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Angående promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk 

Ekobrottsmyndigheten har i sak inte något att erinra mot de förslag som lämnas i 
promemorian. När det gäller den språkliga utformningen av författningstexten vill 
Ekobrottsmyndigheten framhålla följande. 

I promemorian konstateras att enligt marknadsmissbruksdirektivet ska även 
rekommendationer att äga sig åt insiderhandel som inte föranleder någon annan att ägna sig 
åt insiderhandel utgöra straffbara handlingar, åtminstone i allvarligare fall och när de begås 
med uppsåt. Detta kan tex. vara fallet när det saknas fara för att en rekommendation om att 
ägna sig åt insiderhandel faktiskt fullföljs. För att åstadkomma denna utvidgning av det 
straffbara området föreslås att bestämmelserna i 2 kap. 1 § 2 punkten lagen (2016:1307) om 
straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden kompletteras med texten -.-. med råd 
eller genom uppmaning söker anstifta eller föranleder någon annan att förvärva eller avyttra 
finansiella instrument-.-.- . 

Eftersom redan en rekommendation eller ett råd till annan att ägna sig åt insiderhandel, 
oavsett om rådet följs eller inte, ska vara straffbar blir den valda formuleringen söker anstifta, 
som är hämtad från den osjälvständiga brottsformen stämpling, missvisande i sammanhanget 
och ger inte tydligt besked om vilka situationer som faller innanför det straffbara området. 
Bestämmelsen kan därmed inte anses uppfylla det krav på klarhet som måste ställas på 
strafflagstiftning. Ekobrottsmyndigheten avstyrker därför det framlagda förslaget i denna del. 

Enligt Ekobrottsmyndigheten uppnås den åsyftade effekten om bestämmelsen i stället 

formuleras enligt följande: 


2. den som har insiderinformation och råder eller uppmanar annan att förvärva eller avyttra 
finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, 
eller genom att ändra eller återkalla en order avseende sådana finansiella instrument, 
eller ... 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga 

handläggningen har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Owe Hultin har 

varit föredragande. 
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