimler, någon definitiv grad av 
sannolikhet för när ”rimlig förväntan”-testet ska vara uppfyllt inte kunna konstateras. Dom-
stolens uttalanden om att händelsen ska ha ”faktiska utsikter att inträffa”, men inte vara osan-
nolik till sitt inträffande, synes därmed blott vara riktmärken, utan att för den delen motsvara 
någon konkret gräns för när testet är uppfyllt. I stället tycks nyckeln i Daimler ligga i dom-
stolens uttalanden att en helhetsbedömning ska göras från fall till fall. Det är inte gärna en 
lättillämplig beskrivning av ”rimlig förväntan”-testet, men det är likväl de uttalanden som får 
vara vägledande vid frågan om när testet ska anses uppfyllt. Otydligheten har också sina för-
klarliga skäl. Eftersom frågan om när en händelse ska anses uppfylla testet besvarades med 
utgångspunkt i att både artikel 14 och artikel 17 ska aktualiseras vid samma tidpunkt, var dom-
stolen tvungen att försöka uppnå en kompromiss mellan de ändamål som ligger bakom de båda 
bestämmelserna. Så som den tidigare framställningen har visat framstår det emellertid som en 
omöjlig uppgift, eftersom short blanket-problemet medför den paradoxala situationen att den 
ena bestämmelsens ändamål alltid kommer motivera ett annat utfall än den andra. Därmed hade 
domstolen inte någon annan möjlighet än att landa i en även fortsättningsvis otydlig beskrivning 
av när en händelse ska anses uppfylla det första kriteriet i artikel 7(2). Sett till domstolens 
utgångspunkt, att de båda definitionspåverkade bestämmelserna ska inträda vid samma tid-
punkt, är det måhända den mest tillfredsställande lösning som gick att uppnå.186 Den 
sannolikhetsgrad som förutsätts enligt ”rimlig förväntan”-testet förefaller därmed även fortsätt-
ningsvis vara oviss, med undantag att det är en situationsbaserad prövning baserad på en 
helhetsbedömning.  

Frågan som kvarstår är emellertid vilka faktorer som får beaktas inom ramen för denna 
helhetsbedömning. Domstolen konstaterade exempelvis att den potentiella kurspåverkans stor-
lek inte är en sådan faktor som får beaktas i dessa hänseende. Frågan om uttalandena verkligen 
ska anses kunna tolkas så strikt har emellertid ifrågasatts i litteraturen, vilket ska diskuteras 
härnäst.  
 

8.2.3.2 Storleken av den potentiella kurspåverkans betydelse för sannolikhetsgraden enligt 
”rimlig förväntan”-testet – ”probability/magnitude”-doktrinens vara eller icke vara 

Det kan anses att domstolen i Daimler var tydlig med att storleken av den potentiella kurs-
påverkan inte ska ha någon betydelse i förhållande till den grad av sannolikhet för händelsens 
inträffande som fordras för att ”rimlig förväntan”-testet ska vara uppfyllt. Storleken på den 
potentiella kurspåverkan ska i stället beaktas separat, i samband med prövningen om inform-
ationens väsentliga inverkan på priset.187 Det torde därför inte råda några tvivel om att den s.k. 

                                                
 
186 Jfr Hansen, Say When, s. 12.  
187 Mål C-19/11, Daimler, p. 50 – 55. 
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”probability/magnitude”-doktrinen inte ska göras gällande i förhållande till rekvisitet specifik 
natur. 

Trots det sagda har Hansen ifrågasatt om så verkligen kan anses vara fallet. Hansen menar 
att rekvisiten för insiderinformation inte ska fungera som en checklista. I stället ska en över-
gripande bedömning av samtliga fakta göras och rekvisiten ska endast ges betydelse i den 
utsträckning som det enskilda fallet kräver.188  Därmed ska storleken på den potentiella kurs-
påverkan kunna tas i beaktande även vid bedömningen av om en händelse rimligtvis kommer 
att inträffa eller inte.189 Även i ett avgörande från Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har 
liknande synsätt framförts.190 I Disciplinnämndens beslut, GomSpace, vilket rörde frågan om 
en emittent brustit i sin skyldighet att offentliggöra insiderinformation, uttalades att: 

”I ljuset av den aktuella orderns storlek i förhållande till Bolagets tidigare erhållna order borde effekten 
som kunde förväntas på grund av informationen /…/ vara en prisuppgång på Bolagets aktier. Vid denna 
bedömning kan det enligt disciplinnämnden inte krävas en konstaterad övervägande sannolikhet för att 
slutresultatet ska uppnås.”191  

Även disciplinnämnden förefaller därmed vara av uppfattningen att händelsens prispåverkan 
kan ha en betydelse för den grad av sannolikhet som ska fördras för händelsens inträffande, 
enligt ”rimlig förväntan”-testet. Disciplinnämndens avgörande, såväl som Hansens ståndpunkt, 
går sålunda rakt emot de uttalanden som domstolen gjorde i Daimler, varför en motiverad fråga 
är vad som ligger till grund för en sådan syn på rättsläget.192 

Vad som låg bakom Disciplinnämndens beslut är en svår fråga att svara på. Anmärk-
ningsvärt är dock att nämnden inte någon gång under sina överväganden hänvisade till Daimler, 
vilket kan tala för att det helt enkelt rådde okunskap om de uttalanden som gjorts i målet. 
Därmed synes det enbart vara ett fall av felaktig tillämpning av unionsrätten. Hansen har 
däremot motiverat sitt synsätt. Till stöd för sin uppfattning anger han domstolens uttalanden i 
Lafonta. Målet är ett förhandsavgörande som avgjordes två år efter Daimler, vilket också rörde 
innebörden av artikel 7(2), men i förevarande fall innebörden av det andra kriteriet för rekvisitet 
specifik natur – om informationen är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser 

                                                
 
188 Hansen, Say When, s. 17. 
189 Jfr Hansen, Ibid., s. 16 f. och s. 19 där Hansen uttalar att ”probability/magnitude”-doktrinen bör gälla 

även i fråga om bedömningen av om en händelse har faktiska utsikter att inträffa. 
190 Det bör härvid poängteras att någon prejudiciell verkan inte kan tillskrivas Disciplinnämndens beslut, 

utan uttalandena visar endast hur rättstillämpare har uppfattat rättsläget rörande rekvisitet  
”specifik natur”.  

191 DN 2017–04, GomSpace, s. 8. 
192 Även i ett avgörande från den Disciplinnämnden har liknande synsätt framförts. I DN 2017-04, 

GomSpace, uttalades att ”I ljuset av den aktuella orderns storlek i förhållande till Bolagets tidigare 
erhållna order borde effekten som kunde förväntas på grund av informationen […] vara en prisuppgång 
på Bolagets aktier. Vid denna bedömning kan det enligt disciplinnämnden inte krävas en konstaterad 
övervägande sannolikhet för att slutresultatet ska uppnås.”  
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om händelsens potentiella effekt på priserna på det finansiella instrumentet.193 De uttalanden 
som Hansen menar styrker hans uppfattning är att domstolen, i den engelska versionen av 
domen, uttalade att det, för bedömningen om kriteriet är uppfyllt, är tillräckligt att inform-
ationen sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan (eng: significant effect) på det finansiella 
instrumentets pris.194 Genom att domstolen hänvisade till begreppet ”väsentlig inverkan” synes 
den därmed tagit hänsyn till det sista rekvisitet i artikel 7(1), även inom ramen för bedömningen 
av om informationen skulle bedömas vara av specifik natur. Därmed anser han att domstolens 
uttalanden i Daimler inte ska tolkas så strikt som de ger för handen, utan att de båda rekvisiten 
ska bedömas gemensamt, varför ”probability/magnitude”-doktrinen alltjämt tycks ha 
bärkraft.195  

Hansens argument är förvisso övertygande. Rekvisiten ”väsentlig inverkan” och ”specifik 
natur” är närliggande ur många avseenden och bedömningen av det ena kan ha en stor inverkan 
på bedömningen av det andra.196 Därmed förefaller en kombinerad bedömning av de båda 
kunna vara logisk, såtillvida att liknande faktorer kommer kunna ha en inverkan för respektive 
rekvisit.  Om det dessutom är så att EU-domstolen i ett förhandsavgörande efter uttalandena i 
Daimler gjort en helhetsbedömning av rekvisiten, då bör förmodligen inte uttalandena i det 
första målet tolkas så strikt som dess ordalydelse ger intrycket av. Problemet med Hansens 
argument är att det inte finner stöd i den franska versionen av Lafonta. I denna version hän-
visade nämligen inte domstolen till rekvisitet ”väsentlig inverkan” (fr: d’influencer de façon 
sensible) inom ramen för sin bedömning. I stället anges att det för bedömningen av kriteriet är 
tillräckligt att informationen är tillräckligt specifik för att avgöra om händelsen sannolikt skulle 
”ha en effekt” på priset på de finansiella instrument som den hänför sig till – ”est susceptible 
d’avoir un effet sur les cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte”.197 Det 
föreligger därmed en diskrepans i domstolens uttalanden, beroende på vilken språkversion av 
målet som begrundas. Den engelska versionen kan uppfattas som att det är möjligt att beakta 
rekvisitet ”väsentlig inverkan” inom ramen för bedömningen av om informationen är av 
”specifik natur”, medan den franska versionen inte lämnar utrymme för en sådan bedömning. 
Vilken av versionerna ska anses gälla?  

Svaret återfinns i EU-domstolens rättegångsregler198. Enligt artikel 41 i reglerna är endast 
versionen på rättegångsspråket autentisk. Av artikel 37.3 följer vidare att i mål om förhands-
avgöranden ska rättegångsspråket vara detsamma som i den hänskjutande domstolen. I Lafonta 
rörde det sig om en begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de assation i Frankrike. 

                                                
 
193 Målet behandlas mer utförligt under avsnitt 8.3.3, där det andra kriteriet i artikel 7(2) diskuteras.  
194 Mål C-628/13, Lafonta, p. 31. 
195 Jfr Hansen, Say When, s. 14 f; Issuers’ duty to disclose inside information, s. 27. 
196 Jfr CESR, Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive, s. 8.  
197 Mål C-628/13, Lafonta p. 31 (fransk språkversion). 
198 Konsoliderad version av domstolens rättegångsregler av den 25 september 2012. 
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Därmed ska enbart den franska versionen av domen anses vara autentisk i enlighet med ovan 
redovisade regler. Hansens hänvisning till krvavet på väsentlig inverkan, inom ramen för 
bedömningen av om informationen är av specifik natur, har därmed inte stöd i den autentiska 
versionen av domen. Härtill kommer att domstolen i Lafonta också poängterar att de båda rekvi-
siten är oberoende av varandra och vart och ett måste vara uppfyllt,199 varför det verkar otroligt 
att den därefter likväl skulle vidta en kombinerad bedömning. Det tycks sålunda saknas skäl att 
ifrågasätta uttalandena i Daimler, vilka enligt min mening var tydliga med att rekvisit-
bedömningen ska ske separat. Stöd för det sagda synes även finnas i skäl 16 till MAR, av vilket 
det framgår att omfattningen av händelsens effekt på priset inte ska beaktas inom den över-
gripande bedömningen av om händelsen har faktiska utsikter att inträffa. Hansens ståndpunkt, 
hur praktisk den än må vara, tycks därmed alltjämt stå i strid med rådande rättspraxis. 

Slutsatsen är därmed att den helhetsbedömning som ska göras, avseende om en händelse 
rimligen kan förväntas att inträffa, begränsas till att inte omfatta sådana aspekter som ska beak-
tas inom ramen för om händelsens sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på de finansiella 
instrumentens pris. Rekvisiten ska nämligen prövas separat. Det är därmed inte möjligt att, 
inom ramen för bedömningen om information är av specifik natur, tillämpa 
”probability/magnitude”-doktrinen och därmed anse att gränsen för när en händelse rimligen 
kan förväntas inträffa ska vara lägre i de fall den potentiella kurspåverkan av informationen 
skulle vara hög. Storleken på den potentiella kurspåverkan bedöms i stället inom ramen för det 
sista rekvisitet i artikel 7(1). Exempel på omständigheter som, enligt min menig, däremot torde 
kunna beaktas inom ramen för helhetsbedömningen är vilken typ av process det rör sig om, 
antalet ytterligare steg som behöver vidtas för att processen ska avslutas, antalet potentiella 
utfall, m.m.200  
 

8.2.4 Slutsats beträffande det första kriteriet i artikel 7(2) 

Så som har framkommit är innebörden av det första kriteriet i artikel 7(2) – att informationen 
ska röra en händelse som inträffat eller rimligtvis kan förväntas inträffa – inte helt enkelt att 
konstatera. Domstolens försök att göra just detta förefaller inte heller ha bringat särskilt stor 
klarhet i innebörden av detsamma. Anledningen till otydligheten har poängterats och är enligt 
min mening, tillskillnad från rekvisitets innebörd, tydlig. Den har sin grund i den enhetliga 
definitionen av insiderinformation för de båda definitionspåverkade bestämmelserna. Genom 
att båda bestämmelserna aktualiseras så snart denna definition är uppfylld skapas ett short 
blanket-problem, varvid respektive regel motiverar en definition som går i stäv med de ändamål 
som ligger bakom den andra regeln. I en sådan paradoxal definitionsprocess är det inte möjligt 

                                                
 
199 Mål C-628/13, Lafonta, p. 28. 
200 jfr Hansen, Say When, s. 19, där Hansen menar att ”/…/ the earlier in the process the parties are, the 

more steps there are to be taken, the less likely the conclusion of the process may become /…/”.  
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att lämna några tydliga och universellt tillämpliga måttstockar för när en händelse ska anses 
uppfylla ”rimlig förväntan”-testet. Filten kommer nämligen alltid vara för kort, oavsett vilka 
riktlinjer som lämnas som på ett otydligt sätt avser förklara hur den ska placeras. Av den anled-
ningen synes alla försök att placera ut kriteriets uppfyllnad en sannolikhetsskala, avseende 
händelsens inträffande, vara lönlösa. Så som Upper Tribunal uttalande i Hannam v. FCA torde 
det nämligen aldrig vara behjälpligt att ”attempt to approach the question on the basis of 
assessing percentage chances”. 
 Slutsatsen av utredningen beträffande det första kriteriet i artikel 7(2) blir därför att dess 
innebörd är mer flytande är konkret. Det går inte att konstruera en universellt tillämplig 
sannolikhetsgrad, vilken kan tillgås i alla situationer. I stället finns vissa riktlinjer att förhålla 
sig till vid bedömningen av om ”rimlig förväntan”-testet är uppfyllt. Sannolikheten för händel-
sens inträffande ska ske på grundval av en helhetsbedömning, inom vilken storleken på den 
potentiella kurspåverkan inte får beaktas. Erforderlig sannolikhet kan variera från fall till fall, 
men händelsens inträffande får inte under några omständigheter framstå som osannolikt.  
  

8.3 Tillräckligt specifik för att kunna dra slutsatser om effekten på priset 

8.3.1 Inledande kommentarer 

Förutom att den händelse som informationen rör ska ha faktiska utsikter att inträffa, förutsätts 
enligt det andra kriteriet i artikel 7(2) att informationen är ”tillräckligt specifik för att göra det 
möjligt att dra slutsatser om händelsens potentiella effekt på priserna på det finansiella 
instrumentet” (härefter även ”specificitetstestet”), för att den ska anses vara av specifik natur. 
I likhet med ”rimlig förväntan”-testet används ”specificitetstestet” för att avgöra om en bit 
information ska anses vara av specifik natur.  Samtidigt skiljer sig de båda testen åt såtillvida 
att de inom ramen för sin specificitetsbedömning fokuserar på två olika objekt. Vid ”rimlig 
förväntan”-testet är det den händelse som informationen rör som ska bedömas, för att avgöra 
om det är sannolikt att den händelse som informationen avser faktiskt kommer inträffa eller om 
det ännu bara rör sig om intentioner. När bedömningen sker enligt ”specificitetstestet” vidtas 
bedömningen i stället i förhållande till marknaden och dess investerare, för att bedöma om 
informationen är av sådan art att den har förmågan att påverka kursen på relaterade finansiella 
instrument. Medan ”rimlig förväntan”-testet sålunda omgärdas av hypotetiska bedömningar 
beträffande sannolikheten att den aktuella händelsen inträffar, omgärdas det senare av hypo-
tetiska bedömningar avseende marknadens reaktion på dessa händelser. Av den anledningen 
behöver således båda kriterierna bedömas vart och ett för sig.201 

                                                
 
201 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 498.  
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I likhet med ”rimlig förväntan”-testet ger även det andra kriteriet i artikel 7(2) utrymme för 
tolkningsproblem. Enbart sett till ordalydelsen av kriteriet kan det ge intrycket av att det är 
utformat som ett cirkelresonemang, eftersom begreppet ”tillräckligt specifik” används för att 
definiera vad som ska anses vara av ”specifik natur”. Härtill kommer frågan om vad som avses 
med att det ska vara möjligt att dra slutsatser om effekten på priset, främst beträffande vilka 
effekter som avses enligt kriteriet. Det är dessa frågor som ska diskuteras under denna del av 
uppsatsen. Utgångspunkten för diskussionen kommer vara EU-rättsliga tolkningsmetoder och 
förhandsavgörandet Lafonta.  

