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Nya finansiella instrument -
normer och aktörer

Sektionsmöte

Referatskrivare: Advokat Thomas Wallinder, Sverige

Debattledaren, justitierådet Leif Thorsson, Sverige, hälsade deltagarna väl-
komna, redogjorde för riktlinjer för debattens genomförande och gav ordet
till referenten.

Referenten, chefsjurist Hans Berggren, Sverige, inledde med en genom-
gång av vissa huvudpunkter i rapporten, samt redogjorde för förhållanden
som inträffat efter rapportens tillkomst enligt följande.

Finansdepartementet i Sverige har nyligen föreslagit en ändring i lagen om
handel med finansiella instrument innebärande att återvinning enligt 4 kap.
12 § konkurslagen inte skall kunna ske då säkerhet ställs enligt avtalade
regler samt överlämnas utan dröjsmål efter värdeförändring av utestående
förpliktelser eller av tidigare ställd säkerhet. Finansdepartementets förslag
går längre än Riksbankens tidigare förslag i frågan då det omfattar såväl
säkerheter ställda till clearingorganisationer som säkerheter ställda vid handel
mellan värdepappersinstitut.

Jag har tidigare förklarat att jag stöder Riksbankens förslag eftersom
clearingverksamhet innebär en stabiliserande och riskreducerande faktor
på finansmarknaden. Det bör dock övervägas att genomföra en översyn av
allt säkerställande även utanför finansmarknaden. I ett första steg görs dock
lämpligen, som Riksbanken föreslagit, avgränsningen vid clearingorgani-
sationerna.

Enligt det nyligen publicerade betänkandet från elhandelsutredningen
skall de företag på elmarknaden som vill bedriva verksamhet som mellan-
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händer vid handel med elderivat kunna få tillstånd till detta enligt särskilda
regler om elmarknadsrörelse. En eltillsynsmyndighet skall meddela tillstånd
att utföra tjänster som mäklare, kommissionär eller portfölj förvaltare på
elmarknaden. Avsikten med förslaget, enligt utredningen, är att befintliga
elhandelsföretag skall kunna fortsätta att verka på elmarknaden utan att
behöva underkasta sig en sådan "rigorös och komplicerad" reglering som
den som gäller för värdepappersmarknaden.

Behovet av reglering och riskerna med handeln med elderivat är dock i
huvudsak desamma som vid handel med andra finansiella instrument.
Elmarknaden kan till och med antas vara mer volatil än penningmarknaden
och marknaden i vissa aktier. Reglerna för handel med finansiella instru-
ment bör därför vara tillämpliga även på handel med elderivat och man bör
inte tumma på gällande definition av finansiella instrument. Nästa gång
utgörs den underliggande egendomen av exempelvis timmer eller massa.
Skall då undantag göras även för dessa instrument?

Även i frågan om etableringsfriheten för börser går elmarknadsutred-
ningens förslag stick i stäv mot nu gällande ordning på värdepappers-
marknaden. Enligt förslaget skall regeringens tillstånd krävas för elbörser,
vilket dock inte kan påräknas just på grund av den nordiska elmarknaden
där elbörser nyligen har öppnat i både Norge och Finland.

Korreferenten, advokat Marius Ry el, Norge: Den internationella utveck-
lingen på detta område har varit våldsam och i Norden har OM präglat
denna utveckling. Referentens synpunkter på de allmänna rättsliga aspek-
terna av options- och terminskontrakt är i huvudsak tillämpliga även på
norska förhållanden. De nordiska länderna har påverkats starkt av utveck-
lingen i andra länder och har mer eller mindre tvingats acceptera dessa
instrument i den utformning de har fått utomlands.

Hans Berggren drar slutsatsen beträffande de standardiserade instrumen-
ten att det civilrättsliga innehållet är oomtvistat i samtliga nordiska länder.
I Norge har dock frågor uppkommit också om innebörden av standardise-
rade derivatkontrakt även om dylika tvister sällan avgörs i domstol. Vad
gäller de icke standariserade derivatinstrumenten är variationerna stora och
mäklarföretagen har eftersträvat att göra kontrakten så korta som möjligt.
Ett antal tvister har uppstått om innebörden av sådana avtal. Dessa frågor är
dock ej principiellt annorlunda än tvister om avtalstolkning på andra områ-
den.

