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Kære nordiske kolleger. Tak, fordi I har valgt at deltage i netop dette seminar ud af
det overflødighedshorn af interessante emner, som dette års juristmøde byder på.
Børsretten er nu også et spændende emne. I disse dage efter Enron, Worldcom
rn.fl. synes den nye mode for erhvervsledere i USA at være skræddersyet
jakkesæt og rustfri håndjern. Når selv et ulasteligt husmoderikon som Martha
Stewart synes at have fået pletter, om ikke på forklædet, så på sit omdømme for
sin omgang med insiderhandlere, er det et tegn på, at udviklingen på dette område
går hurtigt.

Mit referat, der er begrænset til 10 min., er opdelt på tre dele; alle bliver de
ganske korte. For det første vil jeg redegøre for udviklingen på området. Der er
nemlig sket en del siden min rapport blev skrevet. Den politiske og institutionelle
baggrund for fællesskabsretten må ikke overses, hvis man ønsker en dybere
forståelse af reguleringen. For det andet vil jeg redegøre for, hvorfor vi har disse
regler om insiderhandel og kursmanipulation. For det tredje vil jeg redegøre for
det, der er hovedemnet i rapporten: hvordan vi kan sanktionere børskriminalitet
bedst muligt.

Som bekendt anbefalede Lamfalussy-gruppen, at reguleringen af det finansiel-
le marked skete på fire niveauer ved brug af den såkaldte komitologi-procedure.
Første niveau er vedtagelsen af retsakter på normal vis, f.eks. det foreliggende
forslag til et direktiv om markedsmisbrug. Andet niveau består i, at direktivet
bemyndiger Kommissionen til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger inden
for de rammer, som 1. niveau-direktivet måtte sætte. Disse foranstaltninger
vedtages efter høring af det europæiske værdipapirtilsynsudvalg, det tidligere
FESCO, der nu på engelsk hedder Committee of European Securities Regulators
(kendt under det uskønne akronym CESR). Herefter forelægger Kommissionen
sit forslag for det europæiske værdipapirudvalg, der består af højtstående em-
bedsmænd fra medlemsstaterne, og som på sin vis spejler Rådet. Tredje niveau



316 Sektionsmöte

består i implementeringen, hvor de nationale tilsynsmyndigheder i CESR prøver
at sikre en så ensartet gennemførelse som muligt. Der er således en praktisk
grænseflade mellem gennemførelse på niveau 2 og implementering på niveau 3.
Endelig skal Kommissionen på niveau 4 påse, at fællesskabsretten overholdes i
national ret.

Det oprindelige direktivforslag fra maj 2001 blev udsat for en omfattende
kritik af Europa-Parlamentet, og Rådet har godtaget langt det meste. Rådet har
nået en fælles holdning i juli 2002, og i den forbindelse offentliggjort et ændret
forslag. Endvidere har CESR fremsat en konsultation, hvor de skitserer deres
holdning til gennemførelse på niveau 2 og national implementering på niveau 3.
Det er min opfattelse, at Rådets fælles holdning er en betydelig forbedring i
forhold til det oprindelige forslag, og at CESR's konsultation vil give en god
gennemførelse af direktivet. Mange af de reservationer, som jeg har haft i mit
referat, er unødvendige, hvis direktivet gennemføres på denne måde.

Jeg går herefter over til anden del om begrundelsen for denne regulering, som
jeg forstår, at min korreferant vil komme nærmere ind på. Som jeg har redegjort
nærmere for i min disputats om informationsmisbrug fra sidste år, anser jeg
forbudene mod insiderhandel og kursmanipulation for at være en naturlig del af
reguleringen af et marked.

Vi finder tilsvarende regler om andre markeder, f.eks. i reguleringen af aftaler,
køb og bedrageri. Det er udslag af de samme obligationsretlige principper. Den,
der må forstå, at hans viden om handlens genstand er væsentlig og ikke tilgænge-
lig for medkontrahenten, sådan at medkontrahenten vil føle sig snydt, når forhol-
det kommer for dagen, må også forstå, at han handler retsstridigt. Det gælder på
alle andre markeder, og det bør også gælde børsmarkedet. Tilsvarende er kursma-
nipulation i sin traditionelle kerne udtryk for, at man vildleder andre, hvilket ikke
bør tillades.

Når disse former for børskriminalitet alligevel forekommer kontroversielle,
skyldes det formodentlig, at de under tiden overdrives. Insiderreglerne bliver
udlagt, som om de skulle skabe lighed mellem aktørerne, og dermed forhindre
enhver udnyttelse af et informationsforspring. Det er forkert. Lighed har ingen
plads i denne form for regulering af en markedsplads. På en markedsplads gælder
konkurrence, der kommer af det latinske ord for at løbe. I et kapløb er der ikke
lighed; den hurtige vinder og den sløve taber. Insiderforbudet gælder kun intern
viden, dvs. information, der er væsentlig og ikke-offentliggjort. Al anden viden
kan lovligt benyttes, uanset en eventuel ulighed. Tilsvarende overdrives kursmani-
pulation under tiden, f.eks. i relation til udstederens kurspleje ved køb af egne
aktier, eller ved stabilisering. Problemet her udspringer formodentlig af en for stor
respekt for markedsmekanismen, sådan at børskursen bliver betragtes som noget
næsten magisk og sakrosankt. Markedsøkonomi er rodet. Det er uendeligt bedre
end planøkonomi, men det er rodet. Børskursen er ikke "rigtig", fordi vi ganske
simpelt ikke kan beskrive de omstændigheder, hvor den måtte være forkert. En
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børskurs kan være fornuftig, og så er det endda kun en rent subjektiv vurdering.
Af samme grund bør kursmanipulation ikke omfatte enhver påvirkning, tilsigtet
eller ej, men kun de tilfælde, der kan beskrives som vildledende påvirkning. Hvis
der er åbenhed, dvs. disclosure, omkring kurspleje eller stabilisering, bør det være
tilladt i ganske vidt omfang. Dette synes også at være holdningen i CESR's
konsultation. Her er jeg således ikke fuldt enig i de holdninger om børsmarkedet
som effektivt, der blev nævnt under dagens første session om egne aktier, og mere
enig med korreferenter dér. Jeg mener ikke, at en analytiker nødvendigvis er
bedre til at vurdere en fornuftig kurs på en udsteders værdipapirer end udstederen
selv. Naturligvis kan ledelsen i udstederen havde interessekonflikter, der påvirker
denne bedømmelse. Men som vi har set for nyligt både i USA og herhjemme, kan
analytikeres dømmekraft også være påvirket uheldigt. Så længe der er åbenhed
om interessekonflikter og den adfærd, som følges, er der formodentlig ganske
vide rammer for kurspleje.

Jeg går herefter over til tredje del om sanktioneringen. Som forslaget er affattet
nu, og som CESR's konsultation ser ud, tror jeg, at vi kan fa et godt regime mod
markedsmisbrug baseret på en kombination af strafferet og administrative sank-
tioner. Direktivforslaget har fjernet alle hentydninger til subjektive forhold. Det
var en tendens allerede i forslaget fra maj 2001, og alarmerende, fordi insiderhan-
del og i vidt omfang kursmanipulation rummer en subjektiv bedømmelse, der
ikke er til at komme uden om. Men sammenholdes det med CESR's konsultation
tegner der sig et billede af, at ikke et hvert brud på direktivets regler skal kunne
rammes ved administrative sanktioner. I stedet bliver der formodentlig en række
handle- og undladelsespligter, f.eks. flagningspligt og handelsvinduer, hvis over-
holdelse kan iagttages objektivt. Overtrædes disse, anvendes administrative sank-
tioner eller foranstaltninger. Hvis overtrædelsen lader formode, at der herudover
var den fornødne subjektive tilregnelse, kan forholdet bedømmes efter det tradi-
tionelle strafferetlige system. Det er mit indtryk, at direktivforslaget er blevet
bedre ved disse ændringer, og at et sådant system baseret på CESR's konsultation
vil give en effektiv sanktionering uden at kompromittere retssikkerheden.