 

8.3.2 Tillräckligt specifik – ett cirkelresonemang?  

Inledningsvis ska det potentiella cirkelresonemanget i kriteriets ordalydelse diskuteras. 
Problemet har sin grund i att definitionen av rekvisitet ”specifik natur” också inkluderar begrep-
pet ”specifik”. Därmed kan det ge intrycket av att definitionen inkluderar det begrepp den avser 
definiera. Om så är fallet medför bedömningen ett slags moment 22, där det för tillämparen blir 
mer eller mindre omöjligt att kunna utröna huruvida den information en emittent besitter är 
tillräckligt specifik för att utgöra insiderinformation eller inte. Av den anledningen behöver 
inledningsvis frågan diskuteras om en sådan läsning är möjlig, eller hur kriteriet annars ska 
läsas.  
 En läsning av artikel 7(2), som har redogjorts för ovan, kan ifrågasättas av praktiska skäl, 
eftersom den skulle resultera i att det då mer eller mindre skulle bli omöjligt att utläsa defi-
nitionen av insiderinformation utifrån MAR. En sådan läsning av kriteriet torde därmed inte 
vara möjlig, sett till det sätt på vilket rättsakter ska läsas enligt EU-rättsliga tolkningsprinciper. 
Som nämnt bygger den systematiska tolkningsmetoden bland annat på premissen att lag-
stiftaren är en ”rationell aktör”. Inom ramen för denna premiss ska varje bestämmelse i EU-
lagstiftningen tolkas på ett sätt som medför att det inte råder någon konflikt mellan bestäm-
melsen och det regelsystem inom vilket det ingår. Härtill kommer att en bestämmelse inom EU-
rätten aldrig ska tillskrivas exakt samma mening som en annan bestämmelse som tillhör samma 
normativa text.202 Därmed kan, enligt den systematiska tolkningsmetoden, begreppet till-
räckligt specifik i artikel 7(2) inte läsas på så vis att det ska motsvara kravet på specifik natur, 
utan ska ges en egen innebörd. I stället torde en riktig läsning av artikel 7(2) vara att ”speci-
ficitetstestet” anger hur specifik informationen behöver vara, för att anses vara av specifik natur 
enligt kriteriet. Denna specificitet har utvecklats genom angivandet att det ska vara möjligt att 
dra slutsatser om händelsens potentiella effekt på priserna på de finansiella instrument som 
informationen berör. Nästa fråga blir därmed vad som avses med detta förtydligande. 
 

                                                
 
202 Lenaerts & Gutiérrez-Fons, To Say What the Law of the EU Is, s. 13 f. 
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8.3.3 Möjligt att dra slutsatser om effekten på priset – ”Specificitetstestet” 

8.3.3.1 EU-domstolens uttalanden i Lafonta 

”Specificitetstestet” avser som nämnt att bedöma vilken reaktion som skulle följa på marknaden 
efter att informationen offentliggjorts. Det ska sålunda ske en bedömning av om informationen 
är tillräckligt specifik för att investerare på grundval av informationen skulle kunna köpa eller 
sälja relaterade finansiella instrument, till följd av att priset på dessa skulle påverkas efter 
informationens offentliggörande. En sådan bedömning är givetvis svår att göra på förhand. Det 
bör dock poängteras att bedömningen avser en hypotetisk reaktion från marknaden. Den behö-
ver sedan inte överensstämma med den faktiska reaktionen på informationen. Bedömningen 
avser sålunda blott utröna om information av nu aktuellt slag i allmänhet skulle leda till någon 
reaktion från marknaden.203 Hur konkret den hypotetiska reaktionen måste vara, för att inform-
ationen ska anses uppfylla ”specificitetstestet”, behandlades i förhandsavgörandet Lafonta:204 

Fallet rörde ett franskt företag, Wendel, vilket hade ingått ”total return swaps”-kontrakt (TRS-kontrakt) 
med fyra kreditinstitut, med aktier i Saint-Gobain som underliggande tillgång. I samband härmed 
”hedgade" sig kreditinstituten, genom att förvärva aktier i Saint-Gobain. När Wendel sedermera löste 
in TRS-kontrakten kunde det förvärva de aktier som inte lägre användes i hedging-syfte och fick däri-
genom ett aktieinnehav om ca 20 % i Saint-Gobain. Det utlöste en skyldighet att offentliggöra inform-
ation om förvärvet. Frågan var när Wendel var skyldiga att offentliggöra informationen. Franska 
tillsynsmyndigheten menade att denna skyldighet uppkom redan vid ingåendet av TRS-kontrakten, 
eftersom Wendel vid samma tidpunkt erhöll finansiering för aktieförvärvet, vilket antyder att bolaget 
haft för avsikt att förvärva aktierna redan vid denna tidpunkt. Därmed ålades Wendel och dess styrelse-
ordförande Lafonta en bot om 1,5 miljoner euro vardera. Lafonta menade å sin sida att det inte gick att 
förutse hur marknaden skulle reagera på informationen om Wendels avsikter, såtillvida att det inte gick 
att veta om kursen skulle stiga eller sjunka. Därför kunde inte informationen vara av specifik natur, 
enligt ”specificitetstestet”, förrän beslut att förvärva aktierna faktiskt fattats.  

Frågan som den hänskjutande domstolen ställde till EU-domstolen var därför: Ska ”specifi-
citetstestet” tolkas så, att information, för att kunna betraktas som specifik i den mening som 
avses i kriteriet, med tillräckligt hög grad av sannolikhet ska kunna antas ha en potentiell 
inverkan i en viss riktning på priset på berörda finansiella instrument, när den väl har offentlig-
gjorts?205  

EU-domstolen besvarade frågan med uttalandet att det, för att kriteriet ska vara uppfyllt, 
räcker med att: 

                                                
 
203 Jfr CESR, Level 3 – Second set of CESR Guidance on the Operation of the Market Abuse Directive, s. 5; 

Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 499; Hansen, Say When, s. 14 f.  
204 Mål C-628/13, Lafonta; det bör noteras att målet rörde tolkningen av kriteriet i MAD och tillhörande 

genomförandedirektiv. Ordalydelsen av ”specificitetstestet” är emellertid oförändrad, varför uttalandena 
i målet alltjämt bör betraktas som rådande rättsläge.  

205 Ibid., p. 20. 
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”/…/ informationen är tillräckligt konkret eller specifik för att kunna utgöra en grund för att avgöra 
huruvida samtliga omständigheter eller den ifrågavarande händelsen skulle kunna påverka priset på de 
finansiella instrument som den hänför sig till. Endast diffus eller allmän information som inte möjliggör 
någon slutsats avseende dess potentiella effekt på priset på de aktuella finansiella instrumenten utesluts 
således enligt denna bestämmelse från begreppet ’insiderinformation.’/…/ Villkoret [i artikel 7(2)] är 
uppfyllt även om denna information inte gör det möjligt att förutse i vilken bestämd riktning som priset 
på berörda finansiella instrument kommer att påverkas.”206 

Av domen går därmed vissa förtydliganden att utröna beträffande innebörden av det andra 
kriteriet i artikel 7(2). För det första kan konstateras att det, för att kriteriet ska vara uppfyllt, 
inte behöver kunna avgöras åt vilken riktning informationen kan förväntas påverka priset på 
relaterade finansiella instrument. För det andra kan konstateras att endast diffus eller allmän 
information, vilken inte möjliggör någon slutsats avseende dess potentiella effekt på priset, 
utesluts från definitionen.  

En fråga som följer av det anförda är om någon kurspåverkan alls måste kunna förväntas 
för att kriteriet ska anses vara uppfyllt. Om det utifrån informationen exempelvis går att kon-
statera att priset på det finansiella instrumentet är korrekt, ska den då anses uppfylla ”specifi-
citetstestet”? Sådan information skulle förvisso kunna påstås inte ha någon effekt på priset, i 
förordningens mening. Samtidigt kan det påstås att effekten av informationen är att prissätt-
ningen förblir densamma, varför det likväl kan anses att informationen har en effekt. Avgörande 
för bedömningen skulle sålunda inte vara effekten på priset utan effekten på prissättningen.207 
Härtill kommer uttalandena i Lafonta av vilka det framgår att ”endast information som inte 
möjliggör någon slutsats avseende informationens potentiella effekt på priset ska uteslutas”. 
Om det utifrån informationen går att konstatera att priset på relaterat instrument är korrekt, då 
är det trots allt möjligt att utifrån informationen dra slutsatsen att priset inte kommer påverkas 
alls. Därmed anser jag att information av sådant slag torde kunna omfattas av kriteriet. Det kan 
också anses ligga i linje med att den grundläggande frågan i sammanhanget är om inform-
ationen är av specifik natur. Information som anger att prisbilden är korrekt kan enligt min 
mening anses vara specifik, såtillvida att det inte råder någon större osäkerhet kring inform-
ationens innebörd. Frågan om sådan information i praktiken skulle läggas till grund för ett 
investeringsbeslut bör som bekant inte beaktas här, eftersom den prövningen i stället ska ske 
vid frågan om informationen uppfyller kravet på väsentlig inverkan. Det bör dock poängteras 
att tydligare uttalanden från EU-domstolen behövs i detta hänseende, innan något definitivt svar 
kan ges på om sådan information ska anses omfattas av kriteriet.  
 Slutsatsen av de resonemang som förts avseende det andra i kriteriet i artikel 7(2) är att 
endast diffus eller allmän information, vilken inte möjliggör någon slutsats avseende dess 
potentiella effekt på priset, utesluts från definitionen. Det är härvid inte nödvändigt att veta i 

                                                
 
206 Mål C-628/13, Lafonta, p. 31 och 34.  
207 Jfr Hansen, Say When, s. 17. 
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vilken riktning kursen kommer förändras. Det räcker med att kunna konstatera att en kurs-
förändring kommer att ske. EU-domstolens uttalanden i Lafonta skulle dessutom kunna upp-
fattas som att även information från vilken det går att dra slutsatsen att det inte kommer ske 
någon kurspåverkan ska omfattas av ”specificitetstestet”. Det skulle i så fall innebära att enbart 
information som inte möjliggör konstaterande om kursen kommer ändras eller förbli oförändrad 
undantas från definitionen av rekvisitet specifik natur, enligt detta kriterium. Efter Lafonta före-
faller sålunda ribban för när information enligt specificitetstestet ska anses vara specifik vara 
mycket låg, med följd att en betydligt större informationsmassa kommer omfattas av det andra 
kriteriet i artikel 7(2). Precis som antytts tidigare kan en sådan bedömning anses vara proble-
matisk, sett till ändamålen bakom artikel 17(1). Det sagda diskuteras under efterföljande rubrik.  
 

8.3.3.2 En problematisering av EU-domstolens uttalanden i Lafonta 

Även om inte uttalandena i Lafonta är särskilt otydliga i sig, i jämförelse med exempelvis utta-
landena i Daimler, kan de likväl behöva diskuteras. Frågan är nämligen vad som motiverade 
domstolens uttalanden, då de konstaterade att ”specificitetstestet” skulle anses omfatta slut-
satser om all potentiell kurspåverkan, och vad konsekvenserna härav kan tänkas vara. 

Hansen har uttalat att frågan i förevarande fall, jämfört med frågan i Daimler, på ett mer 
neutralt sätt rörde definitionen av insiderinformation. Av den anledningen menar han att det i 
förevarande fall inte fanns något short blanket-problem, eftersom ”specificitetstestet” kommer 
ge samma resultat oavsett om det görs inom ramen för artikel 14 eller artikel 17(1).208 Jag ställer 
mig emellertid frågande till denna ståndpunkt. Det sätt på vilket domstolen kom fram till sin 
slutsats visar nämligen att den, även i förevarande fall, tog hänsyn till båda de definitions-
påverkade bestämmelsernas underliggande ändamål inom ramen för sin bedömning. I det fall 
dessa ändamål motiverar olika tolkningar av kriteriet kommer också konsekvenserna av en 
enhetlig definition av begreppet insiderinformation bli tydliga, varför det likväl kan vara fråga 
om ett short blanket-problem.  

Domstolen redogör inledningsvis för det huvudsakliga syftet bakom marknadsmissbruks-
lagstiftningen. Den anger härvid att syftet är att garantera finansmarknadernas integritet och att 
höja investerarnas förtroende för densamma, innefattat att investerarna tillförsäkras likabe-
handling och skydd mot otillbörlig utnyttjande av insiderinformation. Härtill anges att ett 
snabbt och korrekt offentliggörande av information ökar marknadens integritet, medan selektiv 
information från emittenternas sida kan leda till att investerarna förlorar förtroendet för finans-
marknadernas integritet. Samtidigt anges att insiderinformation kan ge insiders en fördel i 
förhållande till alla andra marknadsaktörer som inte förfogar över denna information.209 
Sålunda har domstolen noterat att båda de definitionspåverkade bestämmelserna agerar i syfte 

                                                
 
208 Hansen, Say When, s. 14. 
209 Mål C-628/13, Lafonta, p. 21 – 25. 
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att uppnå det övergripande målet – att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden och 
därmed dess effektivitet.  Det domstolen dock inte poängterade i sina domskäl, vilket alltjämt 
noterades i Daimler, var att ändamålen bakom respektive bestämmelse kan motivera olika 
bedömningar avseende hur det berörda kriteriet ska tolkas. I stället konstaterar domstolen som 
motivering för sin slutsats att: 

”Viss information skulle nämligen förväntas kunna utnyttjas av en förnuftig investerare såsom grund 
för dennes investeringsbeslut, vilket följaktligen innebär att villkoret [i artikel 7(2)] är uppfyllt, även 
om denna information inte gör det möjligt att förutse i vilken bestämd riktning som priset på berörda 
finansiella instrument kommer att påverkas. /…/ Om det under dessa förhållanden, som allmänt sett 
kan leda till olika bedömningar hos investerare, vore tillåtet att betrakta information som specifik endast 
under förutsättning att den gör det möjligt att förutse i vilken riktning priset på berörda finansiella 
instrument påverkades, så skulle detta leda till att innehavaren av informationen såsom förevändning 
skulle kunna åberopa att det förelåg osäkerhet i detta avseende för att inte behöva offentliggöra viss 
information och sålunda dra fördel av detta till förfång för andra marknadsaktörer [min  
kursivering].”210 

Domstolen har således motiverat sitt svar på tolkningsfrågan på grundval av risken att inform-
ationen enligt en annan bedömning skulle kunna missbrukas genom insiderhandel.  
 Med en sådan utgångspunkt anser jag att domstolen gör en korrekt bedömning. För kort-
siktiga investerare torde nämligen inte riktningen av kurspåverkan vara av lika stor vikt som 
för långsiktiga investerare. Det är nämligen möjligt att konstruera hedge-derivat genom vilka 
investeraren garderar sig mot både en kursuppgång och ett kursfall, s.k. ”hedge wrappers”.211 
Förbudet mot insiderhandel skulle därmed motivera att kravet på de slutsatser som kan dras av 
informationen inte ställs lika högt. En bredare informationsmassa kommer därmed komma att 
omfattas av kriteriet, vilket svarar mot syftet att förhindra personer i monopolistisk besittning 
av informationen att missbruka densamma genom dylika finansiella upplägg.   
 Domstolen tog emellertid inte hänsyn till att en tolkning av ”specificitetstestet”, likt den 
ovan, riskerar att göra informationsgivningen mer omfattande än vad ändamålen bakom artikel 
17(1) motiverar. Ändamålen bakom offentliggörande av insiderinformation torde nämligen 
motivera en större säkerhet beträffande de slutsatser som kan dras avseende händelsens poten-
tiella effekt på priserna på det finansiella instrumentet. Så som nämnts är nämligen inte kort-
siktiga investerares intresse av informationsgivning det som i första hand avses tillgodoses 
genom artikel 17, utan långsiktiga investerares intresse av detsamma. För den senare investerar-
gruppen torde högre krav på informationens specificitet vara av större vikt, för att de faktiskt 
ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. En korrekt prisbild av emittentens värdepap-
per torde nämligen förutsätta att allmänheten utifrån informationen kan dra slutsatser om rikt-

                                                
 
210 Mål C-628/13, Lafonta, p. 34 – 36. 
211 Jfr Noia & Gargantini, Issuers at Midstrem, s. 500; För en beskrivning av hedge wrappers, se 

http://www.nasdaq.com/investing/glossary/h/hedge-wrapper, hämtad 5 december 2017. 
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ningen på kursen.212 Så som domstolen nu uttalade att kriteriet ska uppfattas kommer emellertid 
all information omfattas, vilken indikerar någon form av kurspåverkan. Därmed kommer den 
informationsmassa som kommer behöva offentliggöras förmodligen bli större än vad som är 
motiverat, sett till långsiktiga investerares intresse av att få ”fördelaktig information”. Av dessa 
skäl synes det likväl gå att skönja vissa tendenser av short blanket-problemet även beträffande 
innebörden av det andra kriteriet i artikel 7(2).  
 Eftersom ändamålen bakom artikel 14 motiverar en bredare tolkning av kriteriet än vad 
ändamålen bakom artikel 17(1) gör, ter det sig emellertid naturligt att dessa äger företräde inom 
ramen för bedömningen. Riskerna med en för omfattande informationsgivning har nämligen 
avsetts åtgärdas genom att emittenterna kan skjuta upp sitt offentliggörande. Därmed kan det 
påstås att ändamålen bakom artikel 17(1) likväl kan komma att tillvaratas genom att så sker. 
Något motsvarande alternativt sätt att motverka risken för insiderhandel finns däremot inte, i 
det fall en snävare tolkning av kriteriet skulle göras. En kontextuell tolkning av kriteriet, genom 
metoden travaux préparatoires,213 ger sålunda för handen att ändamålen bakom artikel 14 bör 
äga företräde framför ändamålen bakom artikel 17(1) i detta hänseende. Det förefaller också 
vara i linje med den proportionalitetsbedömning som ska göras, inom ramen för den tele-
ologiska tolkningsmetoden, i de fall en rättsakt eller en bestämmelse avser tillvarata fler än ett 
ändamål, vilka inte överlappar.  