Utvecklingen av nya finansiella instrument går fortare än lagstiftnings-
takten och rättsutvecklingen på området. En artikel i Financial Times från
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november 1995 noterade att "the gap between modern financial practices
and the majority of the world's laws on securities ownership and transfer is
causing increasing concern in global capital markets. The inadequacies of
most national securities laws are such that many lawyers believe unless
they are corrected by multi-national law reform, legal uncertainty could
make a financial crisis worse". En kommitté under International Bar Asso-
ciation's Capital Markets Forum har också påpekat behovet av reglering av
bl a ställande av säkerhet vid internationella derivatkontrakt, kontraktens
ställning i konkurs och lagvalsfrågor. Det är en viktig uppgift för myndig-
heterna att bidra till att öka rättssäkerheten rörande finansiella instrument.
Det är också en önskan att vi i framtiden, inte minst i Norge, får ett ökat
intresse för området från forskare och universitetsjurister.

Frågan huruvida nya derivatinstrument, särskilt de som är knutna till
index, är förenliga med olika bestämmelser om vadhållning har i förhål-
lande till privata investerare dryftats i ett flertal länder och skapat osäker-
het. I USA och andra länder har lagreglering skett. Enligt en bestämmelse
från 1902 i den norska strafflagens ikraftträdandelag är sådana förpliktelser
ogiltiga som har uppstått efter "terminsspill" och är av spel- eller vadhåll-
ningskaraktär. En nyligen framlagd doktorsavhandling om valuta- och
ränteswappar av Arne Tjaum vid Universitetet i Oslo drar något överras-
kande slutsatsen att nämnda bestämmelse gäller även för moderna finan-
siella instrument, dock att valutabankers interna valutahandel inte skulle
omfattas. Däremot skulle en privatperson som ingår en valutaterminsaffär
med en sådan bank kunna åberopa bestämmelsen om kontraktet innebär
spekulation för bankkunden. En sådan tolkning synes medföra bedömnings-
svårigheter och rättsosäkerhet.

Finansdepartementet uttalade i samband med införandet av ett regelverk
för options- och terminhandel 1989 att det ej kunde anses att den gamla
bestämmelsen från 1902 var tillämplig på de finansiella instrument som
omfattades av den nya lagen. Arne Tjaum förefaller dock tillmäta departe-
mentets uttalande och regelverket liten betydelse. Enligt min uppfattning
bör förbudet mot vadhållning inte kunna göras gällande i förhållande till
kontrakt rörande finansiella instrument som utställs och hanteras inom ra-
men för värdepappershandelslagen och under löpande myndighetstillsyn.
Dylika frågor bör lösas enligt traditionella ogiltighetsbestämmelser i avtals-
lagen.

Internationellt har det förekommit ett stort antal tvister efter transaktio-
ner i nya finansiella instrument. Enligt tysk rätt, Börsengesetz, är banken
skyldig att ge skriftlig och fullständig information om riskerna när kontrakt
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ingås. Kontrakten kan ej genomföras eller fullbordas om detta ej har skett.
Även i USA och England har ett flertal fall rört intresseavvägningen mellan
professionella parter och icke professionella parter och den icke professio-
nella parten tenderar att ges ett relativt omfattande ersättningsrättsligt skydd.
I ett nyligen avgjort mål i England hade ett indonesiskt bolag stämt en ame-
rikansk bank, Bankers Trust, avseende en skuld som uppkommit i samband
med två stora swapkontrakt. Talan vann dock ej bifall då banken ansågs ej
kunna åläggas skyldighet i förhållande till kunden att förklara riskerna och
de ekonomiska konsekvenserna av transaktionen.