Korreferent,chefsjurist MaxO  Oker-BloFinland:

Inledning

Med den danska rättsfilosofen Alf Ross uttalande, dvs. att det är ett missförstånd
att hävda att ifall något är diagnostiserat som ett samhällsont är botemedlet
straffrättsliga regler, som utgångspunkt och en precisering av vad som avses med
straffrättsliga stadganden, EMRK samt EU-reglerna som bakgrund diskuterar
referenten när det är skäl att använda straffrättsliga och när administrativa regler
mot insiderhandel och kursmanipulation. Ifall jag uppfattat saken rätt pläderar
han för sanktioner i de fall beträffande vilka det är frågan om att pröva gärnings-
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mannens subjektiva tillstånd, medan administrativa regler kan komma i fråga då
detta inte är fallet, dvs. då något kan slås fast objektivt.1

Detta är i och för sig gott och väl och det finns knappast något att invända mot
framställningen som sådan. Det finns likväl en hel del intressanta synpunkter,
åtminstone enligt mitt förmenande, som inte berörs. Jag avser här t.ex. följande
frågor. Är de här två företeelserna som här avses, dvs. insiderhandel och kursma-
nipulation, verkligen ett "samhällsont"? Hur har diagnosen fastställts? Vilka
intressegrupper kan tänkas förtjäna på en reglering och vilka kan förlora? Samtli-
ga frågor, som enligt mig är väl värda att diskutera för att förstå vilken reglering
som kan tänkas vara effektiv i detta sammanhang. Det är möjligt att referenten
ansett att dessa frågor inte hör till den givna uppgiften, eller vara politiska, varför
han inte berört dem. För mig är ett svar på dessa likväl en förutsättning för att man
over huvud skall kunna resonera om hur insiderhandel och kursmanipulation skall
kunna stävjas, om det nu är det man är ute efter.

I motiveringen till ämnesvalet ställs bl.a. frågan om en sanktion av typ konkur-
rensbrottsavgift kunde tänkas vara en lösning på det, som förslagsställaren anta-
git, ökande antalet insidertransaktioner. Detta talar också för att man betraktar
frågan ur ett något annat perspektiv än det traditionellt rättsdogmatiska. Det jag
avser här är ett s.k. regleringsteoretiskt perspektiv,2 vilket jag återkommer till
under framställningens gång.

Som bakgrund till mitt resonemang redogör jag i korthet för en amerikansk
utredning om effekterna av en strängäring av insiderregleringen samt statistik från
Finansinspektionen om utvecklingen av dylika transaktioner i Finland. Utred-
ningen liksom statistiken berör alltså insiderhandel, men dess slutsatser torde
stämma till eftertanke, om inte annat, också när det gäller kursmanipulation. Jag
kommer också att i det följande koncentrera mig på reglering av insiderhandel.

Strängare straff verkningslösa?

Utredningen jag avser, eller kanske snarare analysen, är publicerad 1992 och
utförd av H. Nejat Seyhun.3 Den kan naturligtvis te sig föråldrad och någon kan
dessutom fråga sig vad en amerikansk undersökning kan tänkas ha att göra i ett
nordiskt sammanhang. Vad den första tveksamheten beträffar kan det konstateras
att analysen är så till vida intressant att den uttryckligen undersöker förhållandena
före och efter det att insiderlagstiftningen skärptes på 1980-talet i USA. Den är
med andra ord i detta avseende helt relevant med tanke på det som här diskuteras.

1 Lau Hansen t.ex. s. 267 och s. 285.
2 Se t.ex. Määttä (1999), Määttä (2002), Mähönen-Määttä s. 186 ffoch Ogus s. 75 ff.
3 Seyhun s. 149 if. Ekon.dr. Ingalill Aspholm har vänligen fäst min uppmärksamhet vid artikeln för

vilket jag är mycket tacksam.
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Den andra synpunkten är det lätt att avfärda med att slå fast att i och med att den
amerikanska värdepappersmarknaden är den största har regleringen av den i de
flesta fall stått som modell för andra marknader. Vi skall inte heller glömma att
värdepappersmarknaden, som en del av finansmarknaden, är global och att sam-
arbetet mellan de övervakande myndigheterna i olika länder är livligt och att man
gärna anammar intryck och idéer av varandra och då särskilt från Securities and
Exchange Commission i Washington.4

Seyhun har uttryckligen betraktat förhållandena före ändringarna av insider-
regleringen 1984 och 1988 samt efter dessa. Den första ändringen skedde genom
att en ny lag, Insider Trading Sanctions Act, ITSA, stiftades. Denna möjliggjorde
en kännbar ökning av de skadestånd insidern kunde tvingas betala samt ökade
maximilatituden för böter från 10 000 till 100 000 $, dvs. tiofalt. Vidare gavs SEC
befogenhet att förhandla fram för insidern mer betungande förlikningsavtal och
slutligen började man regelmässigt fr.o.m. 1985 utdöma fängelsestraff, vilket man
inte gjort tidigare.5 Några år efter detta, alltså i november 1988, skärptes lagstift-
ningen ytterligare. Lagen jag här avser kallas Insider Trading and Securities Fraud
Enforcement Act, ITSFEA. Genom denna höjdes maximilatituden för fängelse-
straff från fem till tio år och böterna från 100 000 till 1 000 000 $. Dessutom gav
de nya reglerna dem som samtidigt handlade på marknaden en möjlighet att av
insidern erhålla ersättning för sina eventuella förluster. Vidare kunde den som
angett en insider erhålla upp till 10 % av den vinst insidern gjort på affären.
Slutligen introducerades regler varigenom insiderns chef kunde bli ställd till svars
för den regelvidriga handeln.6 Sammantaget var det utan tvekan frågan om
betydande skärpningar och en utökning av den tillgängliga arsenalen mot insider-
handel.

Vid sidan av de ovan i korthet refererade reglerna finns dessutom 10 (b) och 17
(a) i SEA, vilka förbjuder handel med stöd av relevant, s.k. materiell, förtrolig
information, samt 16 (b) och (c), som förpliktar s.k. företagsnära insiders, såsom
tjänstemän och direktörer, att återbetala eventuell vinst till bolaget om transaktio-
nen i dess aktier ägt rum inom sex månader från ett köp eller en försäljning av
bolagets aktier7 respektive förbjuder s.k. short sales.8 En registreringsregel, dvs.
16 (a), ingår dessutom i samma lag.

4 Securities and Exchange Commission, dvs. SEC, grundades som ett resultat av att man antog
Securities and Exchange Act, SEA, år 1934. SEA reglerar den s.k. sekundärmarknaden, medan
Securities Act, SA, från år 1933, reglerar primärmarknaden. Se t.ex. Ratner, som ger en bra bild av
den amerikanska aktiemarknadsregleringen, särskilt s. 127 ffdär reglerna rörande insiderhandel
och kursmanipulation beskrivs närmare.