Resultatet av kompromissen är emellertid inte heller problemfri. Den breda tolkningen av 
kriteriet medför att alltmer information kommer anses utgöra insiderinformation och därmed 
behöva offentliggöras. För att ändamålen bakom artikel 17(1) inte ska lida till följd av denna 
tolkning förutsätts att emittenter faktiskt skjuter upp offentliggörandet. Gör de inte det kommer 
alltjämt den tillgängliga informationsmassan inkludera information vilken inte på ett tillfreds-
ställande sätt hjälper investerare att bilda sig en långsiktig uppfattning om priset på relaterade 
finansiella instrument.214 I den mån emittenterna faktiskt skjuter upp informationen är det om-
gärdat av en ökad administrativ börda, vilken också är kostsam. Därmed kommer även denna 
faktor, vilken ska beaktas då gränserna för informationsgivningen fastställs, komma att lida till 
följd av utgången i Lafonta. Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att det nationella målet 
rörde skyldigheten att offentliggöra insiderinformation, varför effekterna av uttalandena i första 
hand fick följder för en emittent som inte offentliggjort information, såväl som bolagets 
styrelseordförande, vilka båda blev skyldiga att betala böter för försenat offentliggörande. Det 

                                                
 
212 En sådan tolkning av rekvisitet hade även gjorts av nationella domstolar vid tiden före Lafonta, jfr UK 

Upper Tribunals uttalanden i Massey v. FSA – ”the conclusion as to a possible effect on price must relate 
to an effect in a particular direction”.  

213 Se avsnitt 2.5. 
214 Härvid kan dock än en gång poängteras att ett för tidigt offentliggörande från emittenter i vissa fall 

riskerar att betraktas som marknadsmanipulation; jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 503.  
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nu konstaterade framstår enligt min mening som problematiskt, varför lämpligheten i en 
enhetlig definition av insiderinformation än en gång kan ifrågasättas.     
 

8.3.4 Slutsats beträffande det andra kriteriet i artikel 7(2) 

Så som har framkommit är inte innebörden av det andra kriteriet i artikel 7(2) lika tydlig som 
innebörden av det första kriteriet i samma artikel. Det kan förvisso anses att bedömningen i 
enlighet med ”specificitetstestet” i praktiken är svårutförd, såtillvida att det på förhand är svårt 
att veta hur marknaden kommer agera på informationen. Härvid bör emellertid poängteras att 
det inte är den faktiska reaktionen på marknaden som ska bedömas, utan rent hypotetiskt om 
information av nu aktuellt slag i allmänhet skulle leda till någon reaktion från marknaden. För 
att bedöma om någon sådan reaktion kan förväntas inträffa ställs frågan om det, utifrån inform-
ationen, går att dra några slutsatser om huruvida priset på berörda finansiella instrument kan 
komma att påverkas till följd av informationen. Erforderlig grad av specificitet förutsätter inte 
härvid att det utifrån informationen måste vara möjligt att konstatera att priset kommer öka eller 
sjunka. Istället ska endast diffus eller allmän information, vilken inte möjliggör någon slutsats 
avseende dess potentiella effekt på priset, uteslutas från definitionen. Det sagda torde innebära 
att enbart information som inte möjliggör konstaterande om huruvida kursen kommer ändras 
eller förbli oförändrad undantas från definitionen av specifik natur, enligt kriteriet.  
 Slutsatsen medför att den informationsmassa som kommer uppfylla det andra kriteriet för 
specifik natur, i artikel 7(2), riskerar att bli större än vad ändamålen bakom artikel 17(1) moti-
verar. Det är emellertid en naturlig följd av att en enhetlig definition av begreppet insider-
information används för att avgöra tidpunkten för när såväl förbudet mot insiderhandel som 
emittenternas skyldighet att offentliggöra insiderinformation ska inträda. Den ena bestäm-
melsens ändamål måste därför offras på den andra bestämmelsens altare. Eftersom den förra 
bestämmelsen motiverar en bredare tolkning av kriteriet leder en proportionalitetsbedömning 
till att ändamålen bakom den senare i stället tillvaratas genom att emittenterna i allt högre grad 
skjuter upp offentliggörandet av insiderinformationen.    
 

8.4 Sammanfattning och slutsats beträffande det tredje rekvisitet 

Frågan om informationen är av specifik natur avser avgöra huruvida den är tillräckligt konkret 
för att betraktas som ”fördelaktig information”. Bedömningen sker genom att beakta två 
faktorer – dels sannolikheten för att den händelse som informationen rör kommer att inträffa 
och dels den förväntade reaktionen från marknaden och dess investerare, om informationen 
skulle offentliggöras. Medan ”rimlig förväntan”-testet sålunda omgärdas av hypotetiska 
bedömningar beträffande sannolikheten att den aktuella händelsen inträffar, omgärdas det 
senare av hypotetiska bedömningar avseende marknadens reaktion på dessa händelser. 
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”Rimlig förväntan”-testet avsågs klargöras genom Daimler, men innebörden av detsamma 
förefaller även fortsättningsvis vara förhållandevis otydlig. Det synes bero på det short blanket-
problem som följer av begreppet insiderinformations dubbla användningsområde. Därför kan 
det inte fastställas någon konkret gräns för när testet ska anses uppfyllt, utan en helhets-
bedömning får ske från fall till fall. Med hänsyn till att förbudet mot insiderhandel motiverar 
en lägre grad av sannolikhet, för att informationen ska anses vara specifik ur detta hänseende, 
torde dock sannolikhetsgraden enligt testet vara förhållandevis låg. 
 ”Specificitetstestet” behandlades av EU-domstolen i målet Lafonta. Domstolen konsta-
terade härvid att riskerna för att information skulle komma att missbrukas genom insiderhandel, 
motiverade att några slutsatser inte behövde kunna dras beträffande riktningen på den poten-
tiella kurspåverkan som kan förväntas följa av informationens offentliggörande. Det är även 
möjligt att uttalandena kan tolkas som att även information, från vilken slutsatsen kan dras att 
någon kurspåverkan alls inte förväntas följa av informationens offentliggörande, också ska 
anses specifik enligt detta kriterium. Slutsatser om effekten på priset torde nämligen kunna dras 
av sådan information. Det är emellertid inte helt klart om en sådan tolkning av domstolens 
uttalanden var avsedd.  
 Avslutningsvis kan sålunda konstateras att gränsen för när information ska anses vara av 
specifik natur inte är helt tydlig. Däremot synes gränsen vara förhållandevis låg, eftersom det 
annars kan uppkomma en risk att information, som inte klassificeras som insiderinformation, 
likväl missbrukas till nackdel för andra. Denna gräns riskerar dock att urvattna ändamålen 
bakom emittenters obligatoriska informationsgivning. Det sagda är en konsekvens av short 
blanket-problemet, vilket inte tycks kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt så länge som en 
enhetlig tidpunkt för de båda definitionspåverkade bestämmelserna tillämpas. Även om emit-
tenter skjuter upp sin offentliggörande torde det nämligen leda till ändamålsstridiga resultat. 
 Slutsatserna kring rekvisitet specifik natur bygger på att information som uppfyller detta 
rekvisit har ansetts vara tillräckligt specifik för att kunna läggas till grund för ett investe-
ringsbeslut. Den fråga som kvarstår är då om informationen faktiskt skulle läggas till grund för 
ett investeringsbeslut, såtillvida att den är relevant för investerarna. Hur bedömningen för när 
så ska anses vara fallet är den fråga som ska behandlas härnäst.  
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9 Väsentlig inverkan på det finansiella instrumentets pris 

9.1 Inledning  

Det sista rekvisitet som informationen ska uppfylla, för att enligt definitionen i artikel 7(1) 
anses utgöra insiderinformation, är att den, om den offentliggjordes, ”sannolikt skulle ha en 
väsentlig inverkan på priset på [berörda] finansiella instrument” (härefter: ”kravet på väsentlig 
inverkan”). Rekvisitet utvecklas i artikel 7(4), där det anges att kravet på väsentlig inverkan 
avser ”information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden 
för sitt investeringsbeslut” (härefter: ”’förnuftig investerare’-testet”).  
 Syftet med kravet på väsentlig inverkan är att det ska utgöra ett filter för att säkerställa att 
inte all information, vilken är av specifik natur och vilken potentiellt kan ha en inverkan på 
emittentens värdepapper, ska anses utgöra insiderinformation. Det är sålunda en sista bedöm-
ning av om huruvida informationen ska anses vara ”fördelaktig information”, vilken är allmän-
heten till gagn, eller ”icke-fördelaktig information”, vilken riskerar att vilseleda allmänheten 
om den offentliggjordes.215  
 Denna sista bedömning för att särskilja insiderinformation från övrig information ska 
således ske utifrån en hypotetisk investerares synvinkel, för att avgöra om denne sannolikt 
skulle anse att informationen är av sådan art att den inverkar på dennes investeringsbeslut. Än 
en gång ska därmed frågan om rekvisitet är uppfyllt besvaras utifrån hypotetiska bedömningar, 
i likhet med de båda test som ska göras inom ramen för frågan om informationen är av ”specifik 
natur”. Så som har framgått är sådana hypotetiska test inte alltid enkla att utföra, varför följande 
avsnitt ämnar utreda vad innebörden av detta ”förnuftig investerare”-test ska anses vara.  
 

9.2 Förhållandet mellan kravet på väsentlig inverkan och ”förnuftig  
investerare”-testet 

Inledningsvis behöver förhållandet mellan kravet på väsentlig inverkan och ”förnuftig inve-
sterare”-testet diskuteras. Kravet på väsentlig inverkan i artikel 7(1) ger nämligen utrymme för 
en självständig innebörd, till skillnad från exempelvis definitionen av specifik natur, enligt 
vilken rekvisitet ska anses uppfyllt om de båda testen som ställs upp i artikel 7(2) är uppfyllda. 
Frågan är därför om någon särskild notis ska tas till innehållet i detta rekvisit, vid sidan av om 
informationen passerar ”förnuftig investerare”-testet, eller om testet betraktas som ett full-
ständigt substitut till rekvisitet. Frågan är relevant då det kommer inverka på hur rekvisitet ska 
förstås. ”Förnuftig investerare”-testet anger nämligen inte, som ett krav för att information ska 
passera testet, att informationen måste ha någon prispåverkan. Det räcker, enligt artikel 7(4), 

                                                
 
215 Jfr ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 9; Krause & 

Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v Dailmer, s. 293. 
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med att konstatera att en förnuftig investerare skulle lägga informationen till grund för sitt 
investeringsbeslut, för att testet ska vara uppfyllt. Informationens priskänslighet är dock en 
förutsättning enligt en ordalydelsetolkning av kravet på väsentlig inverkan i artikel 7(1). Av 
den anledningen skulle ”förnuftig investerare”-testet kunna anses ge utrymme för en lägre 
tröskel för när information ska anses uppfylla rekvisitet, jämfört med vad en ordaly-
delsetolkning av kravet på väsentlig inverkan ger.216 Frågan är därför hur förhållandet mellan 
båda dessa artiklar ska beaktas, för att avgöra om huruvida informationens prispåverkan ska 
anses vara en förutsättning för rekvisitets uppfyllnad eller inte. Då innebörden av kravet på 
väsentlig inverkan ännu inte behandlats av EU-domstolen kan frågan emellertid inte besvaras 
med säkerhet. Däremot kan ledning sökas i andra rättskällor för att skapa en uppfattning om 
hur rättsläget bör uppfattas. 

Även under tiden för MAD var förhållandet mellan kravet på väsentlig inverkan och 
”förnuftig investerare”-testet inte helt tydligt. Testet framgick vid den tiden av implemente-
ringsförtydliganden i genomförandedirektivet, vilka enligt artikel 17(2) MAD inte kan modi-
fiera innehållet i direktivet – enbart förtydliga detsamma. Det sagda poängterades också av 
CESR, vilket kan uppfattas som att myndigheten ville understryka att testet inte ska anses 
ersätta kravet på väsentlig inverkan.217 Av den anledningen uttalade Upper Tribunal i målet 
Hannam v. FCA218 att förnuftig investerare-testet måste läsas i ljuset av den normativa text som 
den avser definiera, för att inte testet ska riskera att modifiera innehållet i densamma. Testet 
skulle sålunda inte anses utgöra ett fullständigt substitut till kravet på väsentlig inverkan, men 
likväl anses definiera detta rekvisit.219 Därmed övergav Upper Tribunal den uppfattning som 
tidigare varit rådande i Storbritannien, enligt vilken testet skulle anses vara ett fullständigt sub-
stitut till kravet på väsentlig inverkan.220  
 En förändring beträffande förnuftig investerare-testet i MAR, i förhållande till MAD, är att 
testet numer ingår i samma regelverk som det rekvisit som det avser definiera. Därmed upp-
kommer inte den normhierarkiska skillnad mellan kravet på väsentlig inverkan och ”förnuftig 
investerare”-testet som gav upphov till CESR:s uttalanden och som låg bakom Upper Tribunals 
bedömning i Hannam v. FCA. Det har av brittiska Financial Markets Law Committee ansetts 
förhöja betydelsen av testet för bedömningen av det sista rekvisitet i artikel 7(1) och till och 

                                                
 
216 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 501 n. 52 och s. 502 n. 56. 
217 CESR, Level 3 –Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 

to the market, s. 6.   
218 För bakgrunden och omständigheterna i målet, se avsnitt 9.3.2.  
219 Hannam v. FCA, p. 96-100; jfr Slaughter and May, Upper Tribunal finds against Ian Hannam – 

Lessons for listed companies and their financial advisers, s. 1. 
220 Denna uppfattning följde av Upper Tribunals bedömning i Massey v. FSA, jfr Di Noia & Gargantini, 