Rättspraxis i Norge på detta område har framförallt rört, dels den profes-
sionella partens informationsskyldighet, dels motpartens professionalitet. I
en omtalad dom från Oslo byrett mellan en stor kommunal pensionskassa
och ett mäklarföretag, friades mäklarföretaget från pensionskassans ersätt-
ningskrav för skulder på bl a ränteterminer. Rätten uttalade att pensionskas-
san måste räkna med att uppfattas som en professionell aktör och att
mäklarföretaget måste kunna betrakta pensionskassan som en jämbördig part.
Domen är överklagad. I en lagmannsrettsdom från november 1995, som rörde
certifikatmarknaden, uttalade rätten att när man engagerar en professionell
rådgivare, för att man inte själv har nödvändig expertkunskap och kapacitet,
så har man rätt att lita på rådgivaren. Den intressanta frågan är hur stränga
krav som kommer att utvecklas i praxis för de professionella aktörerna på
marknaden och vilka effekter detta kommer att fa för marknaden.

Beträffande utvecklingen av standardiserat informationsmaterial i Norge
har opsjonssentralen (NOS) och börsen gemensamt tagit fram en generell
beskrivning av risker vid derivatinvesteringar, vilken kunden erhåller till-
sammans med optionsregelverk och standardvillkor. En förutsättning för
handel är att slutkunden ingår ett s k handelsrepresentantavtal, enligt vilket
kunden bl a får bekräfta att denne är införstådd med riskerna vid handel
med optioner och terminer. Det bör tillmätas stor betydelse till mäklarföre-
tagets fördel att kunden erhållit sådant material, eftersom materialet utgör
en tydlig och täckande beskrivning av riskerna med derivataffärer. Som
utgångspunkt bör dock investerare anses agera på egen risk.

Självreglering är en mycket aktuell rättspolitisk fråga. Utvecklingen har
skiftat mellan en liberal hållning och en mer restriktiv syn. Inom Norden
skiljer sig förhållandena åt på detta område. OMs börs- och clearings-
verksamhet regleras huvudsakligen av OMs eget detaljerade regelverk och
enligt en ramlagstiftning med generella normer. I Norge har situationen
varit annorlunda genom att både börs- och clearingregelverken till största
delen fastställdes i lag och av Finansdepartementet. Men också i Norge har
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utvecklingen medfört ökat utrymme för självreglering, bl a genom gällande
optionsregler.

Detta är otvivelaktigt den rätta vägen. I annat fall kommer denna typ av
instrument och marknader att utvecklas i en gråzon eller flytta till utlandet.
Självreglering förutsätter dock en mer tidsenlig ramlagstiftning med gene-
rella krav på verksamheten, bl a med tanke på säkerheten på marknaden
och inte minst för att skydda investerarna. Tillsammans med en aktiv och
löpande tillsyn ger det en god grund för en dynamiskt marknadsanpassad
och samhällsekonomisk utveckling av regelverket.

Vad gäller förhållandet mellan det standardiserade regelverket och OTC-
instrumenten utmärks de senare av att de är kortfattade och ofta ofullstän-
diga. Det kan t ex vara oklart hur optionskontrakt till aktier skall tolkas i
samband med ändringar i aktiekapitalet hos utgivaren av de underliggande
aktierna. I Norge har det skett en utveckling som innebär att regler och
lösningar från de standardiserade regelverken används som underlag för
tolkning av OTC-kontrakten. De standardiserade regelverken är utvecklade
under lång tid och ger normalt en balanserad lösning. Hur långt domsto-
larna vill gå för att acceptera sådana kontraktsmässiga tillägg återstår emel-
lertid att se.

Vice hämdshövdingmPentti Rissanen, Finland: Lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer trädde i kraft i Finland den 1 november
1988. Lagen gäller bara handel med standardiserade optioner och terminer
och lagen stadgar att andra optioner och terminer än sådana som avses i
lagen endast får erbjudas näringsidkare. Lagens innehåll och konstruktio-
nen av marknaden för derivatinstrument liknar mycket det som gäller i
Sverige. Suomen Optiomäklarit, Finska Optionsmäklare ABs (SOM) och
OMs regelverk har stora likheter med varandra och inom respektive organi-
sation finns såväl börs- som clearingverksamhet.