5 Seyhun s. 153 f.
6 Aas . 154.
7 Denna regel kallas för "short-swing profit-rule" och tvingar alltså fram något långsiktigare innehav.
8 Med short sale avses att man säljer respektive köper lånade aktier i avsikt att kunna köpa dessa

tillbaka till ett lägre pris eller sälja dem till ett högre.
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Med hänsyn till vad jag beskrivit ovan och de förväntningar man kan tänkas ha
med anledning av skärpningarna är Seyhuns slutsatser utan tvekan tankeväckan-
de. Han hävdar nämligen att insiderhandeln tvärtom ökade trots skärpningen av
lagstiftningen. Detta gäller såväl volym som profitabilitet. Dessutom krävde
endast en bråkdel av aktieägarna, ca 25 %, i de på måfå utvalda börsbolag han
undersökte, dvs. 37 st., i sina interna regler att insiderhandel skulle stävjas.9 Det
han däremot slår fast är att rättspraxis inverkade på insiderhandeln. Den verkade
nämligen stävjande så till vida att handeln minskade före s.k. takeovers och
resultat- och annan viktig bolagsinformation till marknaden. Å andra sidan utvid-
gades området för insiderhandel genom att domstolarna definierat "förbuds-
zonen" relativt snävt. Seyhun uttrycker saken på följande sätt: "Taken together,
evidence is consistent with the interpretation that greater involvement by the
courts has given insiders greater latitude to trade on the basis of increasingly more
valuable privileged information not covered by case law.".10 I sanning är det högst
intressant. Det kan naturligtvis finnas olika förklaringar till detta. Seyhun pekar
också på några, såsom att bl.a. övervakningsresurserna trots allt varit för knappa,
de legala definitionerna varit för snäva och det varit för resurskrävande att bevisa
bedräglighet vid insiderhandel.11 Naturligtvis samtliga, men särskilt det sist
nämnda, vanliga argument då man diskuterat regleringen av insiderhandel. Med
dessa må det vara hur som helst, men faktum kvarstår att företeelsen, dvs.
insiderhandeln, ökat och inte minskat trots den märkbara skärpningen av den
rättsliga regleringen.

Situationen i Finland likartad

Den 1 juni 1999 trädde nya straffrättsliga insiderregier i kraft i Finland.12 Före det
ingick reglerna i värdepappersmarknadslagen, nedan VPML, från år 1989.13

I samband med överföringen skärptes reglerna. Maximilatituden för fängelse-
straff ökade från två till fyra år samtidigt som samtliga begränsningar för person-
kretsen slopades. Jag går inte in på några detaljer i detta sammanhang, eftersom
de inte har någon relevans för framställningens syfte, utan konstaterar att som
motivering i lagförslaget angavs bl.a. utvecklingen utomlands och en jämförelse
med straffnivån för egendomsbrott.14 I de allmänna motiveringarna till proposi-
tionen slås vidare fast att de allvarligaste brotten, såsom insiderhandel och kurs-

9 "Neither the shareholders nor the new statutes enacted during the 1980s seemed to provide effective
additional constraints on insider trading." Seyhun s. 151 och särskilt s. 176.

10 Seyhuns. 151.
11 A a s . 177.
12 SL 51 kap. 1 §(1.4.1999/475).
13 26.5.1989/495. Före överföringen till SL hade insiderreglerna ändrats år 1993 (9.8.1993/740).
14 Reg prop 254/1998 s. 10 f.
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manipulation, bör överföras till strafflagen för att understryka den samhälleliga
betydelsen av dem. Härigenom betonas också det klandervärda med sådant miss-
bruk. Lagberedaren hoppas ytterligare att förtroendet bland utländska investerare
skall öka genom denna markering.15

Några liknande finska utredningar som den amerikanska jag refererat till ovan
har inte kommit till min kännedom. Det kan likväl vara intressant att ta del av viss
information från Finansinspektionen, utan att naturligtvis dra några långtgående
slutsatser av den, som har beröringspunkter med det jag diskuterar här. Det jag
avser är hur många förmodade insiderfall inspektionen undersökt årligen och hur
många av dessa som vidarebefordrats till polisen för ytterligare utredning. Enligt
uppgift rör det sig om ca 20 st. årligen sedan 1998. Av dessa har tre fall överförts
till polisen år 1998, sju år 1999, tre år 2000, fem år 2001 och två per 31.5.2002.16

Några synbara förändringar har således inte inträffat, såvitt jag kan se, trots
skärpningen av insiderregleringen. Eller uttryckt på ett annat sätt, den preventiva
effekten synes ha uteblivit här på samma sätt som den uteblev i USA.

Om det är så här, dvs. att vare sig strängare straff eller varierande former av
andra åtgärder biter på insiderhandeln är det allt skäl, synes det mig, att försöka
närma sig problematiken, såsom jag också indikerat ovan, på ett mindre traditio-
nellt sätt. Innan jag gör det skall jag i alla fall först kort beskriva vad som avses
med en regleringsteoretisk approach.

En regleringsteoretisk approach

Den rättsekonomiska forskningen kan indelas i olika skolor, såsom naturligtvis
vilken annan forskning som helst. Man talar om Chicago-skolan eller "main
stream law and economics", som den också kallas, neoinstitutionalismen, New
Haven-riktningen och Public Choice-synsättet.17 Ett annat och minst lika vanligt
sätt att närma sig rättsekonomin är att betrakta den i relation till olika rättsområ-
den, såsom avtals-, konkurrens- och straffrätt, för att nämna bara några exem-
pel.18 Man har i USA också talat om den gamla och den nya rättsekonomin.
Typiska rättsområden inom den förstnämnda kategorin är sådana som berör
marknader och marknadsrelaterade normer. Till den andra kategorin hör annan
typ av lagstiftning, t.ex. den ovan nämnda straffrätten och olika familjerättsliga
frågor.19 Ett tredje sätt är att låta kunskapsintresset avgöra. Man kan då, vid sidan
av att använda rättsekonomin som hjälpmedel inom rättsdogmatiken, tala om

15 A a s . 5.
16 Uppgifterna har 9.7.2002 lämnats av byråchef Jarmo Parkkonen vid Finansinspektionen.
17 Se Mercuro & Medema samt Mähönen s. 15 ffoch Oker-Blom (1988) s. 138 ff, som exempel på

inhemska framställningar.
IH Cooter och Ulens klassiska verk "Law and economics" utgår från denna approach.
19 T.ex. Oker-Blom (1998) s. 137 f.
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regleringsteori, behavioristisk rättsekonomi, komparativ rättsekonomi samt rätts-
ekonomi i relation till historisk och ekonometrisk forskning.20 Jag har alltså här
valt att betrakta insiderregleringen med hjälp av regleringsteoretiska synpunkter.
Några ord om vad jag avser med detta.