Issuers at Midstream, s. 501 n. 52. 
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med ersätta kravet på väsentlig inverkan.221  Denna syn på testet tycks även delas av Hansen. 
Han anför nämligen att den aktuella informationen inte nödvändigtvis behöver presumeras för-
ändra priset på relaterade finansiella instrument, för att det ska vara sannolikt att en förnuftig 
investerare skulle beakta den. Även icke-prispåverkande information kan vara viktig.222  
 Om Hansen härvid menar att kravet på informationens priskänslighet helt ska förbises är 
jag skeptisk till hans uppfattning av ”förnuftig investerare”-testet. En sådan tolkning av testet 
skulle, enligt min uppfattning, nämligen töja på gränserna för kravet på väsentlig inverkan, i 
sådan grad att innehållet av detsamma mer eller mindre byts ut. En ordalydelsetolkning av 
rekvisitet i artikel 7(1) ger nämligen för handen att det avser att tillse att enbart information, 
vilken faktiskt har förmågan att påverka priset på relaterade finansiella instrumentet, ska anses 
utgöra insiderinformation. Eftersom ”förnuftig investerare”-testet i artikel 7(4) avser definiera 
detta rekvisit, ger en kontextuell tolkning av de båda artiklarna för handen att informationens 
prispåverkande karaktär alltjämt bör ligga i förgrunden av bedömningen. Skulle artikel 7(4) 
inte behöva läsas i ljuset av den normativa text som den avser definiera skulle nämligen rekvi-
sitet i artikel 7(1) förlora sin betydelse inom förordningen. Det skulle då kunna ifrågasättas 
varför det ens står med.  
 Min uppfattning av förhållandet mellan ”förnuftig investerare”-testet och rekvisitet är att 
testet förvisso ska anses vara definitionen av rekvisitet. Därmed ska det anses ersätta kravet på 
väsentlig inverkan, på så vis att om testet i artikel 7(4) är uppfyllt ska rekvisitet i artikel 7(1) 
anses vara uppfyllt. Samtidigt bör det inte gå att frånse det faktum att ”förnuftig investerare”-
testet fortfarande definierar kravet på väsentlig inverkan. I likhet med Upper Tribunals utta-
landen, beträffande förhållandet mellan kravet på väsentlig inverkan och ”förnuftig inve-
sterare”-testet, anser jag därför att det testet måste läsas i ljuset av rekvisitets ordalydelse. 
Informationens förmåga att påverka priset på berörda finansiella instrument måste därmed 
alltjämt vara det som är utgångspunkten för ”förnuftig investerare”-testet. Vid bedömningen av 
om huruvida testet är uppfyllt måste det därför likväl beaktas om informationen härvid sanno-
likt skulle få en väsentlig inverkan på priset på de relaterade finansiella instrumenten; annars 
ska det inte anses att en förnuftig investerare skulle lägga informationen till grund för sitt 
investeringsbeslut.223 Det sagda motiveras enligt min uppfattning även av syftet med ”förnuftig 
investerare”-testet – att se till att inte all information som kan ha en inverkan på emittentens 

                                                
 
221 Financial Markets Law Committee, Issue 154 – Analysis of Legal Uncertainties Arising From Article 6 

of the Proposal for a Regulation on Insider Dealing and Market Manipulation, s. 7. 
222 Hansen, Say When, s. 16; jfr Eklund & Stattin, Aktiebolagsrätt & Aktiemarknadsrätt, s. 415 där det anges 

att ”förnuftig investerare”-testet medför att definitionen av rekvisitet egentligen inte har något direkt 
samband med prisutvecklingen, utan avgörande är om en rationell investerare skulle använda 
informationen inom ramen för sin investering – sådan information anses nämligen typiskt sett vara 
prispåverkande. 

223 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 501 där de menar att det inte finns något krav på att 
informationen är avgörande för investerarens beslut, men att det måste påverka beslutet såtillvida att 
informationens inverkan är materiell nog för att få till stånd ”en väsentlig prispåverkan”. 



 

 
 78 

finansiella instrument ska träffas av de båda definitionspåverkade bestämmelserna.224 En tolk-
ning likt Hansens skulle nämligen, enligt min uppfattning, riskera att medföra att en för stor 
mängd information kommer uppfylla det sista rekvisitet i artikel 7(1). Huruvida Hansens upp-
fattning är riktig eller inte går emellertid inte att avgöra på grundval av nuvarande EU-
domstolspraxis eller myndighetsuttalanden.   
 Nu fastslagna utgångspunkt leder mig till nästa fråga – nämligen hur ”förnuftig investerare-
testet” i artikel 7(4) ska genomföras.  
 

9.3 ”Förnuftig investerare”-testet enligt MAR 

9.3.1 Inledning 

Kärnan för förståelsen av det sista rekvisitet för insiderinformation i artikel 7(1) – kravet på 
väsentlig inverkan – tycks vara innebörden av förnuftig investerare-testet. Så som poängterats 
under föregående rubrik synes det avgörande härvid vara en förnuftig investerares uppfattning 
om informationens förmåga att få en väsentlig inverkan på relaterade finansiella instruments 
pris. Frågan är dock hur detta test ska genomföras– vilken information ska en förnuftig investe-
rare anses sannolikt lägga till grund för sitt investeringsbeslut? För att besvara den frågan 
måste en rad underfrågor ställas.  
 Inledningsvis kan det frågas vilken identitet denne hypotetiske investerare ska anses ha – 
vem ska den förnuftiga investeraren anses vara?  Det framgår av artikel 7(4) att investeraren 
ska anses vara ”förnuftig”. Innebär det att investeraren är en professionell investerare eller ska 
även lekmannainvesterare, så som småsparare, omfattas? Härtill kommer frågan om den 
förnuftige investeraren fattar sina investeringsbeslut för att få avkastning på kort eller på lång 
sikt. Frågorna om denna hypotetiska karaktärs identitet är viktiga, då olika sorters investerare 
nämligen dels torde ha olika förmåga att bedöma information och dels olika uppfattningen om 
vad som ska anses utgöra ”fördelaktig information”. Ytterligare en fråga som behöver utredas 
är vilka faktorer som den förnuftige investeraren beaktar, då den avgör om informationen är 
fördelaktig eller inte. Härtill kommer avslutningsvis frågan om vad som avses med att en 
förnuftig investerare sannolikt skulle lägga informationen till grund för sitt investeringsbeslut. 
Vad avses med detta sannolikhetskrav?  Det är dessa frågor som avses diskuteras under följande 
rubrik.  

                                                
 
224 Jfr ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 9; Krause & 

Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v Dailmer, s. 293; jfr även Rose, The ‘Reasonable 
Investor’ of Federal Securities Law, s. 79 f. och s. 86.  
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Definitionen av förnuftig investerare-testet i artikel 7(4) har ännu inte behandlats av EU-
domstolen.225 Inte heller har särskilt ingående riktlinjer på området lämnats från någon av EU:s 
myndigheter. Av den anledningen synes det svårt att utröna rättsläget, enbart baserat på EU:s 
rättskällor. Däremot kan ledning sökas i andra källor, vilka kan ge en indikation på hur rättsläget 
kan tänkas vara. Ledning för diskussionen kommer därför sökas i nationella domstolars rätts-
praxis på området såväl som litteratur som rör det EU-rättsliga ”förnuftig investerare”-testet. 
Eftersom testet härrör från amerikansk rätt,226 kommer viss ledning i frågan även inhämtas från 
amerikansk rättspraxis och litteratur på området, i syfte att utreda hur förnuftig investerare-
testet genomförs inom denna rättsordning. De argumentationslinjer som förts härvid torde näm-
ligen i viss mån kunna beaktas då det EU-rättsliga testet ska fastställas. 

 

9.3.2 Vem är den förnuftige investeraren? 

9.3.2.1 Inledande problembeskrivning 

Identiteten hos den hypotetiske förnuftige investeraren, vilken ska utgöra lackmuspapperet vid 
frågan om information ska anses motsvara kravet på väsentlig inverkan, är viktig för att kunna 
utröna vilken information som denne sannolikt skulle lägga till grund för sitt investeringsbeslut. 
Investerare finns nämligen i alla former: jordbrukare, kapitalförvaltare, arbetstagare i den 
offentliga sektorn, egenföretagare, internationella storföretag, o.s.v.  Information rörande en 
emittent bör av den anledningen uppfattas olika, beroende på vem det är som begrundar inform-
ationen; är den förnuftige investeraren en professionell investerare, med god analytisk kunskap 
avseende marknadsinformation, eller en privatperson som investerar på fritiden?227 Härtill 
kommer att det finns investerare vars investeringsbeslut är oberäkneliga och irrationella – s.k. 
”noise traders”.228 Om även dessa investerare ska anses omfattas av ”förnuftig investerare”-
testet skulle i teorin all information potentiellt kunna anses vara sådan som sannolikt skulle 
läggas till grund för den förnuftige investerarens investeringsbeslut, även sådan som inte borde 
få någon kurspåverkan.  

Sett till att det i artikel 7(4) skett en begränsning till just ”förnuftiga” investerare synes 
avsikten vara att begränsa prövningen till en snävare krets investerare. Annars skulle bedöm-
ningen av vad som är ”fördelaktig information” vattnas ur och en alltför stor informationsmassa 

                                                
 
225 Hannam v. FCA, p. 101; Hansen, Issuers’ duty to disclose inside information, s. 28; jfr dock Krause & 

Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v Dailmer, s. 290 där det nämns att visa författare 
anser att EU-domstolen lämnade ett orbiter dictum beträffande detta test, se 9.3.3. 

226 Hansen, Say When, s. 16; Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, s. 722 n. 132; det 
bör dock än en gång poängteras att amerikansk rätt blott används i argumentativt syfte och inte tillskrivs 
någon prejudiciell verkan avseende det EU-rättsliga begreppet. 

227 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midtream, s. 501; Lin, Reasonable Investor(s), s. 469. 
228 Kramer, Noise Trading, Transaction Costs and the Relationship of Stock Returns and Trading Volumes, s. 4. 
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skulle anses utgöra insiderinformation. Frågan är dock hur höga krav som ska ställas på den 
hypotetiske investerarens förnuftighet.  

 

9.3.2.2 Den förnuftige investeraren enligt EU-rätten 

Av CESR:s riktlinjer framgår att den förnuftige investeraren ska anses vara ”en person som 
tänker och agerar på ett rationellt sätt”.229 Inför framtagandet av MAR, då MAD utvärderades 
av ESME, uppmärksammades dock att olika medlemsstater uppfattat ”förnuftig investerare”-
testet olika. Vissa medlemsstater var exempelvis av uppfattningen att bedömningen skulle ske 
i förhållande till informationens förmåga att inverka på allmänhetens investeringsbeslut, oavsett 
utifrån vilken investerare som bedömningen vidtogs. Sådana bedömningar ansågs åsidosätta 
kravet på ”förnuftighet”, varför ett förytligande ur detta hänseende efterfrågades.230 I MAR 
förefaller emellertid inte något förtydligande ha skett ur detta hänseende och i brist på preju-
diciella uttalanden från EU-domstolen synes kravet på ”förnuftighet” hos den hypotetiska inve-
steraren även fortsättningsvis vara oviss.   
 Identiteten hos den förnuftiga investeraren har dock diskuterats av brittiska Upper 
Tribunal, vid domstolens bedömning i målet Hannam v. FCA.231  

Hannam v. FCA (2014) rörde ett mål som överklagats från den dåvarande brittiska finansinspektionen, 
Financial Service Authority (”FSA”). Målet rörde frågan om Ian Charles Hannam (”Hannam”), en högt 
uppsatt finansiell rådgivare vid J.P. Morgan, gjort sig skyldig till överträdelse av de implementerade 
reglerna av MAD, genom röjande av insiderinformation. Bakgrunden till målet var två email, inne-
hållande information om Hannams klient, det noterade bolaget Heritage Oil Plc. (”Heritage”), som han 
skickat i september respektive oktober 2008. Det första mailet inkluderade information om att Heritage 
ingått förhandlingar avseende ett potentiellt uppköpserbjudande och det andra mailet förklarade bl.a. 
att Heritage gjort oljefynd vilka ”såg bra ut”. Mailen skickades till en potentiell investerare och frågan 
var sålunda om Hannam genom dessa mail röjt insiderinformation på ett sätt som inte var tillåtet enligt 
den brittiska implementeringen av MAD.    

I målet uttalar domstolen, avseende identiteten hos den förnuftige investeraren (eng: ”the 
reasonable investor”) att: 

/…/ A reasonable investor can be taken to be a rational and economically motivated investor with some 
experience of investing in listed shares, but not an investment professional [min kursivering]. /…/ [The 
reasonable investor is] a person who is to be treated as knowing all relevant publicly available infor-
mation. But he may have no experience in the particular market at all: it cannot be said, we think, that 
a person cannot be a reasonable investor simply because he has no experience in the particular market 

                                                
 
229 CESR, Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive, s. 10 n. 1. 
230 ESME, Market abuse EU legal framework and its implementation by Member States, s. 9. 
231 Målet nämndes även i samband med diskussionen kring den grad av sannolikhet som ska föreskrivas 

inom ramen för ”rimlig förväntan”-testet, se avsnitt 8.2.3.  
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concerned; nor is it right to insist that he has the knowledge of an experienced (albeit non-professional) 
participant in that market.232 

Ståndpunkten inom engelsk rätt synes därför vara att alltför höga krav på den förnuftiga inve-
steraren inte ska ställas, utan att såväl professionella som icke-professionella investerare ska 
anses omfattas. Ett liknande synsätt har framförts i litteraturen, där det anförts att den förnuftige 
investeraren ska motsvara en person som både kan vara en icke-professionell investerare såväl 
som sofistikerade kapitalförvaltare.233 Däremot tycks det förutsättas att den hypotetiske inve-
steraren tillskrivs visst mått av rationalitet, ekonomisk motivation och i vart fall viss erfarenhet 
av att investera i finansiella instrument. Dessa egenskaper ska inte bedömas utifrån den mark-
nad som det är fråga om i det specifika fallet,234 utan bedömningen ska ske på ett allmänt plan.  
 Den syn på den förnuftige investeraren som nu presenterats har i litteraturen ansetts 
innebära att ”förnuftig investerare”-testet i MAR utgör en modell vilken är mikromarknads-
fokuserad. Det innebär att det är de enskilda investerarnas uppfattning om informationen som 
är avgörande enligt testet, snarare än den effekt informationen får på marknaden som helhet, 
vilket skulle vara fallet om testet var makromarknadsfokuserad. Testet har av den anledningen 
ansett reflektera det ”förnuftig investerare”-test som används inom amerikansk rätt.235 Det finns 
därför anledning att se till hur den förnuftige investeraren uppfattas inom den amerikanska 
rättsordningen, för att undersöka om det kan ge någon vägledning för hur det EU-rättsliga testet 
ska genomföras.  
 

9.3.2.3 Den förnuftige investeraren enligt amerikansk rätt 

Användningen av en ”förnuftig investerare” (eng: reasonable investor) inom amerikansk 
finansmarknadsrätt, vid fråga om informations fördelaktighet, kommer från ett avgörande i 
Supreme Court, i målet TSC Industries v. Northway (härefter: TSC). I målet hade domstolen att 
avgöra vad som skulle krävas för att information skulle anses vara ”material information”. 
Begreppet används inom amerikansk finansmarknadsrätt för att bestämma vilken information 
som emittenter ska vara skyldiga att offentliggöra, men det används även för att avgöra vilken 
information som insiders ska vara förbjudna att handla på grundval av.236 Sålunda föreligger 
det stora likheter mellan detta begrepp och det EU-rättsliga begreppet ”insiderinformation”.237   
Avseende innebörden av begreppet material information uttalade domstolen i TSC att:  

                                                
 
232 Hannam v. FCA, p. 101. 
233 Di Noia & Gargantini, Issuers at Midtream, s. 501.  
234 Detta var den ståndpunkt som framfördes av försvaret i målet.    
235 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulations, s. 722. 
236 Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 87. 
237 Skillnader mellan hur de amerikanska bestämmelserna på området är utformade, i jämförelse med EU-

rättsliga bestämmelser, gör emellertid att någon direkt jämförelse härvid inte kan göras. Däremot kan 
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”The question of materiality, it is universally agreed, is an objective one, involving the significance of 
an omitted or misrepresented fact to a reasonable investor [min kursivering]. /…/ An omitted fact is 
material if there is a substantial likelihood that a reasonable shareholder would consider it important in 
deciding how to vote.”238 

Trots den stora betydelse som begreppet ”förnuftig investerare” har, även inom den 
amerikanska rätten, är identiteten hos denna hypotetiska investerare inte heller enhälligt 
fastställd inom amerikansk rättspraxis. De uttalanden som gjorts i frågan har härlett de flesta 
professorerna på området till att föreställa sig en ”rationell aktör” vilken innehar ”grundläg-
gande kunskaper på det finansiella området”.239 Rättsfallsanalyser som gjorts av domstolarnas 
bedömningar i frågan har lett till slutsatsen att den ”förnuftighet” som härmed avses, ska anses 
jämställas med ”ekonomisk rationalitet”, medan irrationellt beteende ska anses falla utanför 
begreppet.240 Enligt denna ståndpunkt skulle sålunda exempelvis bedömningar av ”noise 
traders” falla utanför den bedömning ska vidtas enligt ”förnuftig investerare”-testet. Forskarna 
synes emellertid inte överens om hur snäv definitionen av den förnuftige investeraren ska anses 
vara, varvid vissa framhåller att enbart sofistikerade investerare med en högre grad av 
ekonomisk rationalitet innefattas,241 medan andra menar att praxis ger för handen att den 
förnuftige investeraren är den osofistikerade småspararen.242 Det har även uttalats att 
begreppet avser fysiska personer, snarare än juridiska personer.243 Det förefaller således råda 
bristande kongruens, i såväl praxis som mellan forskarna på området, om hur bedömningen 
utifrån den förnuftige investeraren ska vidtas och vilka krav som kan ställas på denna hypo-
tetiska aktör då bedömningen ska göras om huruvida personen skulle uppfatta informationen 
som ”fördelaktig” eller inte.244 
 Ståndpunkterna i litteraturen avseende hur testet borde utformas är också delad, även om 
enighet tycks råda om att testet idag ger utrymme för sådana tolkningsproblem att det är svårt 
att tillämpa i praktiken.245  På den ena sidan av spelplanen står de som menar att ”den förnuftige 
investeraren” ska anses vara de utbildade, professionella investerarna (eller rentav själva 

                                                
 

argumentationen kring fastställande av den legala standard som ska användas vid bedömningen härvid, 
beaktas även inom ramen för samma diskussion avseende det EU-rättsliga begreppet.  