I Finland startade 1988 handel med aktieindexderivat. 1991 inleddes elek-
tronisk handel hos SOM, som under 1994-1995 startade clearing av obliga-
tions- och ränteterminer. Nyligen påbörjades även handel med elterminer i
Finland. I fackmannakretsar råder enighet om den förväntade utvecklingen
på detta område, nämligen globalisering, ökat intresse för riskhantering och
hur derivat kan användas för att hantera risker samt ökad variation av derivat-
produkter, innefattande swaps och "tailor made"-kontrakt.

Professor Torgny Hastad, Sverige: De frågor som nu diskuteras är mycket
komplicerade och många av de parter som berörs, t ex konkursförvaltare,
borgenärer i framtida konkurser för fondkommissionärer samt större indu-
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striföretag som vidtar valutasäkringar, är ännu ej insatta i vad som pågår.
Vad först gäller OM:s konstruktion kännetecknas den av att slutkunden

får rättigheter och förpliktelser direkt emot OM, men är anonym. Medlem-
men skulle således handla i eget namn och rättsförhållandet utgöra kom-
mission eller möjligen tredjemansavtal. Men om man anger att någon an-
nan ansvarar, då handlar man med fullmakt. Även om förhållandet utgör
kommission får huvudmannen överta kravet mot tredje man om kommis-
sionären går i konkurs. Det är således inget unikt att kunden kan vända sig
direkt mot OM i en sådan situation. Tillämpar man vanliga regler i kommis-
sionslagen finner man i 64 § att tredje man har möjlighet att kvitta med
motfordringar hos kommissionären även om kommittenten i och för sig
kan separera fordringen mot tredje man och kan göra den gällande direkt.

I referatet anges att nettning på medlemsnivå av slutkundspositioner ej
förekommer. Jag har dock inte förstått hur man kommer fram till den slut-
satsen. Detta är dock synnerligen viktigt, eftersom separationsrätten för
kommittenten väldigt ofta kan bli helt värdelös då kommissionären handlat
även för andras räkning.

Enligt referatet har OM generell panträtt i slutkundens alla avtal med
OM, dvs panträtt i egen skuld varigenom OM blir oberoende av kvittnings-
regler. Pantsättaren måste dock vara avskuren rådigheten över sin tillgång
redan under säkerhetsstadiet. Prestationerna är alltså avhängiga av varan-
dra redan under säkerhetsstadiet. Normalt torde detta dock ej vara fallet
utan kunden kan avropa sin prestation när den förfaller, medan hans skyl-
digheter kanske förfaller vid en senare tidpunkt och därmed föreligger ej
giltig panträtt. Följaktligen kan det betvivlas att OM är oberoende av kvitt-
ningsregler på grund av pantförskrivningen.

Emellertid har nu speciallagstiftning inforts i Sverige innebärande att när
en clearingorganisation är inblandad så är det tillåtet att vid konkurs "kvitta
äpplen mot päron". Lagförslaget var förståeligt då det innebär att man inte
behöver bevaka bruttopositioner, soliditetskrav påverkas m m. Likväl är det
en synnerligen anmärkningsvärd lagändring, eftersom ett motsvarande avtal
normalt inte skulle vara giltigt. Även innebörden av begreppet clearing-
organisation har nyligen ändrats och omfattar nu såväl den som inträder som
part i avtalet som den som endast ordnar avräkningen. Effekten härav blir att
en nettning vid någons konkurs kan ske mellan helt ovidkommande parter
som på något sätt har clearingcentralen som kopplingscentral. Det innebär ju
ett tillägg till den ursprungliga lagändringen som därmed inte bara medger
kvittning av äpplen och päron utan går långt därutöver.
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Det sades vid tillkomsten av nämnda lagregel att det var angeläget att
hindra s k cherry-picking, dvs konkursboet skall inte kunna gå in och ta de
förmånliga kontrakten och lämna de oförmånliga. I stället skall avräkning
ske vid konkurs mellan alla kontrakt. Detta betyder att det inte längre är
frågan om att hindra cherry-picking, utan att det är fråga om att hindra ett
inträde där ett konkursbo är berett att ta alla avtal.