Den regleringsteoretiska forskningen betjänar lagberedningen och bidrar till en
kritisk analys av lagstiftningen. Den använder sig av ekonomisk teori och utnytt-
jar den ekonomiska vetenskapens empiriska forskningsresultat.21 Regleringsteo-
rin kan i sin tur indelas i en normativ och i en positiv dimension. Med hjälp av den
förstnämnda försöker man göra en bedömning av vilket normalternativ som bäst
bidrar till att ett visst samhällspolitiskt mål uppnås under förutsättning alltså att en
rättslig reglering anses ändamålsenlig. Den positiva regleringsteorin analyserar i
sin tur de faktorer som de facto påverkar lagstiftarens val. Utgångspunkten är då
den att det ingalunda alltid är samhällsnyttan som är det allena avgörande.
Innehållet i en viss lag dikteras ofta av olika särintressen och diverse tjänsteman-
nahänsyn.22

För att kunna föra en meningsfull diskussion om mål och medel behöver man
hjälp av s.k. regleringsstandarder. Som exempel på dylika kan nämnas a) en
bedömning av de relevanta reglernas effekt, dvs. uppnår man det avsedda målet
inom den utsatta tiden, b) är regleringen kostnadseffektiv, med andra ord uppnår
man målet på det fördelaktigaste sättet, c) är den dynamiskt effektiv, dvs. upp-
muntrar regleringen till innovationer, d) är regleringen administrativt effektiv,
dvs. kan man hålla dessa kostnader under kontroll, e) är regleringen externt
flexibel, dvs. kan den lätt anpassa sig till yttre förändringar samt f) är den
slutligen utformad så att den lätt kan ändras om de samhällspolitiska målen
förändras, dvs. är den normativt flexibel.23 Detta är, som sagt, endast en exempel-
förteckning. Det kan självfallet finnas andra standarder. Det väsentliga är att
dessa expliceras för att man skall kunna föra en rationell diskussion om vilken
norm eller vilka normer som skall anses vinna företräde framom någon annan.

Vad den positiva regleringsteorin beträffar har alltså insikten om att såväl
lagberedaren som lagstiftaren i sina val påverkas av andra faktorer än samhälls-
nyttan haft betydelse. Denna, dvs. regleringsteorin, har här i hög grad påverkats
av den s.k. Public Choice-skolan. Denna inriktning inom rättsekonomin har ägnat
sig åt att med hjälp av en ekonomisk begreppsapparat analysera det politiska
beslutsfattandet.24 Den bidrar, såsom ovan noterats, till att lyfta fram olika intres-

20 Mähönen - Määttä s. 182.
21 A a s . 186.
22 Aas. 187.
23 A a s. 188 och Määttä (1999) s. 34 ff samt Määttä (2002) s. 133.
24 Mercuro & Medema s. 84 ff. Författarna säger bl.a. så här: "As such, it constitutes an approach to

Law and Economics that focuses predominately on the creation and implementation of law through
the political process, as opposed to the common-law-oriented nature of Chicago law and econo-
mics.".
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senters aspirationer och hur dessa inverkar på lagstiftningsarbetet. Detta kan ha
betydelse bl.a. för valet av legitimeringsstrategi och för att belysa vilka faktorer
som påverkar den s.k. lagstiftningsstabiliteten. Beteendestyrningen undergrävs ju
av alltför frekventa förändringar.25

Det är uppenbart att en hel del mer kunde sägas om vad som anses med
regleringsteori. Denna kortfattade introduktion får likväl tjäna som utgångspunkt
för den fortsatta analysen.

Är insiderhandeln ett samhällsont?

Det finns ett samhällsrelaterat ekonomiskt argument mot insiderreglering, som
lyder på följande sätt. Regleringen, dvs. den rättsliga, bidrar till att öka prisvolati-
liteten, försämra riskspridningen och överföra resurser från nyttoskapande verk-
samhet, dvs. produktion, till nyttoreducerande aktiviteter, nämligen reglering och
övervakning.26 Jag skall förklara mig närmare. Om insiderregleringen är effektiv
innebär publiceringen av t.ex. positiva nyheter, så som ett bättre kvartalsbokslut
än marknaden förväntat sig, att kursen för den relevanta aktien från att under en
period ha legat på en viss nivå tar ett språng uppåt, dvs. mångdubblas, i stället för
att gradvis nå denna högre nivå. Det senare är fallet om informationen småning-
om sipprar ut genom insider trading, förutsatt naturligtvis att denna handel är
tillåten. Riskspridningen igen försämras av att åtminstone en del insiders inte
handlar då detta ju är förbjudet. Antalet riskbärare minskar med andra ord. Färre
investerare bär alltså en större risk och kostnaden ökar sålunda för dem som blir
kvar på marknaden. Vad slutligen beträffar påståendet om att insiderregleringen
överför resurser från produktion till administration kräver det knappast någon
förklaring. Både regleringen som sådan och övervakningen av den i synnerhet är i
högsta grad resurskrävande. Det kontinuerliga kravet på tilläggsresurser till de
myndigheter som övervakar marknaderna är mer eller mindre notoriskt.

Betraktad så här framstår insiderhandeln alltså inte som ett särskilt betydande
samhällsont, snarare tvärtom. Mot denna bakgrund verkar en rättslig reglering av
handeln, eller åtminstone en strängäring av den existerande regleringen, med
andra ord som omotiverad. Det måste alltså finnas någon annan drivkraft för
regleringsivern, den må vara antingen straffrättslig eller administrativ. En möjlig
sådan är att insiderhandeln ter sig orättvis då den gynnar en del investerare
framom andra. Ett annat sätt att säga detta är att hävda, såsom den finska
lagstiftaren gjort, att insiderhandeln bidrar till att förtroendet för marknaden
undermineras eller för att uttrycka saken med musikalens ord: "Everybody is

25 Mähönen - Määttä s. 190.
26 Estrada s. 209 ff särskilt s. 212 f. Se också Oker-Blom (1999) s. 359 ff där jag bl.a. refererar till

Estrada.
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playing the game, but nobody's rules are the same".27 Låt oss ta hjälp av några
Public Choice-synpunkter för att se hur det kan tänkas ligga till.

Marknadsaktörerna och positiva regleringsteoretiska synpunkter

Det är uppenbart att insiderregleringen har att göra med något man kunde kalla
för informationsförsprång. Om de olika marknadsaktörerna, dvs. analytikerna,
mäklarna, de institutionella investerarna, börs- och statstjänstemännen, såsom de
som arbetar på Finansinspektionen och de s.k. småspararna samt politikerna, för
att nämna några, kan man t.ex. hävda följande. Ifall de jag räknat upp är rationella
vinstmaximerare, och när det gäller olika slag av marknadsaktörer ligger detta
särskilt nära till hands, drivs de till att utöka, eller åtminstone bibehålla, sitt
informationsförsprång. Uppenbart är nämligen att den som dagligen sysslar med
börsverksamhet har mer information till sitt förfogande än den som endast då och
då handlar med värdepapper. De professionella investerarna ligger med andra ord
steget före amatörerna, speciellt om de har kontinuerlig tillgång till analytiker,
vilket de flesta naturligtvis har. Easterbrook och Fischel har uttryckt saken så här:
"Readers of the Wall Street Journal, however early in the morning they call their
brokers, come too late.".28

Man kan nu påstå att ett sätt att bevara sin ställning, dvs. bibehålla sitt
informationsförsprång, är att som professionell investerare förorda insiderregle-
ring. Härigenom förhindrar man åtminstone dem, som har en insiderposition,29

att göra en äran stridig, dvs. att momentant ha tillgång till mer information än vad
man själv som professionell har tillgång till. Genom att förorda "rättvisa" på
marknaden, dvs. förhindra företagsledningens insiderhandel, bidrar "the profes-
sional investment community" att skapa sig själv ett slags "monopol".30 Informa-
tionsförsprånget i relation till småspararna är i och för sig självklart och etablerat.
Det skadar knappast heller den bild man ger av sig själv som en ansvarsfull aktör.
I detta ljus klingar den finska lagberedningens inledningsvis nämnda konstateran-
de om att öka förtroendet bland utländska investerare som ganska tomt, eftersom
investeringar i utländska aktier ofta sker genom olika slag av fonder, vilka ju
handhas av professionella marknadsaktörer.