238 TSC inuds. v. Northway, s. 445, 449; Uttalandena fastställdes sedermera, genom Supreme Courts 
avgörande Basic v. Levinson, som den generella standarden för bedömningen av ”material information” 
inom viss lagstiftning. 

239 Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 89; Lin, Reasonable Investor(s), s. 466 f.  
240 Hoffman, The ‘Duty’ To Be A Rational Shareholder, s. 542; jf Black, Behavioral Economics and Investor 

Protection, s. 1494 där hon citerar uttalanden från Supreme Court: “courts should not treat reasonable 
investors like ‘nitwits’ and ascribe them ‘child-like simplicity’”.  

241 Jfr Black, Behavioral Economics and Investor Protection, s. 1495 f.; Langevoort, Half-Truths, s. 105. 
242 Jfr Dennis, Materiality and the Efficient Capital Market Model, s. 385; Padfield, Immaterial Lies, s. 155; 

Lin, Reasonable Investor(s), s. 467. 
243 Ibid., s. 468. 
244 Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 89. 
245 Ibid., s. 93. 
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värdepappersmarknaden) snarare än de privata småspararna, oaktat hur rationella dessa anses 
vara. Argumenten bakom denna ståndpunkt bygger på att den stora majoriteten småsparare inte 
tar någon notis om, och ännu mindre fattar beslut grundat på, information som offentliggörs 
från emittenter på marknadsplatser. I stället förhåller sig sådana investerare passiva fram till 
dess att professionella investerare fått tillgång till informationen, analyserat den och agerat där-
efter, varvid det finansiella instrumentet värderas till en korrekt nivå. Ståndpunkten förefaller 
sålunda grunda sig på att syftet med informationsgivningen är att ge en korrekt prisbild på de 
finansiella instrumenten. Eftersom prisbilden i praktiken skapas av de professionella inve-
sterarna bör det vara från deras perspektiv som informationens väsentlighet bedöms.246 Denna 
ståndpunkt synes sålunda ställa högre krav på den förnuftige investerarens rationalitet, vilket 
förefaller ge uttryck för en makromarknadsfokuserad syn på testet, enligt vilken det är inform-
ationens reella effekt på värdepappersmarknaden som ska bedömas.247 Ett sådant synsätt har i 
litteraturen ansetts medföra att högre krav ställs på den information som ska anses passera 
testet.248 Det skulle dock även kunna påstås att en sådan syn på investeraren skulle medföra att 
lägre krav ställs på informationen enligt rekvisitet, eftersom professionella investerare torde ha 
bättre förmåga att analysera information som för en icke-professionell investerare skulle fram-
stå som irrelevant.249   
 På den andra sidan av spelplanen står de som kritiserar det grundläggande antagandet om 
rationalitet hos investerare. Argumenten är beteendeanknutna och bygger på att investerare i 
praktiken saknar förmågan att förstå och syntetisera information på ett perfekt och dispass-
ionerat sätt, utan att bli påverkade av känslor, kognitiva biaser och irrelevanta stimuli inom 
ramen för sina investeringsbeslut.250 Därmed bör inte testet utgå från att den förnuftige inve-
steraren agerar rationellt. Då det framstår som en svår uppgift att ställa upp ett test som avser 
att identifiera ”material information”, vilket också innefattar hänsyn till kognitiva biaser, har 
dessa invändningar kritiserats i litteraturen. Argument har även framförts i litteraturen att även 
denna ståndpunkt i praktiken talar för att ”förnuftig investerare”-testet bör avse professionella 

                                                
 
246 Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 90 f., varvid hon menar att spår av denna 

teori går att finna i den rättspraxis på marknadsmissbruksområdet som vuxit fram i kölvattnet av Basic 
Inc. v. Levisnon. 

247 Jfr Newman, Basic Truths, s. 572, där han uttalar att bristfällig eller felaktig informationsgivning inte 
kommer påverka priset på det finansiella instrumentet, så länge som professionella investerare inte tror 
på informationen eller bedömer den vara irrelevant; jfr även Langevort, Half-Truths, s. 105, där han uttalar 
att risken att icke-professionella investerare skadas, på grund av att de vilseletts av 
informationsgivningen, är minimal då prissättningen kommer baseras på professionella investerares 
uppfattning av all offentliggjord information. 

248 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulations, s. 722 n. 133. 
249 Jfr Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 92. 
250 Ibid., s. 91, varvid Rose hänvisar till studier som påvisar att investerare påverkas av biaser och känslor; 

jfr även Black, Behavioral Economics and Investor Protection, s. 1496 f.; Hoffman, The ‘Duty’ To Be A 
Rational Shareholder, s. 543.  
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investerare, eftersom dessa är mindre benägna att påverkas av kognitiva biaser, eller att dessa 
biaser i vart fall kommer jämnas ut då marknadspriset fastställs.251  
 Identiteten hos den förnuftige investeraren förefaller därmed inte heller vara helt oproble-
matisk inom amerikansk finansmarknadsrätt. Däremot går det att bilda sig en uppfattning om 
de argument som anförts beträffande hur identiteten på denna hypotetiska investerare ska fast-
ställas, vilka också kan beaktas utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. Då denna syn på den förnuf-
tige investeraren begrundas inom ramen för det EU-rättsliga begreppet bör det givetvis beaktas 
att det rör sig om olika rättsordningar med olika regelsystem. Synen på informationsgivningens 
funktion som prisindikerande, och risken för att röjande av priskänslig information skadar 
värdepappersmarknadens funktion, återfinns dock även i den amerikanska rättsordningen.252 
Därmed torde alltjämt viss ledning kunna hämtas från denna rättsordning. Slutsatsen avseende 
rättsläget i den amerikanska litteraturen synes vara att ”den förnuftige investeraren” är en 
rationell aktör, såtillvida att den är ekonomisk rationell med viss erfarenhet av att investera i 
finansiella instrument. Hur höga krav som ska ställas på denna erfarenhet är emellertid inte 
klart. Medan vissa röster argumenterar för att erfarenheten ska motsvara en professionell inve-
sterares expertis, tycks dock rättsläget alltjämt tala för att så inte behöver vara fallet. Även icke-
professionella investerare synes därmed omfattas av begreppet, förutsatt att de agerar rationellt. 
 

9.3.2.4 Är den förnuftige investeraren kortsiktig eller långsiktig vid sitt investerande? 

Utöver frågan om den förnuftige investerarens identitet, beträffande den rationalitet och exper-
tis som denne ska tillskrivas, kan frågan även ställas om denna karaktärs ekonomiska moti-
vation. Den hypotetiske investerarens benägenhet att lägga den aktuella informationen till 
grund för sitt investeringsbeslut torde nämligen, enligt min uppfattning, även påverkas av om 
investeringen sker på kort eller lång sikt. I litteraturen har det exempelvis anförts att det kan 
föreligga en diskrepans i den grad av fördelaktighet som information behöver präglas av för att 
anses vara relevant, mellan å ena sidan kortsiktiga institutionella investerare och å andra sidan 
småsparare.253 Institutionella investerare, som investerar på kort sikt, anses i regel reagera på 
mindre relevant information jämfört med småinvesterare, vilka enligt uppfattningen kräver att 
informationen uppvisar en högre grad av ”väsentlighet” för att den ska läggas till grund för 
deras investeringsbeslut.254  Sett till den diskrepans mellan de båda investerargrupper som gjor-
des i Del I av uppsatsen, enligt vilken artikel 17(1) huvudsakligen avser värna om långsiktiga 
investerares intresse av att få tillgång till fördelaktig information som indikerar en korrekt pris-

                                                
 
251 Rose, The ‘Reasonable Investor’ of Federal Securities Law, s. 92 och där angiven litteratur.  
252 Ibid., s. 87. 
253 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 502. 
254 Id.; detta synsätt synes även ligga i linje med det sätt som förespråkarna för högre rationalitet hos den 

förnuftige investeraren, inom amerikansk rätt, menar att småsparare agerar. 
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bild på de finansiella instrumenten,255 gör sig sålunda problemen med den enhetliga defi-
nitionen av insiderinformation påtagliga än en gång. Ändamålen bakom artikel 17(1) synes 
motivera att den förnuftige investeraren ska betraktas som långsiktig medan ändamålen bakom 
artikel 14 motiverar att investeraren också ska kunna vara kortsiktig – filten är för kort för att 
tillvarata de båda bestämmelsernas ändamål. Eftersom såväl professionella- som privata inve-
sterare kan finnas i både den kortsiktiga och långsiktiga kategorin av investerare, anser jag att 
frågan om den hypotetiska investerarens rationalitet och kunskap inte på ett tillfredsställande 
sätt behandlar nu uppkomna problem.   
 Frågan om den förnuftige investeraren ska anses vara kortsiktig eller långsiktig i sitt inve-
sterande diskuteras inte av Upper Tribunal i Hannam v. FCA. Däremot anges i den amerikanska 
litteraturen att denne enligt amerikansk rätt huvudsakligen anses vara en passiv, långsiktig inve-
sterare, vilken presumeras behålla sin investering under en lång tid framöver, för att generera 
långsiktigt värde.256 

Eftersom EU-domstolen ännu inte uttalat sig om identiteten av den förnuftige investeraren 
går det inte att med säkerhet fastställa om denne, enligt EU-rätten, ska betraktas som kortsiktig 
eller långsiktig. Däremot är det möjligt att spekulera i hur domstolen sannolikt skulle resonera, 
sett till hur den har bedömt övriga rekvisit för insiderinformation. En teleologisk tolkning av 
begreppet torde som bekant ge för handen att en ändamålskonflikt uppstår, vid vilken ända-
målen bakom artikel 17(1) talar för att investeraren ska vara att betrakta som långsiktig, medan 
ändamålen bakom artikel 14 talar för att investeraren ska vara kortsiktig. Härvid ska därför en 
proportionalitetsbedömning vidtas för att avgöra vilket ändamål som bör ger företräde. I 
Daimler noterades blott att tolkningen av ”rimlig förväntan”-testet varken fick göras så att 
ändamålen bakom endera bestämmelse åsidosätts, vilket knappast leder till några tydliga resul-
tat.  Genom att se till de överväganden som gjordes i samband med MAR:s framtagande kan i 
detta sammanhang den systematisk tolkningsmetoden travaux préparatoires möjligen ge viss 
ledning. Eftersom det synes vara så att short blanket-problematiken avsetts lösas genom att 
emittenter i allt högre grad förväntas genomföra uppskjutet offentliggörande, kan det anses tala 
för att ändamålen bakom artikel 14 likväl ska prioriteras i detta sammanhang.  Annars riskerar 
det att resultera i att insiderhandel genomförs av kortsiktiga investerare, på grundval av 
information som sedermera visar sig vara korrekt.257 Uttalanden i litteraturen talar också för att 
en sådan bedömning är den som ligger närmast till hand, utan att det där uttryckligen tagits 
ställning till om denna hypotetiska investerare ska vara kortsiktigt eller långsiktig. Det har näm-
ligen anförts att ”förnuftig investerare”-testet är ett effektivt medel för att förhindra insider-
handel, men att det ter sig problematiskt då det tillämpas för att sätta gränserna för emittenters 

                                                
 
255 Se avsnitt 4.4. 
256 Lin, Reasonable Investor(s), s. 467.  
257 Se avsnitt 5.3.2.  
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obligatoriska informationsgivning.258 Sålunda torde den förnuftige investeraren anses vara, 
eller i vart fall kunna vara, en kortsiktig investerare. Det bör emellertid än en gång poängteras 
att frågan ännu inte prövats av EU-domstolen, varför den ännu inte med säkerhet går att besvara. 
 

9.3.2.5  Reflektioner avseende den förnuftige investerarens identitet 

I ljuset av det som anförts beträffande den förnuftige investerarens identitet, i praxis från Upper 
tribunal och EU-rättslig litteratur, såväl som i sådana amerikanska källor, kan det konstateras 
att det inte är en enkel uppgift att fastslå vem som ska anses vara ”den förnuftige investeraren”. 
Det verkar i vart fall råda viss enighet om att irrationella investerare, så som exempelvis ”noise 
traders”, inte ska anses rymmas inom denna kategori, eftersom kravet på förnuftighet synes 
avse viss ekonomisk rationalitet. Samtidigt är det inte lika tydligt hur stora krav som kan ställas 
på den hypotetiske investerarens expertis, men i vart fall tycks uppfattningen vara att inve-
steraren ska bedömas ha viss erfarenhet inom investering i finansiella instrument.  
 Vissa röster i den amerikanska litteraturen förespråkar högre krav på rationalitet, i syfte att 
tillse att det enligt testet huvudsakligen ska vara fråga om en bedömning av professionella inve-
sterares uppfattning om informationen. Sådana krav på den hypotetiske investerarens 
rationalitet torde emellertid inte kunna ställas på ”den förnuftige investeraren” inom EU-rätten. 
Det har nämligen ansetts riskera att medföra att alltför höga krav därmed skulle ställas på 
informationen för att den ska passera testet.259  Det sagda tycks även få medhåll av Upper 
Tribunal, i domstolens resonerande i Hannam v. FCA. Domstolen anger nämligen att en inve-
sterare kan vara rationell utan att för den delen behöva vara en professionell investerare. Utta-
landet motiveras inte ytterligare, men sett till Upper Tribunals argumentation i de övriga delarna 
av domen ges intrycket av att domstolen anser det vara av vikt att inte begreppet insider-
information tillskrivs en för snäv innebörd, med risk att därmed öppna upp för insiderhandel.260 
Därmed bör inte ”den förnuftige investeraren” anses vara en person som är en professionell 
investerare, men likväl en person som innehar ekonomisk rationalitet och viss erfarenhet av att 
investera i finansiella instrument. Eftersom professionella investerare torde ha större förmåga 
att analysera information, jämfört med icke-professionella investerare, bör det sagda dock inte 
uppfattas som att sådan information som lekmannainvesterare inte skulle förstå sig på inte ska 
anses uppfylla testet. En sådan tolkning skulle nämligen riskera medföra att professionella 
aktörer skulle kunna ägna sig åt insiderhandel.  

                                                
 
258 Jfr Di Noia & Gargantini, Issuers at Midstream, s. 503; Staikouras, The Conundrum of the Market Abuse 

Directive Preventative Measures for EU Financial Services’ Integration, s. 357 f.; Hansen,  
Say When, s. 17. 

259 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulations, s. 722 n. 133. 
260 Jfr t.ex. motiveringen i p. 60, p. 76 och p. 113, där domstolens motivering anger att syftet med 

insiderhandel måste beaktas, varför alltför höga krav på informationens specificitet eller på sannolikheten 
att informationen får en kurspåverkan inte kan ställas.  
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Kortfattat kan sägas att de argument som framförts, för att inte alltför höga krav ska ställas på 
den hypotetiske investerarens rationalitet, även ligger i linje med den syn som i allmänhet tycks 
vara rådande vid definitionsprocessen av begreppet insiderinformation inom EU-rätten: 
rekvisiten får inte bedömas på ett sådant sätt att information som potentiellt kan missbrukas till 
skada för andra riskerar att falla utanför förbudet i artikel 14.261 Dessa argument talar även för 
att den hypotetiske investeraren ska anses vara kortsiktig, vilket även en tolkning av begreppet 
utifrån EU-domstolens tolkningsmetoder ger för handen.  
 Avslutningsvis kan poängteras att frågan om den förnuftige investerarens identitet kan 
framstå som trivial. Det utrymme som frågan fått i litteraturen, i synnerhet i den amerikanska 
litteraturen, ger emellertid för handen att den tycks vara en viktig bedömningsfråga för att kunna 
avgöra vilken information som denna hypotetiska karaktär kan tänkas lägga till grund för sitt 
investeringsbeslut. Bedömningen av informationens fördelaktighet sker emellertid inte enbart 
på grundval av investerarens identitet. Härtill ska informationen nämligen bedömas mot 
bakgrund av en rad faktorer, för att avgöra om investeraren sannolikt skulle utnyttja densamma 
inom sin investeringsverksamhet.  Det är dessa faktorer som ska diskuteras härnäst.  
 