Det har nu föreslagits att återvinning inte skall kunna ske när säkerheter
ställs till clearingorganisationen eller till någon som håller på med handel
med finansiella instrument. Frågan huruvida säkerheten ställs med dröjs-
mål efter skuldens tillkomst blir särskilt aktuell när kundens position för-
ändras så att hans skuld ökar och, enligt tillämpligt avtal, kompletterande
säkerhet skall ställas. Enligt referatet, lagframställningar och remitterade
förslag kan det vara så att fordringen uppkommer vid den tidpunkt när po-
sitionen förändras och skulden ökar. Säkerhet som då ställs skulle ej utgöra
säkerhet för gammal skuld. Referenten har åberopat det svenska rättsfallet
NJA 1988 s. 149. Rättsfallet innebär att man inte skall - efter det att en part
i ett kontokurantförhållande levererar granskog och konkurs därefter in-
träffar - ställa frågan huruvida han får kvitta fordan på t ex tall mot fordran
på gran, vilket skulle kräva att säkerställandet inte har uppkommit under
omständigheter som strider mot betalning med vanliga betalningsmedel;5: 16
konkurslagen. Detta skulle utgöra en ganska restriktiv återvinningsbegräns-
ning och därför anges att det skall ses som betalning. Därmed kan alltså
återvinning komma i fråga om betalningen inte är ordinär. Emellertid kvar-
står frågan om återvinning även om det är en betalning, vilket över huvud
taget inte var aktuellt i rättsfallet. Här är det ju emellertid oftast fråga om
säkerställanden och de bör väl återvinnas enligt nämnda 4 kap 12 §, vilket
går utöver detta rättsfall.

En fordring torde uppkomma när avtalet ingås, se NJA 1985 s. 185. Om
säkerhet emellertid ställs samtidigt som valuta överlämnas uppkommer ingen
nackdel eftersom man vid återvinning av säkerheten måste lämna tillbaka
valutan och då vinner ingen på transaktionen.

Enligt min mening är det uppenbart att det är fråga om ställande av sä-
kerhet för gammal skuld när positionen förändras. Argumenten för en lag-
ändring är dels att en internationell finansiell härdsmälta hotar om vi har
återvinningsrisker i systemet, dels att det inte går att ställa säkerheter som
ej är återvinningsbara och därför får Sverige inte vara med vid internatio-
nell valutahandel. Emellertid är återvinning utesluten om en tredje man
ställer säkerheten, se NJA 1985 s. 117. Det kostar dock pengar att ordna en
bankgaranti. Det handlar således om att här undvika sakrättsliga transaktions-
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kostnader, medan andra konkursborgenärer liksom andra branscher tvingas
bära dessa kostnader. Skall lagen ändras, så bör man samordna 4 kap 10 §
konkurslagen om betalning med 4 kap 12 § om säkerheter. Här finns ju ett
samband, dvs när positionerna förändras så kan man antingen amortera el-
ler ställa säkerhet.

Direktör Per-Ola Jansson, Sverige: Jag delar Torgny Håstads uppfattning
att det bör göras en mer grundläggande genomgång av återvinningsfrågan.
Problemet är att man i internationella valutahandelssammanhang uppfattar
den svenska lagstiftningen som bristfällig, vilket måste åtgärdas. Beträf-
fande gränserna för lagens tillämpning anförde referenten att gränsen bör
dras vid clearing. Riskerna i den verksamhet som ligger utanför clearing-
verksamheten är dock så stora att avgränsningen av lagens tillämplighet
enligt lagförslaget, som även innefattar andra finansinstitut, är bättre an-
passad till den risksituation som föreligger.

När det gäller frågan om självreglering kan noteras att ett modellavtal nu
har utarbetats för OTC-derivat på den svenska marknaden. Marknaden för-
ändrar sig så snabbt att den enda möjliga vägen är att låta marknadens par-
ter utveckla denna, främst genom avtal men också med andra typer av pri-
vata regelverk där lagstiftaren genom kompetent tillsyn följer upp vad som
sker. Det måste dock finnas en lagstiftning i botten och vi har under senare
tid sett att lagstiftningsarbetet på detta område accelererat, framför allt i
Sverige men också i andra nordiska länder.

