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Tillväxtverkets interna regler (2017:5) för redovisning
av finansiella instrument
Detta styrdokument innehaller regler och rad avseende redovisning av finansiella
instrument.
Reglerna galler ledamoterna i styrelsen samt de medarbetare som omfattas av
redovisningsskyldighet enligt sarskilt beslut av generaldirektoren.

Inledning
Av lagen (2016:1307) om straff for marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument foljer att insiderinformation inte far utnyttjas for handel pa
vardepappersmarknaden for egen eller annans rakning. Det ar ocksa forbjudet att
anvanda insiderinformation till att med rad eller pa annat satt foranleda nagon annan
att kopa eller salja finansiella instrument som informationen avser. Det ar vidare
forbjudet – med vissa undantag – att roja insiderinformation aven om detta inte leder
till nagon handel med berorda finansiella instrument. Forbudet galler fran det att
insiderinformation erhalls till dess att omstandigheten offentliggors eller blir allmant
kand.
Enligt lagen (2000:1087) om anmalningsskyldighet for vissa innehav av finansiella
instrument far regeringen besluta att det vid myndigheten ska foras en forteckning over
innehav av finansiella instrument avseende ledamoterna i styrelsen samt de
arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionarer som myndigheten bestammer
med hansyn till deras insynsstallning. Enligt ett regeringsbeslut 2015-06-25 nr
Fi2015/3496, ar Tillvaxtverket en av de myndigheter som ska fora en sadan forteckning.
Generaldirektoren har den 30 oktober 2017 fattat beslut om vilka medarbetare pa
Tillvaxtverket som omfattas av anmalningsskyldigheten (dnr A 2017-1563).
Syftet med anmalningsskyldigheten ar framst att underlatta kontroll av att
handelsforbudet efterlevs.

Definitioner
1§
Vad som avses med finansiella instrument framgar av 1 § lagen (2000:1087) om
anmalningsskyldighet for vissa innehav av finansiella instrument jamfort med 1 kap. 4 §
forsta stycket 1 lagen (2007:528) om vardepappersmarknaden.

Kommentar till 1 §
I ovan namnda bestammelser definieras finansiella instrument som overlatbara
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vardepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella
derivatinstrument. Överlatbara vardepapper ar sadana vardepapper, utom
betalningsmedel, som kan bli foremal for handel pa kapitalmarknaden, t.ex.
a) aktier i aktiebolag eller motsvarande andelsratter i andra typer av foretag,
b) obligationer och andra skuldforbindelser,
c) penningmarknadsinstrument som stadskuldvaxlar, inlaningsbevis eller andra
instrument som normalt kan omsattas (dock inte betalningsmedel som
kontanter), och
d) olika derivatinstrument som optioner, swappar, terminskontrakt,
rantesakringsavtal.
En utforlig lista med exempel aterfinns i 1 kap. 4 § forsta stycket 1 lagen om
vardepappersmarknaden.
Finansiella instrument som pensionssparare eller forsakrade indirekt forfogar over i
premiepensionssystemet, i tjanstepensionsforsakringar eller i privata frivilliga
forsakringar dar t.ex. ett forsakringsbolag formellt sett innehar instrumenten omfattas
inte av nagon anmalningsskyldighet. Detsamma galler sparande pa bankkonto.

Fullgörande av anmälningsskyldigheten
2§
Anmalan av finansiella instrument ska goras till HR-chefen sa snart som mojligt efter att
anmalningsskyldigheten har intratt.

3§
Sker forandringar i innehavet, t.ex. genom forvarv eller overlatelse, ska forandringen
anmalas sa snart som mojligt. Regelbundna transaktioner, t.ex. manatligt sparande i en
vardepappersfond, behover dock inte anmalas lopande.

4§
En ny anmalan ska goras senast den 1 april varje ar aven om inga forandringar har skett.

Kommentar till 4 §
HR-enheten skickar ut en paminnelse till berorda medarbetare ett par veckor i forvag.

5§
Anmalan ska ske pa en for andamalet avsedd blankett, se bilaga.
Anmalan kan ocksa goras genom att en kopia eller utskrift av en handling som
upprattats av en bank eller fondkommissionar och som redovisar innehav, forvarv eller
overlatelse lamnas in.

6§
Redovisningen ska ange dels dagslaget av innehavet, dels om man regelbundet
forvarvar andelar (insattningar) i fonder och/eller innehav av finansiella instrument.
Redovisningen ska ange vilken typ av finansiellt instrument som avses och i vilket bolag,
antal/andel samt ett uppskattat varde. Vid regelbundna forvarv (insattningar) ska aven
frekvensen/tidpunkt anges. Sekretess, arkivering och tillsyn
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7§
Bestammelser om sekretess finns i 32 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Kommentar till 7 §
Av ovan namnda bestammelse framgar att sekretess galler for de uppgifter som nagon
lamnar for att uppfylla sin anmalningsskyldighet. Sekretess galler om det inte star klart
att uppgiften kan rojas utan att den som uppgiften ror lider skada eller men.
Sekretessen kan efterges av den som uppgiften ror.

8§
Skulle det finnas grund for misstanke att handelsforbudet overtratts bedomer HRchefen eller chefsjuristen vilka atgarder som ska vidtas.

Kommentar till 8 §
Utgangspunkten ar att Tillvaxtverket polisanmaler all misstankt brottslighet.
Öm det finns grund for misstanke att handelsforbudet overtratts kan anmalan komma
att anvandas i utredningssammanhang.

Läs mer!
Lagen (2016:1307) om straff for marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20161307-om-straff-for-marknadsmissbruk-pa_sfs-2016-1307
Lagen (2000:1087) om anmalningsskyldighet for vissa innehav av finansiella
instrument. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20001087-om-anmalningsskyldighet-for-vissa_sfs-2000-1087
Lagen (2007:528) om vardepappersmarknaden.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2007528-om-vardepappersmarknaden_sfs-2007-528
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