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Riksbankens bedömning är att kravet på kvartalsvis finansiell rapportering bör vara 
kvar för att säkerställa att det finns en god tillgång till information på 
värdepappersmarknaden. Riksbanken anser även att ett antal klargöranden behövs 
gällande implementeringen av ändringarna i öppenhetsdirektivet särskilt såvitt avser 
sanktioner om fysiska personer.  

Kvartalsvis rapportering 

Riksbanken anser att kravet på kvartalsvis rapportering bör vara kvar för att 

säkerställa att det finns en god tillgång till information på värdepappersmarknaden. 

Detta för att upprätthålla såväl marknadseffektivitet som transparens och förtroendet 

för värdepappersmarknaden. Konsekvenserna av att avskaffa kravet på 

kvartalsrapportering kan ha negativa effekter för transparensen och i förlängningen 

på den finansiella stabiliteten.  

Utredningens förslag att ta bort kravet på delårsredogörelse eller kvartalsrapport för 

aktieemittenter kan innebära att tillgången till information på marknaden kan 

försämras, med större informationsasymmetrier och ett försämrat förtroende för 

värdepappersmarknaden till följd. Om information inte offentliggörs tillräckligt 

regelbundet ökar osäkerheten i fråga om de värdepapper som handlas på 

marknaden vilket innebär en mindre effektiv prisbildning och lägre 

marknadslikviditet. Detta kommer i sin tur att påverka marknadernas funktionssätt.  

Utredningen bedömer att flertalet aktieemittenter kommer att offentliggöra 

finansiella rapporter kvartalsvis även om lagkravet avskaffas. Dock finns det en risk 

att börserna, som vinstdrivande företag, tar bort kravet på kvartalsvis rapportering på 

grund av konkurrensskäl. Om endast krav på halvårsrapportering införs kan det leda 

till långa perioder mellan informationstillfällen där marknaden inte får ta del av viktig 

information som ger en sammanfattande bild av en banks finansiella ställning eller 

resultat. Transparens är av yttersta vikt under en finansiell kris för att upprätthålla 

förtroendet för de finansiella marknaderna. Exempelvis under Lehman-kraschen och 

den efterföljande finansiella krisen var det av vikt att marknaden hade tillgång till 

adekvat information om de finansiella instituten. Främst bör kravet på kvartalsvis 

rapportering vara kvar för finansiella institut på grund av dess starka koppling till 
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finansiell stabilitet men kravet bör även inkludera andra typer av företag för att 

säkerställa tillräcklig transparens på värdepappersmarknaden. Andra typer av företag 

är exempelvis kunder till de svenska bankerna och bankerna bör ha adekvat tillgång 

till redovisningsinformation för att kunna göra en korrekt kreditbedömning och 

bedöma företagens risker. Värdepappersmarknaden har en stor betydelse i det 

finansiella systemet där kravet på tillräcklig transparens accentueras till exempel på 

grund av företagssektorns starkt ökade finansiering på den svenska 

obligationsmarknaden. 

Utredningen hänvisar i avsnitt 6.2.4 till kvartalsvis rapportering för finansiella institut 

och föreslår att inga särregler om kvartalsvis rapportering för finansiella institut ska 

införas. Utredningen menar att ett behov av särskilda regler om offentliggörande av 

regelbunden finansiell information för finansiella institut kan vara motiverat på grund 

av de särskilda finansiella risker finansiella institut utsätts för. Utredningen menar 

dock att kvartalsvis information om risker, riskhantering och kapitaltäckning (pelare 

3) redan offentliggörs av banker och därför behövs inte något särskilt lagkrav på 

kvartalsvis rapportering för finansiella institut. 

Banker måste, som utredningen nämner, offentliggöra viss riskrelaterad information 

(kapitaltäckning och riskhantering) kvartalsvis i sin pelare 3 rapport. Den rapporten är 

dock inte heltäckande för att bedöma en banks finansiella ställning och resultat, utan 

bör endast ses som ett komplement till övrig kvartalsvis redovisningsinformation. 

Syftena och innehållet i pelare 3 och den finansiella rapporten skiljer sig även åt då 

de bland annat har olika konsolideringsbas. 

Riksbanken stödjer utredningens förslag att tidsfristen för offentliggörande av 

halvårsrapporten ska ske så snart som möjligt men senast två månader efter 

rapportperiodens utgång. 

Klargöranden avseende sanktionsbestämmelserna, sanktionsavgifterna och 
ägarprövningsreglerna 

Allmänt om sanktionsbestämmelserna 

I utredningen diskuteras frågan om till vilken domstol ett sanktionsföreläggande ska 

ges in. Här anser Riksbanken, liksom utredningen, att en sådan ansökan ska ges in till 

allmän förvaltningsdomstol. Riksbanken konstaterar dock att frågan om sanktioner 

har behandlats i flera olika lagstiftningsärenden (prop. 2013/14:228 om förstärkta 

kapitaltäckningsregler, lagrådsremissen Nya administrativa sanktioner på 

finansmarknadsområdet och betänkandet Marknadsmissbruk II [SOU 2014:46]). 

Riksbanken anser därför att det vid det fortsatta arbetet är viktigt att det tas ett 

samlat grepp om sanktionsfrågorna så att det skapas ett sammanhängande och 

konsekvent sanktionssystem. Det kan exempelvis behöva klarläggande av om vad 

som gäller om någon samtidigt överträder flera olika regelverk. 

Beträffande betänkandets förslag anser Riksbanken att det behövs förtydliganden i 

följande avseenden. 

1. Det bör klargöras om avsikten är att det ska kunna utgå en sanktionsavgift 
för både ett företag och den ledande befattningshavaren i företaget och hur 
dessa avgifter i så fall ska balanseras. 

2. Det bör framgå tydligare om och när en ledande befattningshavare ska 
kunna föreläggas att göra rättelse – till exempel fullgöra en 
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flaggningsskyldighet som inte fullgjorts – när åtgärden enligt lagen ska 
vidtas av det företag i vilken den ledande befattningshavaren är verksam.  

3. Det bör framgå tydligare om och när en ledande befattningshavare ska 
kunna förbjudas att rösta för aktier som ägs av ett företag där den ledande 
befattningshavaren är verksam. 

4. Det bör klargöras om sanktionsavgifter ska kunna beslutas beträffande 
ledande befattningshavare i andra företagstyper än aktiebolag. 

5. Det bör göras följdändringar i definitionen av kvalificerat innehav i till 
exempel 1 kap. 5 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter 

föredragning av Niklas Frykström. 

 

 

Kasper Roszbach 

 Niklas Frykström 