9.3.3 Vilka faktorer beaktar en förnuftig investerare vid sitt investeringsbeslut? 

9.3.3.1 Faktorer som ska beaktas enligt MAR 

Utöver frågan om vem den ”förnuftige investeraren” ska anses vara, kan frågan även ställas 
vilka typer av faktorer som denna hypotetiska person beaktar, då den avgör om informationen 
ska läggas till grund för sitt investeringsbeslut. Frågan är nära sammankopplad till den om inve-
sterarens identitet, men bör enligt min uppfattning likväl bedömas separat från densamma. En 
irrationell investerare bör nämligen kunna beakta samma faktorer som en rationell investerare, 
men för den delen dra olika slutsatser från dessa jämfört med den senare. Eftersom den 
förnuftige investerarens identitet synes svår att fastställa i dagsläget, bör större ledning i frågan 
hur ”förnuftig investerar”-testet ska genomföras i stället kunna finnas i de faktorer som en sådan 
investerare ska anses beakta inför sitt beslut.  Viss vägledning i detta hänseende anges nämligen 
i skälen till MAR, där det av skäl 14 framgår att: 

”Förnuftiga investerare baserar sina investeringsbeslut på information som de redan har tillgång till, 
alltså tillgänglig förhandsinformation. Därför bör frågan om en förnuftig investerare, i samband med 
ett investeringsbeslut, rimligtvis skulle beakta en viss uppgift utvärderas [1] på grundval av den till-
gängliga förhandsinformationen. En sådan bedömning måste ta hänsyn till de förväntade effekterna av 
dessa uppgifter i ljuset av [a] den berörda emittentens verksamhet som helhet, [b] informationskällans 

                                                
 
261 Jfr Hansen, Say When, s. 17 där han anger att utgångspunkten för ”förnuftig investerare”-testet synes vara 

frågan om informationen kan missbrukas genom insiderhandel, snarare än om allmänheten skulle uppfatta 
offentliggörande av informationen som hjälpsam.  
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tillförlitlighet och [c] alla andra marknadsvariabler som kan förväntas påverka de finansiella instru-
menten […] under de givna omständigheterna”.262   

Eftersom innebörden av dessa förtydliganden inte har varit föremål för prövning går det inte att 
med säkerhet konstatera hur de ska uppfattas, eller ens hur stor vikt som ska tilldelas desamma. 
I litteraturen har det emellertid anförts att skälet ger för handen att bedömningen enligt ”förnuf-
tig investerare”-testet ska göras av informationen ex ante – dvs. baserat på förhandsprognoser 
snarare än informationens faktiska effekt.263 Det tycks även ligga i linje med EU-domstolens 
uttalanden i Spector, där den uttalade att det, vid frågan om kravet på väsentlig inverkan var 
uppfyllt, inte är nödvändigt att informationens offentliggörande faktiskt fick en väsentlig 
inverkan på relaterade finansiella instruments pris.264 I stället tycks denna prisinverkan 
bedömas utifrån den förhandsprognos som en förnuftig investerare skulle göra. Denna 
förhandsprognos skapas genom att den aktuella informationen, vilken ska bedömas om 
huruvida den utgör insiderinformation eller inte, bedöms mot all övrig information som finns 
tillgänglig för allmänheten – s.k. ”förhandsinformation”. Huruvida den nya informationen 
kommer utgöra insiderinformation, sett till den tillgängliga förhandsinformationen, ska härvid 
bedömas mot bakgrund av de tre faktorer som anges i skälet: emittentens verksamhet som 
helhet, informationskällans tillförlitlighet samt alla andra marknadsvariabler som kan förväntas 
påverka de finansiella instrumenten. I det följande avser jag diskutera min uppfattning om inne-
börden av förtydligandet. Diskussionen kommer föras på grundval av såväl uttalanden i littera-
tur som i rättspraxis. 
 

9.3.3.2 Informationen ska bedömas på grundval av tillgänglig förhandsinformation  

Det första som framgår av skäl 14 till MAR är att frågan om den aktuella informationen ska 
presumeras läggas till grund för en förnuftig investerares investeringsbeslut, ska bedömas mot 
all tillgänglig förhandsinformation. Det sagda poängteras också av Upper Tribunal i Hannam 
v. FCA, där domstolen uttalar att en förnuftig investerare presumeras ha tillgång till all generellt 
tillgänglig information och kommer tillmäta informationen betydelse i de fall det är relevant.265 
Informationen ska sålunda bedömas i ett sammanhang, vilket konstrueras av all övrig offent-
liggjord information. Exempelvis torde inte nödvändigtvis information om att en emittent avser 
ingå avtal med en bank om ”total return swaps”-kontrakt behöva utgöra insiderinformation i 

                                                
 
262 Det sagda framgick även av skäl 1 till genomförandedirektivet och motsvarar i stort de uttalanden som 

gjorts av CESR beträffande vilka faktorer som ska beaktas, vid frågan om ett stycke information uppfyller 
”förnuftig investerare”-testet; se CESR, Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed 
Market Abuse Directive, s. 10.  

263 CESR, Advice on Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive, s. 10; 
 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulations, s. 722. 

264 Mål C-45/08, Spector, p. 67–69. 
265 Hannam v. FCA, p. 101. 
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alla situationer då sådan information uppkommer. Om det vid tillfället även finns information 
om att emittenten dessförinnan erhållit finansiering för ett aktieförvärv, kan det emellertid ge 
för handen att emittenten har för avsikt att inlösa dessa kontrakt inom en snar framtid, vilket 
därmed skulle kunna göra det mer sannolikt att informationen skulle läggas till grund för ett 
investeringsbeslut.266  
 Förtydligandet i skälet synes även ligga i linje med det uttalande som gjordes av Supreme 
Court i det ovan diskuterade målet TSC. I domen uttalar nämligen domstolen att: 

“What the [reasonable investor test] does contemplate is a showing of a substantial likelihood that, 
under all the circumstances, the omitted fact would have assumed actual significance in the delib-
erations of the reasonable shareholder. Put another way, there must be a substantial likelihood that the 
disclosure of the omitted fact would have been viewed by the reasonable investor as having significantly 
altered the "total mix" of information made available [min kursivering]”.267 

Uttalandet har ansetts ge uttryck för den s.k. “total mix”-standarden.268 Innebörden av det sagda 
har i litteraturen ansetts vara att det alltid kommer finnas en stor mängd information på mark-
naden om en emittents verksamhet, vilken inte alltid ger en tydlig uppfattning om emittentens 
verksamhet eller priserna på dennes finansiella instrument. Information kan därför endast för-
väntas få en inverkan på priset på dessa finansiella instrument om den förändrar uppfattningen 
av informationsmassan som redan finns tillgänglig – ”alter the total mix of information”. 269  
 Hansen har förespråkat att detta synsätt även ska tillämpas inom ramen för det EU-rättsliga 
”förnuftig investerare”-testet. Han har härvid uttalat att informationen ska anses uppfylla ”total 
mix”-standarden antingen genom att informationen bekräftar befintliga konstellationer av 
information, som ökar deras betydelse sett till övrig tillgänglig information, eller genom att 
informationen tillför ny information som är mer framträdande än den som redan finns tillgäng-
lig. Den avgörande frågan är därför, enligt Hansen, om en förnuftig investerare skulle ta till sig 
eller förbise informationen.270 En sådan bedömning framstår enligt min mening som ett peda-
gogiskt sett att beskriva informationens relevans, sett till tillgänglig förhandsinformation. Då 
frågan om informationen ska anses förändra uppfattningen om tillgänglig förhandsinformation 
ska besvaras, ska enligt skäl 14 MAR ytterligare tre faktorer beaktas, vilka den förnuftige inve-
steraren ska anses ha i åtanke då den analyserar informationen. Dessa ska diskuteras härnäst.  
 

                                                
 
266 Jfr den franska tillsynsmyndighetens argumentation i Mål C-628/13, Lafonta, p. 14.   
267 TSC Indus. v. Northway, s. 449.  
268 Hansen, Say When, s. 16. 
269 Id. 
270 Id.; härvid bör än en gång beaktas att Hansens syn på den information som en förnuftig investerare beaktar 

inte nödvändigtvis behöver vara prispåverkande, utan även kan vara relevant ur andra hänseenden. 
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9.3.3.3  Den förnuftige investeraren beaktar emittentens verksamhet 

Frågan om när den nya informationen ska anses förändra den förnuftige investerarens uppfatt-
ning av den informationsmassa som redan finns tillgänglig, ska bland annat besvaras genom att 
se på den nya informationen i ljuset av emittentens verksamhet som helhet. Vad som avses med 
detta bör enligt min uppfattning vara att ”förnuftig investerare”-testet även måste bedömas mot 
bakgrund av vilken emittenten det är som berörs av informationen – d.v.s. emittentens identitet. 
Olika former av information kan nämligen ha olika inverkan på priset på denne emittents finan-
siella instrument, beroende på en rad olika faktorer. Härvid torde exempelvis storleken på den 
aktuella emittentens verksamhet beaktas, vilken bransch emittenten är verksamhet inom, hur 
starkt förhandlingsläge emittenten har, m.m. Som exempel kan nämnas att information om en 
styrelseordförandes avgång skulle kunna tänkas få kurspåverkande effekt i ett bolag, medan det 
i ett annat bolag inte skulle anses få någon inverkan alls på priset på relaterade finansiella 
instrument. 271 Andra tänkbara situationer är information om att ett licensavtal upphört, avse-
ende någon form av mjukvara, vilket för vissa techbolag skulle kunna tänkas få stor inverkan 
på deras verksamhet, medan det för en bilproducent inte nödvändigtvis är av lika stor betydelse.  
 Den avgörande frågan härvid synes vara den effekt som den händelse som informationen 
rör förväntas få, sett i förhållande till emittentens verksamhet som helhet.272 
  

9.3.3.4 Den förnuftige investeraren beaktar informationen i ljuset av källans tillförlitlighet 

Det andra förtydligandet anger att informationskällans tillförlitlighet ska bedömas, för att 
avgöra huruvida den förnuftige investeraren skulle tillmäta informationen någon betydelse. 
Denna aspekt torde enligt min mening i huvudsak få betydelse vid frågan om en överträdelse 
av artikel 14 har ägt rum. En emittent som ska offentliggöra information behöver som bekant 
enbart offentliggöra information som direkt rör denna emittent. Vid frågan om informationen 
bör offentliggöras eller inte bör sålunda inte särskilt stort tvivel råda kring informationskällans 
tillförlitlighet, eftersom denna rimligen finns inom emittentens organisation. Däremot kan 
informationskällan vara av intresse vid fråga om insiderbrott har begåtts. Exakt hur gränsen ska 
dras härvid är emellertid inte klar. Ska det exempelvis räcka med att den förnuftige investeraren 
erhållit informationen från någon inom emittentens organisation, eller ska det göras någon skill-
nad härvid beroende på källans ställning inom organisationen? Information om en större 
reklamkampanj som ska lanseras borde rimligen betraktas som mer tillförlitlig om den härrör 
från någon inom bolagets marknadsavdelning, jämfört med om det är någon inom HR-
avdelningen som röjer informationen. Frågan synes inte helt klar och kan inte besvaras med 

                                                
 
271 Jfr DN 2017-06, SEB, i vilket nämnden uttalar att ett VD-byte inte som regel kan förväntas vara 

kurspåverkande utan att bedömning från fall till fall får göras.  
272 CESR, Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 

to the market, s. 6.  
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säkerhet för tillfället. Min uppfattning är emellertid att alltför högra krav inte kan ställas på 
källans tillförlitlighet för att informationen ska passera ”förnuftig investerare”-testet, eftersom 
det skulle riskera att medföra att förbudet i artikel 14 inte får det genomslag som det är avsett 
att få.     
 

9.3.3.5 Den förnuftige investeraren beaktar informationen i ljuset av alla andra relevanta 
marknadsvariabler 

Det tredje förtydligandet anger att en förnuftig investerare beaktar alla andra marknadsvariabler 
som kan förväntas påverka de finansiella instrumenten under de givna omständigheterna. Än 
en gång är det inte helt klart vilka dessa marknadsvariabler kan tänkas vara. En ordaly-
delsetolkning av förtydligandet ger dock för handen att alla variabler, som skulle kunna ha en 
inverkan på informationens betydelse för en förnuftig investerares investeringsbeslut, bör 
omfattas. 

Från vissa håll i litteraturen har det emellertid påståtts att EU-domstolen i Daimler gjorde 
ett obiter dictum beträffande ”förnuftig investerare”-testet, vilket skulle kunna ge vägledning i 
frågan.273 Påståendet grundar sig på en läsning av domens punkt 55, där domstolen uttalar att:  

”/…/förnuftiga investerare grundar sina investeringsbeslut på all information som finns tillgänglig för 
dem vid beslutet. Utöver en händelses ”förväntade effekter” på en emittent, måste dessa investerare 
följaktligen även beakta sannolikhetsgraden för att händelsen ska inträffa. Sådana beaktanden brukar 
emellertid vara avgörande för huruvida information kan ha en väsentlig inverkan på priset på emitten-
tens finansiella instrument.”274 

Härvid synes sålunda EU-domstolen exemplifierat sådana faktorer som en förnuftig investerare 
beaktar. Mot ståndpunkten, att nu angivna uttalanden skulle utgöra ett obiter dictum avseende 
”förnuftig investerare”-testet, har av Krause & Brellochs anförts att en sådan läsning skulle 
medföra att domstolen förespråkar den ovan diskuterade ”probability/magnitude”-doktrinen, 
inom ramen för bedömning av kravet på väsentlig inverkan.275  Det förefaller, enligt deras upp-
fattning, otroligt att domstolen skulle göra ett sådant ställningstagande i samma domskäl som 
de avskriver nu nämnda doktrin vid bedömningen av rekvisitet ”specifik natur”, utan att moti-
vera det och utan att beakta konsekvenserna därav. I stället menar de att uttalandet ska ses som 
en utvecklig av föregående punkt, där domstolen motiverar varför doktrinen ska överges i för-
hållande till ”rimlig förväntan”-testet. Uttalandena ska sålunda läsas som att de utgör argument 
för att rekvisiten i artikel 7(1) ska bedömas separat.276   
                                                
 
273 Se den litteratur som hänvisas till i Krause & Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v 

Dailmer, s. 290 n. 32. 
274 Mål C-19/11, Daimler, p. 55. 
275 Jfr Basic Inc. v. Levisnon, s. 239, vilket har ansetts indikera att en sådan bedömning ska göras inom ramen 

för “förnuftig investerare”-testet inom amerikansk rätt. 
276 Krause & Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v Dailmer, s. 290. 
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För egen del håller jag med Krause & Brellochs, såtillvida att det förefaller otroligt att 
domstolen haft för avsikt att göra ett uttalande avseende ”förnuftig investerare”-testet, vilket 
ska tillskrivas någon form av rättskällevärde. Däremot anser jag att det inte går att komma ifrån 
det faktum att domstolen alltjämt uttalar att förnuftiga investerare, inom ramen för sina inve-
steringsbeslut, i regel beaktar sannolikhetsgraden för en händelses inträffande såväl som hän-
delsens förväntade effekter (d.v.s. storleken på den potentiella kurspåverkan). Även om det inte 
bör tillskrivas något särskilt rättskällevärde ger det i vart fall en indikation på några av de 
marknadsvariabler som EU-domstolen synes anse kan bedömas inom ramen för ”förnuftig 
investerare”-testet. Det i sig behöver inte betyda att domstolen förespråkar en ”proba-
bility/magnitude”-doktrin inom ramen för testet, eftersom den inte uttalar att den ena faktorn 
inverkar på den andra. Den uttalar enbart att såväl storleken på den potentiella kurspåverkan 
som sannolikheten för händelsens inträffande brukar vara sådana beaktanden som är avgörande 
då kravet på väsentlig inverkan bedöms. Det sagda anges också av Krause & Brellochs, när de 
själva försöker presentera sitt ”förnuftig investerare”-test. De lyfter nämligen fram såväl 
informationens prispåverkande natur såväl som sannolikheten för den aktuella händelsens 
inträffande som sådana faktorer som en förnuftig investerare torde beakta, inom ramen för sin 
bedömning.277 En sådan läsning av domstolens uttalanden som nu anförts framstår därför enligt 
min mening inte som alltför långtgående. Rättskällevärdet av detsamma kan dock diskuteras.  
 Synen på kurspåverkans storlek som en avgörande marknadsvariabel förefaller även ligga 
i linje med den bedömning som gjordes av Upper Tribunal i målet Hannam v. FCA. Domstolen 
diskuterar där innebörden av begreppet ”väsentlig” i kravet på väsentlig inverkan:  