Tjänstemännen återigen arbetar i sin tur för att få mer resurser till den myndig-
het de jobbar för, inte alltid helt oegoistiskt. Det gäller både SEC i USA och
Finansinspektionen hos oss. Den sistnämnda myndigheten skulle gärna ha både
mer befogenheter och större resurser att utreda bl.a. insiderhandel.

27 Musikalen Chess i sången "Nobody's side".
28 Easterbrook and Fischel s. 262.
29 Se t.ex. Oker-Blom (1999) s. 348 om kategorisering av insiders i positions- och informationsrelate-

rade dylika.
30 Easterbrook and Fischel s. 262 särskilt not 8.
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Vad politikerna, lagstiftarna, slutligen beträffar så inser de ju naturligtvis att
småspararna också är väljare. Ett bra exempel på detta är den arbetsgrupp som
tillsattes strax fore senaste riksdagsval i Finland med uppgift att se över aktie-
marknadsregleringen. Ett annat exempel är följande citat ur The Economist:
"... what matters is the gut instincts of millions of ordinary people whose savings
fuel the markets and whose votes can turf out of office politicians who favour free
markets and private property.".31 I Financial Times ca en månad senare uttrycktes
saken så här under rubriken "The crackdown on insiders: Indeed there would be a
serious risk in not cracking the whip at this stage. A general election is in view".32

Envar har så att säga sin egen agenda. Det gäller med andra ord för lagstiftaren
att vara medveten om den och också, vilket vore idealiskt, att tydliggöra den för
att på så sätt kunna göra ett ändamålsenligt val bland de konkurrerande aspira-
tionerna och intressena. Jag menar, såsom jag också försökt visa, att den positiva
regleringsteorin kan vara till nytta härvidlag. Betraktat på detta sätt ter sig regle-
ringen utan tvekan annorlunda än vad man ytligt sett kunde föreställa sig.

Normativa regleringsteoretiska synpunkter

Om det nu är så att insiderhandeln trots allt inte är ett betydande samhällsont,
åtminstone i ekonomisk mening, och om det vidare är så att bl.a. de professionella
investerarna styrt lagstiftningen i en för sig själva fördelaktig riktning, gäller det
naturligtvis att överväga andra normativa instrument än de existerande eftersom
de inte tycks ge resultat. Om det nämligen är så att det viktiga är hur marknaden
och regleringen av den ser ut och inte hur den de facto fungerar så finns det enligt
mig, grovt taget, två vägar att gå. Den ena vägen går ut på att så att säga utöka
konsumentskyddet för de s.k. småspararna och att stigmatisera missbrukarna
genom t.ex. positionsförluster, dvs. en form för yrkesförbud, med andra ord gå in
för en allt strängare reglering. Den andra vägen är att man i högre grad än för
närvarande försöker beakta marknadens ekonomiska karaktär och anpassar regle-
ringen i enlighet därmed. Man får lov att så att säga "ta skeden i vacker hand" och
trots allt rikta in sig på hur marknaden de facto fungerar. Men låt oss för ett
ögonblick betrakta de olika alternativen ur regleringsteoretisk synvinkel.

Vad den första alternativa vägen beträffar bör alltså frågan ställas på följande
sätt: Vilka rättsliga medel skall man välja för att så effektivt som möjligt bland
småspararna kunna uppnå förtroende för värdepappersmarknaden, förutsatt alltså

31 Oker-Blom(1999)not3 samt The Economist 22.11.1986 s. 157 f.
32 Financial Times 20.12.1986 s. 6. Se också Oker-Blom (1999) s. 363 där det konstateras att

börsregleringen utgjort ett viktigt valtema i presidentvalskampanjen i USA år 1932. Detta gällde
särskilt demokraternas kandidat Franklin D. Roosevelt, som också sedermera blev vald. I republika-
nernas valprogram kunde man inte hitta något om vare sig aktier eller fondbörser. I bokförings-
skandalernas USA kan man i dag skönja liknande tecken.
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att ett sådant saknas? Om det är det samhällspolitiska mål man vill uppnå, utan att
desto vidare utreda hur många småsparare det egentligen finns på marknaden, så
måste det ju röra sig om något slags rättslig reglering som påminner om konsu-
mentskydd, med andra ord ett skydd för små investerare. Det är ju deras intressen
politikerna säger sig vilja värna om. Utan att gå in på några detaljer skall jag peka
på några möjligheter. För det första kunde man överväga att ge småspararna
"returrätt" vid affärer som efter en viss bestämd tid visar sig leda till förluster.
Mäklarna förpliktas att avråda från spekulativa affärer. Det inrättas ett ombuds-
mannaämbete med uppgift att uttryckligen värna om småspararna, etc. Huruvida
detta kommer att leda till att börsföretagen delistar sig bör självfallet bedömas
skilt för sig. Vidare bör man överväga att förbjuda positionsrelaterade insiders att
äga aktier i de bolag i vilka de är verksamma. Ifall professionella aktörer gör sig
skyldiga till insiderhandel kan de förlora sina rättigheter, etc. Hur alla dessa regler
skall utformas på ett kostnadseffektivt sätt tar jag inte ställning till i detta sam-
manhang. Det enda jag försökt visa är att de rättsliga medlen måste stå i kongru-
ens till det mål man säger sig vilja uppnå eller förfäkta.

Beträffande det andra alternativet kunde man med Easterbrook och Fischel
konstatera att "Society knows a good deal more about next year's weather than
about the effects of this common commercial transaction", dvs. insiderhandel. De
fortsätter "This makes it easy to speculate (no one can refute you) and condemn
those who behave as you would not. It is correspondingly important to discipline
the inquiry, to discard platitudes and fits of righteous indignation, and to begin a
concerted search for telling data."33 Det här är självfallet en betydligt svårare väg.
Några populistiska poäng är det med andra ord inte lätt att skaffa sig om man
väljer detta alternativ. Om målet är att uppnå en fungerande marknad kunde man
tänka sig att t.ex. höja beskattningen av realisationsvinsten, eller överlåtelsevin-
sten som den numera kallas, för insiders. En annan möjlighet vore att kräva enbart
långsiktiga placeringar i det bolag i vilket insidern är verksam, etc. Idén är med
andra ord att också bygga in incitament i de rättsliga normerna och inte enbart
sanktioner av olika slag. Men för att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt
krävs alltså en hel del mer empirisk kunskap om värdepappersmarknadens funk-
tion och alltså specifikt insiderhandel.