Normbildningen i framtiden bör i högre grad inriktas på de tjänster som
erbjuds på marknaden och mindre på de aktörer som erbjuder dessa tjäns-
ter. Det förekommer en överlappning av alla de tjänster som erbjuds, och
derivat och försäkringar är i väldigt hög grad utbytbara tjänster. Samtidigt
har vi en lagstiftning som utgår från de banker, försäkringsbolag och
värdepappersfonder som erbjuder dessa tjänster. Den framtida lagstiftningen
bör dock mer än den nuvarande vara funktionellt grundad, dvs utgå från de
tjänster som tillhandahålls. Jag är dock orolig för att den europeiska lagstifta-
ren är väldigt traditionell i detta sammanhang.

Underdirektör Adam Vestberg, Danmark: Derivat kan delas upp i två hu-
vudgrupper, dels de derivat som handlas på en börs och dels de som ingås
mellan två parter, t ex två banker eller finansinstitut. Den första gruppen
utmärks av att motparten är en börs, en institution som är till hundra pro-
cent god för betalning. Motparten vållar inga bekymmer, men handels-
villkoren dikteras av börsen. Beträffande den andra gruppen har parterna i
princip frihet att avtala vad de vill. I praktiken tillämpas dock i huvudsak ett
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antal internationella avtal. Det är för det första ett s k master agreement för
swaps utarbetat av International Swap Dealers' Association. Detta avtal
reglerar all swaphandel i Skandinavien och i världen. Det andra internatio-
nella avtalet är det s k International Foreign Exchange Agreement, vilket
används i valutahandeln. Den tredje typen av avtal är REPO-avtalet, enligt
vilket man utväxlar och återköper obligationer eller aktier. Avtalet har utar-
betats av bl a International Securities Market Association.

Ett första huvudproblem med dessa avtal är att man ofta blir tvungen att
acceptera att avtalet är underkastat engelsk eller amerikansk rätt. Det har
varit en praktisk fråga av stor betydelse och vi har alltid kämpat för engelsk
rätt, vilket i regel också blivit fallet.

En annan fråga är nettning och det har tidigare idag sagts att det innebär
att man byter äpplen mot päron, vilket dock inte är fallet då det innebär att
alla krav omsätts till en basvaluta. I Danmark och i övriga nordiska länder
har vi länge haft mycket svårt att skriva under dessa nettningsavtal. I de-
cember 1995 kom emellertid en ny lag i Danmark om värdepappershandel,
vilken gör det möjligt att avtala om nettning i strid med den traditionella
regeln om konkursförvaltarens rätt till cherry-picking. Regler om nettning
har också stor betydelse för banktillsynslagstiftningen och vi har nu fått en
lag som stämmer överens med EU: s direktiv. Nettning har också betydelse
för kapitalkraven i penninginstituten.

I Danmark finns ett börsinstitut som handhar derivat, garantifonden för
danska optioner och terminer, och där handlas börsnoterade obligationer
och aktieindex. Om vid handel med en svensk eller norsk part bägge parter
accepterar dansk rätt och reglerna för den danska börsen, liksom en dansk
part gör vid handel på den svenska fondbörsen, löses dessa internationella
rättsliga frågor på ett enkelt sätt.

Professor Olav Torvund, Norge: Utvecklingen på värdepappersmarknaden
under de senaste 10-15 åren har utmärkts av tillkomsten av nya finansiella
instrument i snabb takt, en övergång från handel med fysiska värdepapper
till elektronisk handel samt en internationalisering. Det samarbete som sker
mellan OM i London, OM i Stockholm och med Oslo är ett exempel på att
man kombinerar systemen internationellt. Stora organisatoriska förändringar
har blivit följden och helt nya organisationer har uppstått, såsom värde-
papperscentraler och clearinginstitutioner.

Mitt intryck är att det var större nordisk rättsenhetlighet på detta område
för 15 år sedan än vad som är fallet idag. Problemen löses nu efter hand
som de uppstår. Detta kan leda till att endast de mest synliga problemen
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åtgärdas, medan de grundläggande juridiska konstruktionerna ej analyse-
ras. Frågan är vad som är nytt och vad som är "gammalt vin på nya flaskor".
Det saknas en vilja att parallellt med lagstiftarens löpande reparations verk-
samhet försöka analysera vad som egentligen sker på dessa marknader. En
viss harmonisering vad gäller nordiska lösningar på detta område är vidare
att föredra.