“Our view is that a ‘significant’ effect is one which is to be contrasted with an insignificant, in the sense 
of trivial, effect. What is, or is not, trivial will depend on the particular circumstances of the case: for 
instance, a 1p rise in a share worth £10 may be regarded as trivial but a 1p rise in a share worth 2p 
would not. There is, we accept, a certain inherent uncertainty in this approach but it provides a sensible 
way of reaching the essence of what is significant. The reasonable investor will surely take account of 
information which may have a non-trivial effect on price: such information may have an effect on price 
which is significant to the reasonable investor. /…/ We do not think it would be helpful to try and 
postulate any quantative approach to determining what constitutes a ‘significant effect’”.278 

Storleken på den inverkan på priset som informationen ska behöva ha, för att betraktas som 
”väsentlig” i förordningens mening, tycks enligt denna uppfattning sålunda kunna variera, bero-
ende på hur det finansiella instrumentet var värderat innan den aktuella informationen togs med 
i beräkningen. Hur stor den aktuella kurspåverkan ska behöva vara för att den ska beaktas av 
en förnuftig investerare vill dock domstolen inte ta ställning till.279 Eftersom ”förnuftig inve-

                                                
 
277 Krause & Brellochs, Disclosure of inside information after Geitl v Dailmer, s. 294.   
278 Hannam v. FCA, p. 102.  
279 Jfr dock Di Noia & Gargantini, s. 502 där författarna menar att för kortsiktiga investerare kan det räcka 

med en liten prisskillnad för att informationen ska framstå som ”fördelaktig”.  
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sterare”-testet bör läsas i ljuset av kravet på väsentlig inverkan anser även jag att storleken på 
kurspåverkan framstår som en sådan variabel som med största sannolikhet torde rymmas inom 
testet. Formuleringen att det ska vara en ”väsentlig inverkan” ger nämligen intrycket att rekvi-
sitet tar sikte på storleken på den prispåverkan som informationen kan tänkas få. Denna 
marknadsvariabel synes därför träffa själva kärnan av testet. Kortfattat torde således två 
marknadsvariabler som kan beaktas, vid frågan om ett stycke information ska anses sannolikt 
påverka en förnuftig investerares investeringsbeslut, vara dels ”den förväntade effekt” som den 
händelse som informationen rör förväntas få på emittenten och dels sannolikheten för att denna 
händelse kommer inträffa. Huruvida dessa ska bedömas separat eller om de kan inverka på 
varandra, i likhet med ”probability/magnitude”-doktrinen är emellertid inte helt klart.280   
 Sett till att ”förnuftig investerare”-testet avser bedöma reaktionen från en hypotetisk inve-
sterare, kan frågan även ställas om en relevant marknadsvariabel härvid ska anses vara den 
förnuftiga investerarens uppfattning om hur andra investerare kommer bedöma informationen. 
Enligt det inom ekonomiteorin etablerade ”beauty contest”-problemet är nämligen sådana beak-
tanden nödvändiga för att förstå hur aktörer på värdepappersmarknaden kommer agera.281 
Metaforen innebär, kortfattat, att en förståelse för hur värdepappersmarknadens aktörer kom-
mer reagera på ett stycke information inte enbart förutsätter en förståelse av enskilda marknads-
aktörers egen uppfattning om prisförändringen på ett finansiellt instrument. En fullständig 
förståelse kräver även en insikt i av dessa aktörers uppfattning om andra aktörers uppfattning 
om informationens relevans för priset, i flera led uppåt. Investerare kommer nämligen inte 
enbart agera baserat på deras egen uppfattning om ett stycke informations relevans för 
prissättningen på finansiella instrument. De anses även agera baserat på deras uppfattning om 
huruvida andra investerare kommer vara av uppfattningen att informationen påverkar priset, 
eftersom det i praktiken kan komma att påverka priset.282 Sålunda krävs det, för att kunna 
bedöma huruvida ett stycke information kommer få en väsentlig inverkan på priset på relaterade 
finansiella instrument, inte enbart en bedömning av huruvida informationen borde få en inver-
kan på priset, utan även en bedömning av om marknadens aktörer kommer tro att andra 
uppfattar informationen som priskänslig.  
 Det som talar emot att sådana marknadsvariabler ska rymmas inom ”förnuftig investerare”-
testet är att det skulle försvåra bedömningen ytterligare. Det skulle nämligen behöva göras en 
avgränsning till vilka dessa andra investerare är, vars uppfattning den förnuftige investeraren 
har att bedöma. De kan nämligen inte rimligtvis också vara förnuftiga investerare, eftersom det 
skulle skapa en paradoxal cirkelbedömning utan reell relevans. Om den förnuftige investeraren 
tar ställning till andra investerares uppfattning om den aktuella informationen framstår därför 
som oklart.  
                                                
 
280 Jfr Basic Inc. v. Levisnon, s. 239. 
281 Problemet presenterades 1936 av Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. 
282 Jfr Allen, Morris & Shin, Beauty Contest and Iterated Expectations in Asset Markets, s. 720.  
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9.3.3.6 Reflektioner avseende de faktorer den förnuftige investeraren beaktar inför sitt  
investeringsbeslut 

Så som framgår är inte heller frågan vad en förnuftig investerare tar hänsyn till inom ramen för 
sitt investeringsbeslut helt enkel att besvara. Sett till skälen till MAR synes dock utgångspunk-
ten vara att den förnuftige investeraren har tillgång till all redan offentliggjord information – 
s.k. förhandsinformation. Mot bakgrund av denna information kommer sedan denna hypo-
tetiska investerare analysera informationen, i ljuset av faktorer som emittentens verksamhet i 
sin helhet och övriga marknadsvariabler som kan ha betydelse för frågan om informationen ska 
anses vara väsentlig för investeringsbeslutet eller inte. Vilka dessa marknadsvariabler kan vara 
har inte besvarats i praxis, men exempel på faktorer som torde kunna beaktas är sannolikheten 
för att den händelse som informationen rör kommer att inträffa, de effekter denna händelse kan 
förväntas få på emittenten och, i synnerhet, den förväntade storleken på den kurspåverkan som 
kan förväntas följa av informationens offentliggörande. Vad som ska anses vara en ”väsentlig” 
kurspåverkan torde dock variera från fall till fall och någon exakt gräns för det sagda går inte 
att ställa upp. En prisförändring på 3 procent på en emittents värdepapper, som i regel haft en 
stabil kurs, med någon procents prisförändring per dag, torde anses vara en väsentlig inverkan 
för denna emittent. En motsvarande prisförändring på en annan emittents värdepapper, där 
kursen är väldigt volatil och går upp flera procentenheter om dagen, torde emellertid inte vara 
lika anmärkningsvärd. En bedömning får därför göras från fall till fall. 
 Genom att bedöma hur en förnuftig investerare skulle beakta denna nya information, i 
ljuset av de marknadsvariabler som nämnts ovan, torde frågan kunna ställas informationen för-
ändrar den förnuftige investerarens uppfattning av den informationsmassa som redan finns till-
gänglig – ”alter the total mix of information”. Om så är fallet ska det anses att informationen 
sannolikt skulle läggas till grund för denna hypotetiska investerares investeringsbeslut och 
informationen ska presumeras ha en väsentlig inverkan på relaterade finansiella instrument. 
 

9.3.4 En förnuftig investerare skulle ”sannolikt” använda informationen 

Avslutningsvis ska något kort sägas om innebörden av att informationen, enligt ”förnuftig inve-
sterare”-testet, sannolikt skulle läggas till grund för en förnuftig investerares investeringsbeslut. 
En fråga härvid är om detta sannolikhetskrav ska bedömas på samma sätt som formuleringen 
att informationen sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på det finansiella instrumentets pris, 
enligt artikel 7(1). Om så är fallet är frågan hur stor sannolikhet som härvid föreskrivs. 
 Utgångspunkten för denna diskussion är än en gång uttalanden från Upper Tribunal, i målet 
Hannam v. FCA. I målet uttalar domstolen att begreppet ”sannolikt” i kravet på väsentlig 
inverkan: 

”/…/is of importance in informing what information the reasonable investor would be likely to use. The 
meaning of ’likely’ is a relevant factor in understanding the relationship between the ’reasonable inves-
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tor’ test and the words of that which it is defining.283 /…/ information is likely to have a significant 
effect on price if and only if an investor is likely to use it.”284 

Upper Tribunal tycks därmed vara av uppfattningen att det finns en korrelation mellan de båda 
sannolikhetskraven, såtillvida att sannolikhetskravet i artikel 7(4) anger vilken information som 
sannolikt skulle få en väsentlig inverkan enligt artikel 7(1). Frågan är därför vad som avses med 
detta sannolikhetskrav.  
 CESR anger i sina riktlinjer, beträffande sannolikheten att informationen skulle få en 
väsentlig inverkan på priset på relaterade finansiella instrument, att: 

“The Directive test is ‘likely’ so on the one hand the mere possibility that a piece of information will 
have a significant price effect is not enough to trigger a disclosure requirement but, on the other hand, 
it is not necessary that there should be a degree of probability close to certainty.”285  

Uttalandena är enligt Upper Tribunal inte helt tydliga. Domstolen menar härvid att uttalandet 
inte säger mer än att en sannolikhet på allt mellan 5 % och 95 % ryms inom begreppet.286 Enligt 
min mening har formuleringen i riktlinjerna vissa likheter med det uttalande som gjordes av 
EU-domstolen i Daimler.287 Skulle en för hög grad av sannolikhet ställas på informationens 
priskänslighet finns en risk att information inte anses uppfylla kravet på väsentlig inverkan, 
vilken att missbrukas av insiders. För låga krav skulle emellertid medföra att en för stor inform-
ationsmassa skulle anses utgöra insiderinformation, till skada för ändamålen bakom emittenters 
obligatoriska informationsgivning.  Det rör sig sålunda än en gång om en ”short blanket”-
problematik. Den lösning som EU-domstolen tillämpade för sannolikhetsbedömningen inom 
ramen för ”rimlig förväntan”-testet, i artikel 7(2), var att en helhetsbedömning från fall till fall 
skulle genomföras. Enligt min mening talar det för att EU-domstolen skulle komma till samma 
slutsats beträffande det sannolikhetskrav som det nu är fråga om.  
 Det sagda noteras även delvis av Upper Tribunal, som menar att det inte är fördelaktigt att 
försöka ställa upp en exakt gräns beträffande den sannolikhet som ska erfordras. ”Förnuftig 
investerare”-testet avser nämligen, enligt domstolens uppfattning, att undvika det sortens stel-
benta bedömningar.288 Av den anledningen anger domstolen att bedömningen om huruvida 
informationen sannolikt skulle få en väsentlig inverkan på relaterade finansiella instruments 
pris, såtillvida att den sannolikt skulle beaktas av en förnuftig investerare, ska bedömas utifrån 
om informationen har ”faktiska utsikter” (eng: realistic prospect) att få en väsentlig inverkan 

                                                
 
283 Hannam v. FCA, p. 106. 
284 Ibid., p. 119.  
285 CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 

to the market, s. 6.   
286 Hannam v. FCA, p. 109. 
287 Jfr Mål C-19/11, Daimler, p. 47–48. 
288 Hannam v. FCA, p. 114. 
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på priset på relaterade finansiella.289 Upper Tribunal valde sålunda att tillgå samma begrepps-
bildning i detta hänseende, som den som EU-domstolen införde i Daimler. Det talar enligt min 
mening för att frågan om huruvida en förnuftig investerare sannolikt skulle lägga informationen 
till grund för sitt investeringsbeslut, ska bedömas efter en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter, från fall till fall.  
 

9.4 Sammanfattning och slutsats beträffande det fjärde rekvisitet 

Det sista rekvisitet för att information ska anses utgöra insiderinformation, enligt artikel 7(1), 
är att informationen, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset 
på berörda finansiella instrument. Rekvisitet ska enligt artikel 7(4) bedömas utifrån frågan om 
informationen skulle anses tillräckligt fördelaktig för att läggas till grund för en hypotetisk 
investerares affärsbeslut – ”förnuftig investerare”-testet. Hur detta test ska genomföras har inte 
prövats av EU-domstolen, varför rättsläget kring detsamma framstår som oklart. Genom att 
diskutera testet i ljuset av såväl nationell domstolspraxis som amerikansk rättspraxis, samt litte-
ratur som behandlar testet inom båda dessa rättsordningar, kan viss vägledning emellertid 
skönjas. 
 Den förnuftige investeraren ska troligtvis betraktas som en icke-professionell, rationell 
investerare, med innebörd att denne är ekonomiskt motiverad med viss erfarenhet av att inve-
stera i finansiella instrument.  Härtill talar ändamålsskäl, bedömda i ljuset av den lagstiftnings-
process som ledde fram till MAR, att den förnuftige investeraren ska anses vara kortsiktig i sitt 
investerande. Den exakta identiteten av den förnuftige investeraren är dock svår att slå fast. Det 
kan dock tänkas att det är syftet med att bedöma informationen utifrån en hypotetisk aktör –  
möjligheten att ha en flexibel bedömningsgrund som kan anpassas efter omständigheterna.  
 Utifrån denna hypotetiska investerares perspektiv ska sedan den aktuella informationen 
bedömas. Syftet med bedömningen synes vara att avgöra om informationen är ”fördelaktig”, 
såtillvida att investerarens tillgång till densamma skulle förändra dennes uppfattning om den 
emittent eller de finansiella instrument vilka berörs av informationen. Utgångspunkten härvid 
torde vara informationens förmåga att påverka priset på relaterade finansiella instrument. Vid 
denna bedömning ska den hypotetiska investeraren presumeras ha tillgång till all offentlig 
information och kommer bedöma den aktuella informationen i förhållande till denna inform-
ationsmassa, i ljuset av emittentens verksamhet som helhet och en rad andra marknadsvariabler. 
Dessa marknadsvariabler synes kunna utgöra alla former av faktorer som kan tänkas ha en 
inverkan på frågan om hur den berörda emittentens verksamhet kommer påverkas av den hän-
delse som informationen rör: storleken på emittentens verksamhet, den bransch inom vilken 
emittenten är verksam, sannolikheten för att den händelse som informationen rör kommer att 

                                                
 
289Ibid., p. 118. 
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inträffa, storleken på den potentiella kurspåverkan, m.m. Informationen ska anses uppfylla ”för-
nuftig investerare”-testet om informationen sannolikt skulle vara en av de faktorer som den 
hypotetiska investeraren skulle påverkas av då den fattar ett investeringsbeslut avseende rela-
terade finansiella instrument. I likhet med det sannolikhetskrav som stadgas i artikel 7(2), inom 
ramen för ”rimlig förväntan”-testet, synes det härvid inte vara avsett att ställa upp en universellt 
tillämplig sannolikhetsgrad. Istället bör sannolikhetskravet förstås som att en helhetsbedömning 
av alla omständigheter ska göras från fall till fall. 
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10 Sammanfattning, slutsatser och avslutande kommentarer 

10.1 Inledning  

Syftet med uppsatsen har varit att utreda innebörden av begreppet insiderinformation, så som 
det kommer till uttryck i artikel 7 MAR. För att uppnå detta har jag ingående utrett och analy-
serat begreppets fyra rekvisit, såväl som dessa rekvisits underliggande kriterier. Då begreppet 
har ett dubbelt användningsområde, så som ett direkt avgörande rekvisit för såväl förbudet mot 
insiderhandel i artikel 14 som emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation i 
artikel 17(1), har jag även diskuterat vilka konsekvenser det sagda kan tänkas få för definitionen 
av begreppet. I synnerhet med hänsyn till att begreppet har en enhetlig definition inom ramen 
för båda dessa bestämmelser. Uppsatsens frågeställning har därför delats upp i fem 
underliggande frågor, vilka var och en har besvarats. I det följande framställs i sammanfattad 
form de slutsatser som uppsatsen kommit fram till.  Därefter följer avslutande reflektioner 
beträffande rättsläget avseende definitionen av begreppet insiderinformation.  
 