Avslutande reflexioner

Vad har jag försökt säga? För det första verkar det som om strängare straff inte
leder till förväntat resultat, dvs. till en reducering av insiderhandel. För det andra
visar en rättsekonomisk analys av själva fenomenet att det trots allt inte är ett så
allvarligt samhällsont som man kanske i första hand förleds att tro. Om det i alla

33 Easterbrook and Fischel s. 275.
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fall skall betraktas som ett sådant så visar redan en kursorisk regleringsteoretisk
analys, för det tredje, att de rättsliga medel som tillsvidare valts inte bidrar till att
man uppnår det uppställda målet, dvs. ett utökat skydd för småspararna. Såsom
jag försökt visa har de institutionella placerarna ett informationsförsprång under
alla omständigheter. Att dessa skulle behöva ett särskilt skydd kan med andra ord
ifrågasättas. Om man å andra sidan, för det fjärde, väljer att ge relevans åt
marknadens ekonomiska struktur så krävs en hel del empiriskt arbete för att man
skall kunna föreslå relevant rättslig reglering. Här kan olika slag av incitament bli
aktuella, såsom jag indikerat ovan. Det gäller alltså att såsom Easterbrook och
Fischel uttryckt det lämna plattityderna och indignationen bakom sig. Jag är
övertygad om att rättsekonomin och regleringsteorin här har en hel del att ge.34

Debattledare, advokat Jesper Lett, Danmark:

Debattledaren konstaterade att man kan dela upp ämnet i tre delar: vad är insider-
handel och kursmanipulation, vem vill man beskydda med regleringen på områ-
det och vilka sanktioner skall man ha. Debattledaren frågade var gränsen mellan
tillåten och otillåten insiderhandel och kursmanipulation går.

Jur.dr Catarina af Sandeberg, Sverige:

af Sandeberg framförde att olaglig insiderhandel är för handen om man med
utnyttjade av insiderinformation företar handel i ett bolags aktier eller företar
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handel med aktier i bolag där man har insynsställning eller är anställd. Dessutom
föreligger olaglig insiderhandel då man får ett tips från en person i insynsställ-
ning. Gränsen för otillåten kursmanipulation är mycket tunn. af Sandeberg delade
referentens uppfattning om att gränsen mellan kursstabiliserande åtgärder och
kursmanipulation utgörs av att man har offentliggjort sin intention på förhand.
Vissa kursmanipulerande åtgärder kan alltid vidtas om man offentliggör sin avsikt
och man handlar i bolagets aktier i avsikt att stabilisera kursen eller i anslutning
till ett återköpsprogram.

Debattledare, advokat Jesper Lett, Danmark:

Debattledaren noterade att t.ex. en advokat som ger råd åt ett börsbolag kan märka
att börsbolagets ledning är villig att ta stora risker. Allmän kunskap om att
ledningen för ett börsbolag generellt skyr risker eller är färdig att ta stora risker
kan ha en stor betydelse för någon som köper och säljer aktier, men debattledaren
ansåg inte att utnyttjandet av denna typ av kunskap kunde utgöra insiderhandel,
även om ledningens karaktärsdrag inte är kända för allmänheten.

Debattledaren konstaterade att det ofta torde vara relativt lätt att avgöra om ett
visst handlande är otillåten kursmanipulation, men i fråga om insiderhandel
frågade han var gränserna för det otillåtna går.

Advokat, jur. dr Knut B ergo, Norge:

Bergo berättade att den nya norska insiderlagstiftningen försöker staka ut gränser-
na för otillåten handel. Bergo konstaterade att den nya lagstiftningen hör till de
strängaste i Europa. Enligt den nya norska lagstiftningen skall man ta ställning till
om insiderinformationen i fråga påverkar en förnuftig investerares uppfattning
om aktiens värde. Lagstiftarens avsikt har tydligen varit att göra det möjligt att
tolka olika situationer som uppkommer från fall till fall. Tolkningsregeln är dock
inte vägledande för marknadsparterna.

Bergo hänvisade till korreferentens anförande och konstaterade att frågan om
möjlig avkriminalisering på detta område inte är aktuell med tanke på diskussio-
nen som nu förs både i USA och i Europa. Man kan dock alltid diskutera hur
sträng och effektiv sanktioneringen skall vara. Bergo påminde om att de olika
kapitalmarknaderna i Europa befinner sig i en ständig konkurrenssituation, och
att en marknad inte klarar sig i denna konkurrens om den får rykte om att vara en
insidermarknad. Även om avsikterna är goda kan en skärpning av sanktionering-
en leda till att de uppdagade fallen med insiderhandel mångdubblas, vilket är
ägnat att skada det internationella anseendet för kapitalmarknaden i ett land.

Korreferent, chefsjurist Max Oker-Blom, Finland:

Korreferenten konstaterade att han inte hade tagit ställning till om insiderhandel
är förkastligt eller inte. Budskapet i korreferatet var att antingen fortsätter vi på
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den väg vi har slagit in på, dvs. strengering av straffskalorna, vilket kommer att ha
en dålig preventiv effekt, eller så påbörjar vi en analys av hur det egentligen ligger
till och lägger våra sanktioner på ett annat sätt än i dag.

Referent, docent, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Danmark:

Jeg vil gerne give et bud på debatlederens spørgsmål om, hvad der udgør intern
viden. Debatlederen brugte som eksempel sin vurdering af en administrerende
direktør i et børsnoteret selskab og spurgte, om denne vurdering af vedkommende
som værende mere eller mindre dygtig kan være intern viden.

For mig at se er definitionen af intern viden egentlig ganske let, om end
djævelsk svær at bruge i praksis. Intern viden er viden, der er væsentlig og ikke-
offentliggjort. Hvis man ikke kan lide udtrykket væsentlig, kan man bruge ud-
trykket kursfølsom eller egnet til at påvirke kursen; det betyder det samme. Ikke-
offentliggjort betyder, at informationen ikke er tilgængelig for en fornuftig inves-
tor i markedet, hvilket er et ganske vidt begreb.

Debatlederens eksempel indebærer derfor, at hans viden ikke er intern viden.
For nok er hans vurdering af den adm. direktørs evner umådelig væsentlig, hvilket
er det første kriterium, men den er baseret på oplysninger, der også er tilgængelige
for andre. Det er med andre ord offentlig information, og opfylder dermed ikke
det andet kriterium. Hvis den adm. direktør derimod en sen nattetime betror sig til
debatlederen og oplyser, at han står i radiokontakt med marsmænd, og at han
næste dag kl. 12 vil erklære sig som leder af den frie verden, ja så er det intern
viden, fordi det er både væsentlig og ikke offentligt tilgængelig viden.

Jur.dr Catarina af Sandeberg, Sverige:

I Sverige har lagstiftningen om insiderbrott och kursmanipulation knappast
uppfyllt det i förarbetena uppställda syftet att upprätthålla förtroendet för
finansmarknaden. Sedan insiderlagens tillkomst 1991 har av drygt 450 fall av
misstänkta brott mot bestämmelserna, varav ca 50 rört kursmanipulation, endast
sju resulterat i fällande dom. Det är vidare ett rimligt antagande att det s.k.
mörkertalet för transaktioner som skulle kunna bedömas som brott mot insider-
strafilagen är tämligen stort.

