Ekobrottsmyndigheten
i Almedalen den 5 juli
Ekobrottsmyndigheten arrangerar för första gången
en heldag i Almedalen, tisdagen den 5 juli. Ambitionen
är att ge en bild av ekobrottsbekämpningen i Sverige
och samtala om utmaningarna. Varmt välkomna!

Ekonomisk brottslighet utgör ett hot mot viktiga
samhällsintressen. Bland annat genom att
snedvrida konkurrensen bland företag, skada
förtroendet för finansmarknaden och hota vår
svenska skattebas.

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Myndigheten består
av åklagare, poliser, revisorer och andra specialister som arbetar i team för att utreda och
lagföra ekonomisk brottslighet.

Ekonomisk brottslighet 2016 –
trender och gärningspersoner
Tid: 9.00–10.00 (frukost serveras från 8.40)
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Den ekonomiska brottsligheten i Sverige
Avståndet mellan näringslivet och etablerade kriminella krymper. Företag är intressanta brottsverktyg för
kriminella. Kombinationen av höga vinster, lägre upptäcktsrisk och förhållandevis låga straffsatser gör
företag mycket attraktiva. Ett företag erbjuder dels
en legitim fasad men öppnar framförallt upp för nya
brottsmöjligheter samt möjligheten att distansera sig
från brottsligheten.

Obs! På seminariet kommer Rapporten Lägesbild 2016
att släppas direkt från tryck!

Brottsbekämpande myndigheter har sett under flera år
hur kända kriminella taktikanpassar – en förskjutning
mot ekobrott.

Eva Håkansson, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
Anders Ygeman, inrikesminister
Sofia Magnusson, analytiker, Ekobrottsmyndigheten
Torbjörn Rosén, polischef, Ekobrottsmyndigheten
Lennart Ekdahl, moderator

Lägesbilden ger en sammanhållen bild av den ekonomiska brottsligheten som myndigheten ansvarar för
att bekämpa, från brott som begås av oaktsamhet till
planerade brottsupplägg. Tyngdpunkten i årets Lägesbild är på grov ekonomisk brottslighet och företaget som
brottsverktyg men beskriver även mängdbrottsligheten,
det vill säga när helt vanliga människor hamnar hos
Ekobrottsmyndigheten. Lägesbilden innehåller även
en omvärldsanalys.

Ekobrottsmyndigheten presenterar en helt färsk analys
av den grova ekonomiska brottsligheten, gärningspersonerna och trender som påverkar brottsutvecklingen.
Ett samtal med inrikesministern om åtgärder följer.

Medverkande:

Kontaktperson:

Stefan Lundberg, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
Tel: 070 341 98 92
Mail: stefan.lundberg@ekobrottsmyndigheten.se

Smutsiga manschetter –
hur förebygger vi
finansmarknadsbrott?
Tid: 13.00–14.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Beskrivning av samhällsfrågan
Stora delar av våra pensionspengar är placerade på
finansmarknaderna. Manipulation och andra finansmarknadsbrott slår därför mot medborgarnas framtida
levnadskapital. Antalet anmälda insiderbrott ökar – men
vad kan bolagen, marknadsplatserna och rättsväsendet
göra för att förebygga brotten?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Med fler företag följer en växande mängd kritisk marknadsinformation. Gränsdragningarna kan vara svåra,
vilket indikeras av ökningen av anmälningar av insiderbrott. I det digitala medielandskapet har dessutom helt
nya möjligheter öppnats för otillbörlig marknadspåverkan. Ekobrottsmyndigheten bjuder in till ett seminarium
på temat hur vi kan förebygga insiderbrott och otillåten
marknadspåverkan.
——Vad ligger bakom den senaste tidens uppmärksammade brottsfall inom bank- och finansvärlden?
Är dessa undantag eller delar av en större utveckling?

——Vad kan bolagen själva göra för att upptäcka mer
sofistikerade insiderbrott? Gör de tillräckligt idag?
——Vilka är utmaningarna för myndigheterna att förebygga
och lagföra insiderbrott?
——Vad betyder den nya lagstiftningen på området?

Medverkande:

Gunilla Sandblom, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
Jonas Myrdal, vice vd, Aktietorget
Lennart Ekdahl, moderator

Kontaktperson:

Karin Lönnheden, utvecklingschef, Ekobrottsmyndigheten
Tel: 070 251 55 29
Mail: karin.lonnheden@ekobrottsmyndigheten.se

Bitcoin – i anonymiteten
gror kriminaliteten
Tid: 15.00–16.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Beskrivning av samhällsfrågan
Med nya digitala betalningsströmmar följer nya brottsrisker. Hur kan branschaktörer och myndigheter motverka att i grunden geniala betalningslösningar hindras
från att nå sin fulla potential på grund av att de missbrukas av kriminella intressen?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna
för bank- och rättsväsendet kring bitcoin och den
bakomliggande blockkedjetekniken? Vad kan tillhandahållare av betaltjänster göra för att motverka risken
för att kryptovalutorna används i kriminella syften?
Behövs en reglering? Och vad krävs av det internationella
samarbetet?

Medverkande:

Jan Tibbling, kammaråklagare, Ekobrottsmyndigheten
Lennart Ekdahl, moderator

Kontaktperson:

Katinka Wall, pressansvarig, Ekobrottsmyndigheten,
Tel: 073 517 35 20
Mail: katinka.wall@ekobrottsmyndigheten.se

Kontaktuppgifter Ekobrottsmyndigheten
Twitter: @Ekobrottsmyndig