10.2 Den första frågan – konsekvenserna av begreppets enhetliga definition 
Den första frågan som avsetts besvaras inom uppsatsen är vilka konsekvenser för definitionen 
av insiderinformation som kan tänkas följa av det faktum att såväl artikel 14 som artikel 17(1) 
bygger på en enhetlig definition av begreppet. Inom ramen för denna frågeställning har konsta-
terats att de definitionspåverkade bestämmelserna kan betraktas som två verktyg, vilka båda 
används för att uppnå det gemensamma syftet att upprätthålla en effektiv värdepappersmarknad 
innefattande att allmänhetens förtroende för densamma bibehålls och att prissättningen av de 
finansiella instrumenten sker på korrekta grunder. Samtidigt ska de alltjämt betraktas som två 
separata verktyg, eftersom det sätt på vilket de avser uppnå det sagda skiljer sig åt. Artikel 
17(1) avser uppnå det övergripande syftet genom att emittenter åläggs en skyldighet att offent-
liggöra fördelaktig information till allmänheten, så att de kan fatta välgrundade investe-
ringsbeslut baserat på en korrekt prisbild. Förbudet mot insiderhandel avser förhindra personer 
från att missbruka potentiellt priskänslig information, som av någon anledning inte har offent-
liggjorts, till skada för andra och i förlängningen för marknaden. De båda bestämmelserna bör 
därför också anses ha regelspecifika underliggande ändamål, vilka inte alltid överlappar med 
den andra bestämmelsens ändamål. Av den anledningen bör inte det ena verktyget tillämpas för 
att tillvarata det andra verktygets ändamål, eftersom det riskerar att undergräva det förra verk-
tygets egna ändamål och därmed få skadliga effekter. Det sagda kan liknas med användningen 
av en hammare och en såg.  

Genom att fastställa att det föreligger vissa skillnader mellan de båda bestämmelserna, kan 
det även konstateras att respektive bestämmelse motiverar olika tidpunkter vid vilka de bör 
tillämpas. Ändamålen bakom artikel 14 motiverar att förbudet inträder så snart information 
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uppkommer vilken potentiellt kan påverka priset på berörda finansiella instrument. Det är näm-
ligen vid denna tidpunkt kortsiktiga investerare kan missbruka informationen. Artikel 17(1) 
motiverar emellertid att informationen ska offentliggöras först när den är tillräckligt säker till 
sitt inträffande att den inte riskerar att vilseleda allmänheten. Genom att MAR alltjämt har 
konstruerats med en gemensam tidpunkt för båda bestämmelsernas tillämpning – nämligen så 
snart definitionen av insiderinformation är uppfylld – uppkommer ett short blanket-problem. 
Det innebär att vid frågan om definitionen av insiderinformation är uppfylld, kommer den ena 
bestämmelsens ändamål konsekvent behöva prioriteras framför den andra bestämmelsens ända-
mål. Filten är nämligen för kort för att tillvara dem båda.   

Slutsatsen beträffande den första frågan är sålunda att definitionen av begreppet insider-
information kommer försvåras av short blanket-problemet, eftersom definitionen alltid kommer 
slitas mellan å ena sidan ändamålen bakom artikel 14 och å andra sidan ändamålen bakom 
artikel 17. En fullt tillfredsställande avvägning kommer aldrig vara möjlig att uppnå –det är det 
som är paradoxen av short blanket-problemet. Viss vägledning går emellertid att finna i de 
förhandlingar som föranledde antagandet av MAR, i vilka kommissionen synes ha avsett att 
åtgärda nu nämnda problem genom en utvidgad möjlighet för emittenter att skjuta upp sitt obli-
gatoriska offentliggörande. Det torde tala för att ändamålen bakom förbudet mot insiderhandel 
ska anses väga aningen tyngre, då definitionen av begreppet insiderinformation fastställs. Det 
sagda innebär emellertid inte att short blanket-problemet kommer suddas ut helt, då uppskjutet 
offentliggörande inte heller alltid är problemfritt. Hade problemet i stället avsetts åtgärdas 
genom att införa två separata definitioner av begreppet, är min uppfattning att definitions-
processen kunnat genomföras betydligt enklare. Då hade short blanket-problemet nämligen inte 
längre existerat.  

 

10.3 Den andra frågan – hur ska det första rekvisitet i artikel 7(1) uppfattas:  
information som rör en eller fler emittenter eller finansiella instrument  

Den andra frågan som uppsatsen avsett besvara är vilken innebörd det första rekvisitet i artikel 
7(1) – ”information som rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument” 
– ska tillskrivas. Informationen kan enligt rekvisitet antingen röra (i) den juridiska person som 
utfärdar finansiella instrument och har tagit upp dessa till handel eller (ii) dessa finansiella 
instrument. Slutsatserna har i detta hänseende varit att rekvisitet har olika innebörd beroende 
på om det tillämpas inom ramen för artikel 14 eller artikel 17(1). Vid en tillämpning inom 
ramen för den första bestämmelsen ska rekvisitet tillämpas i sin helhet, medan en tillämpning i 
förhållande till den senare enbart innefattar information som direkt rör emittenten eller dennes 
finansiella instrument. Gränsen mellan information som direkt eller indirekt rör emittenten bör 
göras i förhållande till om de händelser eller omständigheter som informationen rör härstammar 
inifrån eller utanför emittentens verksamhetssfär. Eftersom det härvid gjorts en skillnad mellan 
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de båda bestämmelserna uppkommer inte någon ändamålskonflikt och short blanket-problemet 
gör sig inte heller påtagligt.  
 

10.4 Den tredje frågan – när ska information anses ”inte ha offentliggjorts” 
Den tredje frågan som uppsatsen behandlat är vilken innebörd rekvisitet ”information som inte 
offentliggjorts” ska tillskrivas. Rekvisitet ställs upp för att manifestera att det måste röra sig om 
information vilken någon har monopolistisk besittning av. Så snart informationen offent-
liggjorts upphör nämligen den informationsasymmetri som har ansetts kunna medföra skadliga 
konsekvenser, vilka de båda definitionspåverkade bestämmelserna avser motverka.  

Det huvudsakliga spörsmålet härvid har varit innebörden av begreppet ”offentliggjorts”. 
Ska begreppet uppfattas på samma sätt som det offentliggörande som avses i artikel 17(1) och 
att den enda rekvisitbrytande grunden därmed skulle vara att informationen offentliggjorts i 
enlighet med denna artikel? Slutsatsen beträffande denna fråga är att en kontextuell tolkning av 
begreppet ger för handen att så bör vara fallet, sett till hur hantering av informationsläckage ska 
hanteras enligt artikel 17(7) och (8). De ändamålsskäl som enligt en teleologisk tolkning skulle 
tala för en motsatt bedömning, genom att se till ändamålen bakom artikel 14, förefaller i stället 
tillgodoses genom en begränsning i förbudets räckvidd i artikel 8(4). Avslutningsvis är sålunda 
slutsatsen beträffande rekvisitet ”information som inte har offentliggjorts” att rekvisitet ska 
anses vara uppfyllt fram till dess att informationen offentliggörs enligt artikel 17(1).  
 

10.5 Den fjärde frågan – när ska information anses vara av ”specifik natur”? 
Den fjärde frågan som ställdes var vad som avses med att informationen ska vara av ”specifik 
natur”, innefattande hur rekvisitets två underliggande kriterier i artikel 7(2) ska förstås. Härvid 
har inledningsvis konstaterats att rekvisitet avser avgöra huruvida informationen är tillräckligt 
konkret för att betraktas som ”fördelaktig information”. Bedömningen sker genom att beakta 
två faktorer – dels sannolikheten för att den händelse som informationen rör kommer att inträffa 
(”rimlig förväntan”-testet) och dels den förväntade reaktionen från marknaden och dess inve-
sterare, om informationen skulle offentliggöras (”specificitetstestet”). 

”Rimlig förväntan”-testet avsågs klargöras genom Daimler, men innebörden av detsamma 
förefaller även fortsättningsvis vara förhållandevis otydlig. Det synes bero på det short blanket-
problem som följer av begreppet insiderinformations dubbla användningsområde. Vissa röster 
i litteraturen har menat att rekvisitet ska vara uppfyllt om det är mer sannolikt att den händelse 
som informationen rör kommer att inträffa, än att den inte kommer att inträffa. Varken en tolk-
ning av EU-domstolens uttalanden i Daimler eller nationell praxis ger dock för handen att denna 
sannolikhetsgrad ska anses vara den universellt tillämpliga. Slutsatsen av utredningen beträf-
fande det första kriteriet i artikel 7(2) är därför att dess innebörd är mer flytande är konkret. Det 
går därmed inte att konstruera en konkret sannolikhetsgrad, vilken kan tillgås i alla situationer. 
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I stället finns vissa riktlinjer att förhålla sig till vid bedömningen av om ”rimlig förväntan”-
testet är uppfyllt. Vad som ska anses vara erforderlig sannolikhet för händelsens inträffande, 
enligt testet, ska ske på grundval av en helhetsbedömning, från fall till fall. Händelsens inträf-
fande får dock aldrig framstå som osannolikt. Sannolikheten för händelsens inträffande ska inte 
heller anses kunna vara lägre om den potentiella kurspåverkan som händelsens inträffande kan 
tänkas få beräknas vara stor. 

Innebörden av ”specificitetstestet” behandlades av EU-domstolen i Lafonta. Slutsatserna 
beträffande detta kriterium är att erforderlig grad av specificitet inte förutsätter att det utifrån 
informationen måste vara möjligt att konstatera att priset på relaterade finansiella instrument 
kommer gå upp eller gå ner. Istället ska kriteriet förstås som att endast diffus eller allmän 
information, vilken inte möjliggör någon slutsats avseende dess potentiella effekt på priset, ute-
slutas från definitionen. Dessa uttalanden skulle kunna tolkas som att även information från 
vilken slutsatsen kan dras att priset kommer förbli oförändrat, ska anses uppfylla testet. Det 
sagda torde innebära att enbart information som inte möjliggör konstaterande om huruvida 
kursen kommer ändras eller förbli oförändrad undantas från definitionen av specifik natur, 
enligt det andra kriteriet. Även denna slutsats uppvisar vissa tendenser av short blanket-
problemet, då ändamålen bakom artikel 17(1) torde motivera en högre specificitetsgrad än så. 

 

10.6 Den femte frågan – när ska kravet på väsentlig inverkan anses uppfyllt? 
Den femte och sista frågan som uppsatsen behandlat är vad avses med att informationen 
”sannolikt skulle få en väsentlig inverkan på priset på berörda finansiella instrument”. För att 
besvara denna fråga har även en utredning avseende det ”förnuftig investerare”-test, som defi-
nierar rekvisitet, genomförts. 
 Syftet med kravet på väsentlig inverkan är att det ska utgöra ett filter för att säkerställa att 
inte all information, vilken är av specifik natur och vilken potentiellt kan ha en inverkan på 
emittentens värdepapper, ska anses utgöra insiderinformation. Det är sålunda en sista bedöm-
ning av om huruvida informationen ska anses vara ”fördelaktig information”, vilken är allmän-
heten till gagn, eller ”icke-fördelaktig information”, vilken riskerar att vilseleda allmänheten 
om den offentliggjordes. Rekvisitet ska enligt artikel 7(4) bedömas utifrån frågan om inform-
ationen skulle anses tillräckligt fördelaktig för att läggas till grund för en hypotetisk investerares 
affärsbeslut – ”förnuftig investerare”-testet. Hur detta test ska genomföras har inte prövats av 
EU-domstolen, varför rättsläget kring detsamma framstår som oklart. En kontextuell tolkning 
av testet, såväl som syftet med detsamma, talar emellertid för att ”förnuftig investerare”-testet 
måste läsas i ljuset av kravet på väsentlig inverkan. Det ska därför inte anses att en förnuftig 
investerare skulle lägga information till grund för sitt investeringsbeslut, vilken inte skulle 
påverka priset på relaterade finansiella instrument. 
 Den förnuftige investeraren ska troligtvis betraktas som en icke-professionell, rationell 
investerare, med innebörd att denne är ekonomiskt motiverad med viss erfarenhet av att inve-
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stera i finansiella instrument.  Härtill talar ändamålsskäl, bedömda i ljuset av den lagstiftnings-
process som ledde fram till MAR, att den förnuftige investeraren ska anses vara kortsiktig i sitt 
investerande. Den exakta identiteten av den förnuftige investeraren är dock svår att slå fast. Det 
kan dock tänkas att det är syftet med att bedöma informationen utifrån en hypotetisk aktör 
– möjligheten att ha en flexibel bedömningsgrund som kan anpassas efter omständigheterna.  

På grundval av dessa karaktärsdrag ska sedermera den aktuella informationen bedömas, 
för att avgöra om informationen är ”fördelaktig”, såtillvida att investerarens tillgång till den-
samma skulle förändra dennes uppfattning om den emittent eller de finansiella instrument vilka 
berörs av informationen. Utgångspunkten härvid torde vara informationens förmåga att påverka 
priset på relaterade finansiella instrument. När bedömningen vidtas ska den hypotetiska inve-
steraren presumeras ha tillgång till all redan offentlig information. Den nya informationen ska 
sedermera jämföras mot all denna redan tillgängliga information, för att avgöra om den 
förändrar uppfattningen av den totala informationsmassan i sådan grad att priset på de relaterade 
finansiella instrumenten förändras väsentligt. Vad som är en väsentlig prisförändring varierar 
dock från fall till fall, beroende på den enskilde emittenten. Bedömningen sker i ljuset av emit-
tentens verksamhet som helhet och en rad andra marknadsvariabler. Dessa marknadsvariabler 
synes kunna utgöra alla former av faktorer som kan tänkas ha en inverkan på frågan om hur den 
berörda emittentens verksamhet kommer påverkas av den händelse som informationen rör: stor-
leken på emittentens verksamhet, den bransch inom vilken emittenten är verksam, sanno-
likheten för att den händelse som informationen rör kommer att inträffa, storleken på den poten-
tiella kurspåverkan, m.m. Då frågan om en överträdelse av artikel 14 är för handen kommer 
även informationskällans tillförlitlighet att beaktas. Informationen ska anses uppfylla ”förnuftig 
investerare”-testet om informationen sannolikt skulle vara en av de faktorer som den hypo-
tetiska investeraren skulle påverkas av då den fattar ett investeringsbeslut beträffande relaterade 
finansiella instrument. I likhet med det sannolikhetskrav som stadgas i artikel 7(2), inom ramen 
för ”rimlig förväntan”-testet, synes det härvid inte vara avsett att ställa upp en universellt 
tillämplig sannolikhetsgrad. Istället bör sannolikhetskravet förstås som att en helhetsbedömning 
av alla omständigheter ska göras från fall till fall. 
 

10.7 Avslutande kommentarer 
Så som har framgått är definitionen av begreppet insiderinformation inte helt enkel att konsta-
tera. Det beror huvudsakligen på att rekvisiten för begreppet är otydligt formulerade och inte 
heller de artiklar som avser definiera dessa rekvisit är helt tydliga. I stället präglas de av värde-
öppna och hypotetiska bedömningar såväl som formuleringar som förefaller utgöra cirkel-
resonemang. Härtill kommer det faktum att kommissionen valde att behålla den enhetliga defi-
nitionen av begreppet insiderinformation för båda de definitionspåverkade bestämmelserna, 
varför short blanket-problemet uppkommer då definitionen avses fastställas. Det faktum att inte 
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heller EU-domstolen på ett tillfredsställande sätt lyckats slå fast definitionens gränser belyser 
desto starkare de definitionsproblem som föreligger.  

Genom förevarande uppsats har jag emellertid avsett presentera den definition av begreppet 
insiderinformation som enligt min uppfattning torde vara rådande. Den är inte helt lättillämplig, 
men syftet med uppsatsen har inte heller varit att presentera en sådan definition. Enligt min 
uppfattning belyser de svårigheter som följer av att ämna utreda definitionen av begreppet en 
brist i MAR. Båda de bestämmelser som är direkt beroende av definitionen kan nämligen få 
stora konsekvenser för såväl emittenter som för investerare, vilka bedöms ha överträtt dessa. 
Av den anledningen framstår det som oroväckande att det begrepp som avgör om huruvida 
bestämmelserna är tillämpliga, eller inte, är så otydligt till sin innebörd. Det torde nämligen 
medföra att regelefterlevnaden försvåras betydligt. Fram tills tydligare riktlinjer lämnas är det 
emellertid den verklighet som värdepappersmarknadens aktörer får finna sig i.  
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