I en undersökning av de fall av insiderbrott som förekommit mellan åren 1991
och 1999 har tre huvudsakliga kategorier av motiveringar till att utredningen lagts
ned identifierats. I en tredjedel av de nedlagda utredningarna konstaterade utreda-
ren att något brott ej var begånget. Här har utredaren sålunda hänvisat direkt till
omständigheterna i fallet, och gjort bedömningen att lagens förutsättningar för
straffbarhet ej varit uppfyllda. Dessa ärenden är ur utredarens synvinkel att
betrakta som icke-brott, dvs. relativt tydliga fall av händelser som inte är brottsli-
ga med utgångspunkt i lagtexten. En utredning av sju har lagts ned med hänvis-
ning till att ärendet blivit för gammalt för att fortsatt utredning skall vara fruktbar,
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eller med hänvisning till resursbrist. Här har alltså utredaren hänvisat till omstän-
digheter som ligger utanför ärendet, och det är i stället det sätt på vilket ärendet
blivit behandlat vid insiderenheten som ligger till grund för att det avslutats.
Vidare lades tre av tio utredningar ned efter att utredaren gjort en rimlighetsbe-
dömning utifrån handelns eller vinstens (eller förlustminimeringens) omfattning,
kurspåverkande storlek eller bevissvårigheterna i ärendet. I motiveringarna åter-
kommer fraserna "för små summor", "kurspåverkan är inte självklar" eller "det
kommer att bli svårt att bevisa". I dessa utredningar görs ofta en direkt hänvisning
till åklagarens möjlighet att få till stånd en fällande dom. Här talas bl.a. om
"åklagarens strikta syn på tioprocents-regeln", dvs. vad som bedöms uppfylla det
i svensk lag stadgade väsentlighetsrekvisitet.

Kontrollsystemet för att förhindra denna typ av brott är sålunda i dagsläget inte
tillräckligt effektivt, och utredningstiderna är i de flesta fall oacceptabelt långa.
En av anledningarna anses vara att reglerna är svåra att tillämpa, trots att de
ändrats ett flertal gånger. Ett av problemen är att åklagaren, som har bevisbördan
för att ett brott har begåtts, ställs inför bevissvårigheter i denna typ av mål.

I vart fall i Sverige tenderar tillämpningen av påföljdssystemet för den aktuella
typen av brott att vara relativt försiktig, och några principiella gränsdragningar
har inte gjorts i de få rättsfall som förekommit. Påföljderna har generellt sett varit
milda, och domstolarna har använt olika argument för att söka undvika hårda
straff. I den straffrättsliga doktrinen anförs att fängelse bör utdömas om brottet
medför ett års fängelse eller mer. Detta innebär att om brottets konkreta straffvär-
de når denna nivå bör fängelse utdömas oavsett brottslighetens art, eller den
tilltalades tidigare brottslighet. Är detta fallet krävs mycket starka skäl för att i
stället för fängelse utdöma skyddstillsyn eller villkorlig dom. Mot denna bak-
grund kan det synas något överraskande att fängelse inte utdömts oftare, i synner-
het som straffvärdet på brottet är högt och brotten i vissa fall betraktats som grova.
Såväl i Atle- som i Pinkerton-fallet har domstolen valt en påföljd under brottets
abstrakta straffvärde, varvid man hänvisar till att det funnits särskilda skäl för att
döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. De särskilda
skäl som har angivits är att i samtliga fall var gärningsmannen tidigare ostraffad,
anledning till att han skulle komma att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet
antogs saknas, gärningen utförts i ungdomligt oförstånd och den negativa effekten
av den massmediala uppmärksamhet rättegången rönt. Detta tyder på en osäker-
het rörande brottets allmänfarlighet, samt att domstolen anser att i den aktuella
typen av brott, då straffet främst avser uppfylla behovet av prevention, brottets
straffvärde är för högt och drabbar den enskilde hårt jämfört med t.ex. straff vid
våld mot person. Brott mot insiderstrafflagen begås oftast av människor som lever
under ordnade förhållanden, och en fängelsedom slår hårt mot individen i jämfö-
relse med ett bötesstraff.

Som ovan nämnts krävs i den svenska insiderstrafflagen att den aktuella
insiderinformationen skall "vara ägnad att väsentligt påverka kursen" på de



Sanktioner mot insiderafFárer och kursmanipulation 331

finansiella instrumenten. Väsentlighetsrekvisitet är det rekvisit som domstolarna
i Sverige haft svårast att hantera. I förarbetena betonas att en verklig påverkan på
kursen inte krävs, utan det är tillräckligt att den aktuella typen av information
erfarenhetsmässigt påverkat kursen. Av rättsfallen framgår att domstolarna är
osäkra i sin bedömning av väsentlighetsrekvisitet, samt huruvida en faktisk kurs-
påverkan måste ha inträffat eller inte för att förbudsregeln skall bli tillämplig. En
ändring av väsentlighetsrekvisitet i insiderstrafflagen till "icke oväsentlig påver-
kan" i stället för "ägnad att väsentligt påverka" skulle underlätta bevismöjligheten
för åklagaren.

Hur kan problemen åtgärdas?

Något som är nödvändigt är att öka effektiviteten vid handläggningen av brotten.
För att investerarnas förtroende för marknaden skall kunna upprätthållas krävs
dels att lagstiftningen har en preventiv verkan och att regelverket uppfyller aktie-
marknadens krav på effektivitet och snabbhet vid tillämpningen, dels att den
enskildes berättigade anspråk på rättssäkerhet och integritet å den andra sidan,
dvs. förutsebarhet, tillgodoses. En viktig förutsättning för att lagstiftningen skall
ha den åsyftade verkan är att ärenden om överträdelser av förbuden handläggs så
snabbt och effektivt som möjligt. Risken för upptäckt är en betydelsefull faktor
för att individer skall avhålla sig från att begå brott. Det är därför av stor betydelse
att inhämtande av information om affärer och säkerställande av bevis sker utan
onödig tidsutdräkt.

Ett annat sätt att söka uppnå en bättre tillämpning är att öka kännedomen om
regelverk och domar. Många av de otillåtna handlingar som utförs på marknaden
beror med stor sannolikhet på okunskap om de regler som gäller. En förenkling av
regelverket skulle tillsammans med en ökning av kunskapen om reglernas inne-
börd öka efterlevnaden. Mot förenkling och ökad effektivitet står rättssäkerhets-
aspekten. Marknadens aktörer måste på förhand kunna veta huruvida en handling
är brottslig eller ej. En förenkling av regelverket kan medföra att centrala rekvisit
blir oklara, och därmed förlorar i förutsebarhet. Emellertid torde i den svenska
lagstiftningen en upplösning av personkretsarna på så vis att var och en som
bryter mot regelverket kan dömas till ansvar oavsett befattning eller i vilken
ställning han mottagit informationen underlätta tillämpningen av regelverket.
Visserligen är överträdelse av insiderstrafflagen sanktionerad på samma sätt
oavsett om gärningsmannen är primär eller sekundär insider. Indelningen i primä-
ra och sekundära insiders är emellertid av intresse ur ett signaleringsperspektiv.
Alla aktörer som faller under legaldefinitionen och anses vara insiders ger inte
likartade signaleringseffekter till aktiemarknaden vid insiderhandel. Signale-
ringseffekten är kopplad till marknadens uppfattning om insideraktörens tillgång
till information, och avgörande är vilka insiders som av marknaden uppfattas vara
troliga innehavare av asymmetrisk information.
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Som referenten konstaterat är stigmatiseringen, den s.k. skampåleprincipen, en
rättsfoljd som inte skall underskattas. Offentliggörande av påföljder som utmäts
som straff för brott mot insiderstrafflagen skulle sålunda sannolikt komma att öka
den preventiva effekten av regelverket. Dels kommer den dåliga publicitet som
gärningsmannen drabbas av att ha en avskräckande inverkan, dels kommer offent-
liggörandet att upplysa marknaden om de påföljder brott mot reglerna kan medfö-
ra, vilket torde bidraga till att säkra allmänhetens förtroende för marknaden.