Referenten, chefsjurist Hans Berggren, Sverige: När det gäller inslaget av
spekulation som korreferenten berörde är det viktigt att komma ihåg att det
måste finnas någon typ av spekulation för att marknader skall fungera. Även
om det spekulativa inslaget emellanåt är stort så är den kommersiella bety-
delsen av dessa kontrakt så stor att det ej föreligger någon risk att kontrak-
ten inte skulle kunna genomdrivas. Beträffande vikten av information till
slutkunderna noteras att optionsmarknaderna i Norden kännetecknas av att
det finns ett stort antal slutkunder. Det är därför viktigt att stora resurser
satsas på utbildning, vilket också sker på optionsmarknaderna i Norden av
ansvariga på respektive marknad och av branschorganisationer. Man kan
därför utgå ifrån att det hos investerare idag finns en viss kunskapsnivå,
men den skall självklart bli ännu bättre.

Självreglering har kännetecknat den svenska ramlagstiftningen och vi
har här kommit långt i Norden. Definition av börsverksamhet har utformats
mer svävande än vad som först föreslogs och utgör ett exempel på en
funktionellt grundad lagstiftning som Per-Ola Jansson efterlyste. En börs
är egentligen vad dess medlemmar anser att börsen skall vara.

Globalisering i detta sammanhang kan innebära anslutning av utländska
medlemmar till en börs i Sverige, s k fjärrmedlemskap, vilket är den linje
som Stockholms Fondbörs har valt. En annan modell är Linked Exchange
Clearing som innebär att börser distribuerar varandras produkter och med-
lemmarna verkar i sin egen jurisdiktion under hemlandets tillsyn.

Mot bakgrund av frågan om hur man rättsligt skall definiera relationerna
mellan de tre parterna, clearingorganisationen, mellanmannen och slut-
kunden är det viktigt att de villkor som styr verksamheten hos OM utgör en
fullständig reglering. Genom en öppningshandling ansluter sig slutkunden
till det regelverk till vilket medlemmen via ett medlemsavtal är ansluten.
Alla de rättigheter och skyldigheter som dessa kontrakt ger upphov till skall
finnas angivna i regelverket.

Vad gäller generell pantförskrivning är det ju bättre att ha en generell
pantförskrivning än att inte ha någon alls. Dessutom har frågan nu fått sin
lösning genom de nya lagreglerna om nettning. Beträffande återvinnings-
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frågan finns olika uppfattningar och mot den bakgrunden tycker jag att det
är riktigt att införa ny lagstiftning på detta område. Frågan är givetvis viktig
även för andra än clearingorganisationer, men clearingorganisationens ställ-
ning i det finansiella systemet är så speciell och så viktig att för dennas
verksamhet måste det råda absolut säkerhet om vad som gäller i denna fråga.
Vad slutligen gäller harmonisering av nordisk värdepapperslagstiftning så
har situationen förändrats och viktiga regler tillkommit genom det europe-
iska samarbetet.

Underdirektör Adam Vestberg, Danmark: Det är möjligt att konsument-
skyddsregler skulle kunna tillskapas på detta område. Derivathandel är dock
ej särskilt vanligt förekommande bland konsumenter. Dessutom finns här
en internationell dimension att beakta. Efter tillkomsten av lagen om värde-
papper från december 1995 finns det dock inget behov av någon sådan
lagstiftning i Danmark, och det torde ej heller vara en fråga i övriga nor-
diska länder.