I vilken utsträckning kan då administrativa sanktioner tillämpas vid insider-
brott och kursmanipulation? Möjligheten att införa administrativa sanktioner som
ett komplement till böter och fängelsestraff diskuterades under arbetet med insi-
derstrafflagen, som infördes år 2001. Man gjorde här bedömningen att ett admi-
nistrativt sanktionssystem vid insiderbrott inte bör införas i Sverige. Anmärkas
skall dock att bestämmelserna om anmälningsskyldighet för personer med in-
synsställning m.m. och förbudet mot korttidshandel är intagna i en särskild lag
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument m.m., och
påföljden vid överträdelse är administrativa sanktioner. Avgörande för regering-
ens inställning är kravet på subjektivitet, dvs. den förutsättning som avser gär-
ningsmannens psykiska inställning eller viljeinriktning. I insiderstrafflagen stad-
gas för insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan uppsåt, och för vårdslöst insider-
förfarande grov oaktsamhet. Prövning av huruvida det subjektiva rekvisitet är
uppfyllt i ett enskilt fall görs av domstolen. I förarbetena ansågs visserligen att det
far anses föreligga en presumtion för att i vart fall oaktsamhet normalt föreligger
när det är fråga om denna typ av brott. För att en administrativ sanktionsavgift
skulle kunna införas krävs att strikt ansvar införs. Regeringen påpekar att detta
innebär att en person skulle kunna komma att straffas för insiderbrott utan att han
i handlingsögonblicket varit medveten om att handlingen var brottslig. Regering-
en gjorde bedömningen att eftersom brottet inte är en förseelse med lågt straffvär-
de, bör det ej avföras från det kriminaliserade området och ersättas med en
sanktionsavgift. Man anmärker dock försiktigtvis att man avvaktar marknads-
missbruksdirektivet.

I artikel 2 insiderdirektivet stadgas krav på subjektivitet på så sätt att den som
förfogar över insiderinformationen måste ha haft "full insikt i förhållandena" för
att dömas till insiderbrott. Som referenten konstaterat har emellertid i förslaget till
marknadsmissbruksdirektiv införts ansvar även vid oaktsamhet, och gärnings-
mannen skall fällas till ansvar om han insåg eller borde ha insett att han handlade
i besittning av insiderinformation. I förslaget anges att en av orsakerna till att
administrativa sanktioner skall införas vid insiderbrott och kursmanipulation är
att sanktionsformen är snabbare än ett domstolsförfarande. Statistiken indikerar
att så inte nödvändigtvis kommer att bli fallet, även om tillsynsmyndigheterna ges
utökade resurser. Kravet på rättssäkerhet kommer ju att vara detsamma som vid
straffrättslig sanktionering. Rättssäkerheten ställer därmed stora krav på gär-
ningsbeskrivningen. Denna kommer sålunda att skilja sig från gärningsbeskriv-
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ningen av de brott där sanktionen är straffrättslig, och den förbjudna gärningen
måste vara begränsad till en viss handling eller Underlätelse att handla, såsom
förbudet mot korttidshandel och underlåtelse att följa reglerna om anmälnings-
plikt.

Korreferent, chefsjurist Max Oker-Blom, Finland:

Korreferenten konstaterade att han har funderat på frasen "det är viktigt att skapa
förtroende för marknaden". Korreferenten hänvisade till referentens uppfattning
om att likhetsprincipen inte gäller på marknaden, vilket enligt korreferenten är
förnuftigt t.ex. med tanke på att man genom att agera på marknaden försöker göra
sig en förtjänst.

Korreferenten framförde att man borde avgöra vem aktiemarknaden egentligen
är till för. Om aktiemarknaden anses vara en konsumentmarknad skall också
reglerna motsvara denna uppfattning.

Om man anser att aktiemarknaden är ett "börsspel" ser reglerna annorlunda ut.
I dagens läge är det så att småspararna agerar via fonder och det är rätt få som är
personligen engagerade på marknaden. Om det är så här måste man införa en
annan typ av regler. Enligt korreferenten är den enda framkomliga vägen, om man
vill uppnå effektiva resultat, att juristerna sätter sig ner och samarbetar med
ekonomer och sociologer för att komma underfund med hur regleringen faktiskt
skall se ut.

Referent, docent, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Danmark:

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg faktisk er enig med korreferentens opfattelse af,
hvem det er, som vi beskytter med denne regulering. Det er de store professionel-
le investorer, og ikke forbrugerne. For det er kun de professionelle investorer med
deres hær af analytikere, der er i stand til at bearbejde alle de tilgængelige
informationer. Det er derfor kun dem, som kan opfatte det som en trussel, at
information, der ikke er offentlig tilgængelig, benyttes til at handle imod dem.
Den almindelige investor har derimod ingen chance for at bearbejde den stadige
informationsstrøm. Det gør heller ikke noget; som nævnt indledningsvis spiller
lighedssynspunkter ingen rolle i denne del af markedsretten. Men denne indsigt
ændrer ikke på, at vi skal have en sådan regulering alligevel, netop af hensyn til de
professionelle investorer. De har en afgørende betydning for markedets funktion
og likviditet. Taber de deres tillid til et marked, er markedet ilde stedt. At politike-
re så bedst kan lide at tale om beskyttelse af de små investorer, det er politik. Skal
man endelig tage hensyn til de små investorer, kan man søge tilflugt i det
synspunkt, at et likvidt marked giver børskurser, der er fornuftige for så vidt, at de
for det meste af tiden repræsenterer de deltagende professionelle investorers
bedste gæt. Så også de små investorer har en afledt interesse i en sådan regulering.
Forbrugerbeskyttelse hører herudover ikke hjemme i den børsretlige regulering.
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Her er jeg igen enig med korreferenten fra sidste session om egne aktier, min
landsmand prof. Bernhard Gomard: hvis man ikke selv har forstand på at handle
aktier, må man søge rådgivning hos dem, der har. I forholdet mellem forbrugeren
og investeringsrådgiveren kan der være rum for forbrugerhensyn, ellers ikke.

Jeg vil gerne knytte nogle bemærkninger til begrebet væsentlig ved definitio-
nen af intern viden. Som jeg fik nævnt før, kan man for min skyld gerne bruge et
synonym for væsentlighed, f.eks. kursfølsom eller egnethed til at påvirke kursen.
Når begrebet væsentlighed giver problemer, som påpeget af min svenske kollega
af Sandeberg, skyldes det en til tider manglende forståelse for, hvornår
væsentlighedsbedømmelsen skal anlægges. Det skal den naturligvis, når der
handles, dvs. ex ante informationens offentliggørelse; det er jo på det tidspunkt, at
forbrydelsen fuldbyrdes. Det afgørende er således ikke, om kursen ex post offent-
liggørelsen flytter sig eller ej. Det har glædet mig at se, at CESR's konsultation
benytter samme formulering, som jeg i sin tid brugte i min disputats herom.

Mit indtryk af det foreliggende forslag og CESR's konsultation er, at vi får et
lag af administrative sanktioner rettet mod nogle objektive handle- og undladelse-
spligter. Disse vil i visse af de nordiske lande være nye. Dette lag suppleres
dernæst af et strafferetligt regime, som stort set kommer til at ligne det, vi allerede
kender i dag. Det samlede resultat bliver formodentlig en hurtigere og mere
gradueret sanktionering af denne form for børskriminalitet, som vi kan være
tilfredse med.