Professor Torgny Hastad, Sverige: Per-Ola Jansson sade att den svenska
lagstiftningen enligt internationell bedömning är bristfällig och att detta
måste åtgärdas. Referenten förklarade att absolut säkerhet rörande återvin-
ning är nödvändigt för clearingverksamhet. Det skall således finnas ett sys-
tem där återvinning överhuvudtaget inte riskeras bortsett möjligen från åter-
vinning vid otillbörliga rättshandlingar. En grundtanke bakom de svenska
reglerna är att en borgenär som nöjt sig med en begränsad säkerhet eller
ingen säkerhet alls inte skall gynnas i förhållande till övriga borgenärer.
Om detta förhållande skall ändras, bör det inte i så fall ske genom en gene-
rell ändring? En slutkund kan ordna säkerhet från tredje man, t ex genom
att S-E-Banken lovar att vid förändring av kundens position ställer S-E-
Banken genast statsskuldväxlar upp till den säkerhetsmarginal som erfordras.
Detta skulle utan tvekan godkännas som säkerhetsarrangemang, men det
kostar pengar. Hur mycket det kostar är dock inte analyserat. Det finns
säkert många banker som skulle erbjuda sådana säkerhetsarrangemang till
solida kunder till ganska låga priser. Och om man anser att man inte skall
ha sakrättsliga transaktionskostnader i dessa sammanhang, varför ska man
ha det i någon bransch?

Direktör Per-Ola Jansson, Sverige: Det finns en osäkerhet om svensk rätts
ställning på det internationella planet och då det gäller så stora ekonomiska
värden, så måste detta åtgärdas. Riksbanken har också tagit initiativ till en
lagändring i detta avseende. Det är säkert riktigt att det går att köpa det
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sakrättsliga skyddet men kostnader är en konkurrensfaktor i den globala
finansiella marknaden som påverkar var affärerna görs i världen. Riksban-
ken agerar för att värna om det svenska bankväsendet och för att undvika
att man tappar det finansiella flödet till utlandet. Jag delar dock uppfatt-
ningen att man bör göra en mer övergripande översyn.

Professor Torgny Hastad, Sverige: Per-Ola Jansson hävdar att affärerna kan
försvinna till utlandet, men en svensk slutkund som är den som slutligen
måste ställa säkerheten, direkt eller via medlemmen, är underkastad svensk
konkursrätt vare sig han vänder sig till svensk bank eller utländsk bank.
Svenska finansiella institutioner har således ej skäl att frukta att svenska
slutkunder går utomlands.

Korreferenten, advokat Marius Ryel, Norge: Jag instämmer i att det vore
olyckligt om elderivat undantas från värdepappersmarknadens regelverk.
Några särskilda aspekter på transparens och informationsgivning rörande
derivat av varor måste dock beröras. Beträffande aktier och obligationer är
en utställare skyldig att löpande ge information av betydelse för kurs-
sättningen av de underliggande tillgångarna. På elmarknaden i Norge är de
stora aktörerna även stora producenter och många av dessa kan påverka
utbudet och därmed priset på t ex ett terminskontrakt. Särskilda aspekter
gör sig också gällande beträffande insiderregier för denna marknad. De
största insiderna i kraftderivatmarknaden är meterologerna. Kurspåverkande
information är t ex vattenstånd i reservoarer. Det krävs en helt annan hand-
läggning och analys för att se om det är möjligt att skapa en marknadsplats
och en informationsspridning så att förtroende kan skapas. Hittills har det
inte varit något stort problem då det endast är stora aktörer som känner
varandra som deltar i handeln.

Referenten, chefsjurist Hans Berggren, Sverige: Vad gäller frågan om vem
som skall bära kostnaden noteras att Riksbanken i sin framställning talar
om dominoeffekter, systemrisker och den samhällsekonomiska betydelsen
av den här typen av transaktioner. Det råder med andra ord ingen tvekan om
att denna är typ av finansiella transaktioner har stor betydelse för samhälls-
ekonomin.

Mot bakgrund av att de underliggande värdena uppgår till gigantiska
belopp, hävdas ibland att det skulle gå bra även med "lite grus i maskine-
riet", som kanske halverar aktuella belopp. I Sverige infördes tidigare om-
sättningsskatt, och då flyttade handeln till andra länder, där sådan beskatt-
ning inte förekom. Det är således ingen framkomlig väg. Det är istället
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genom självreglering som allmänhetens förtroende skall skapas och där
spelar vi alla en viktig roll.

Debattledaren, justitierådet Leif Thorsson, Sverige, avslutade mötet med
att tacka referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för ett givande möte.


