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1. Introduktion 

2017 innehöll många större förändringar för aktiemarknaden och för oss på Spotlight. 

Året präglades, liksom föregående år, av fortsatt många noteringar och 

kapitalanskaffningar, men också av stora regelverksförändringar och förberedelser inför 

MiFid II som trädde i kraft i början av 2018. 

 

Under året bytte vi handelssystem. Det gjorde vi för att få bättre förutsättningar till att 

kontinuerligt anpassa oss till nya regelverk och förändrade marknadsförutsättningar. 

Systembytet var också ett steg mot en nordisk expansion som vi kommer att påbörja 

under 2018.  

 

Vi ser att MAR-reglerna och tolkningen av dessa fortfarande är det som skapar flest 

frågor hos våra bolag. Här arbetar vi hårt för att vägleda bolagen samt att stå upp för 

en rimlig tolkning av reglerna. Vår bestämda uppfattning är att det är viktigt med ett 

högt investerarskydd, men kostnaderna för regelefterlevnaden måste stå i proportion 

till det syfte som reglerna är tänkta att uppnå.  Till skillnad från övriga Europa fungerar 

kapitalmarknaden för tillväxtbolag i Sverige väldigt bra. Vi är helt unika med att 

finansiera så många tillväxtbolag via börser och MTF:er. Övriga EU och 

kommissionen ser Sverige som ett föregångsland och vill kopiera modellen till resten 

av Europa. Vi har en infrastruktur som fungerar och rådgivare och tjänster är 

anpassade för tillväxtbolagen. Det är därför av yttersta vikt att vi står upp för den 

modell som faktiskt fungerar och att man i Sverige inte väljer att tolka reglerna på ett 

sätt som riskerar att rasera det som byggts upp under lång tid. 
Under 2017 noterades 27 bolag på Spotlight, vi ser ett fortsatt stort intresse hos bolag 

att bli noterade. Vi kan se att storleken på bolagen som noterats 2017 har ökat jämfört 

med föregående år och vi ser med glädje att vi har attraherat flera nordiska bolag till 

Spotlight, tre danska och ett norskt bolag har tillkommit under året. En annan positiv 

nyhet till följd av förändrade regelverk är också att fonder idag investera fullt ut i bolagen 

på Spotlight. 

 

Vi har fortsatt att förstärka marknadsövervakningen för att ännu bättre kunna vägleda 

våra noterade bolag i det allt mer komplexa regelverk som följer med en notering. Vi 

ser det som en viktig uppgift att kunna erbjuda vägledning till våra tillväxtbolag för att 

göra det tryggare och enklare att vara noterad. Vi vet att det samtidigt leder till att 

investerarna kan känna sig trygga i att bolagen har förutsättningar att följa de krav 

som ställs och därmed se till att marknaden får den information som behövs. Eftersom 

vi läser alla bolagens pressmeddelanden och pratar med dem dagligen kan vi med 

stolthet säga att vi har branschens bredaste erfarenhet av de nya reglerna.  
 

Christina Ploom, 

Marknadsövervakningschef, Spotlight 
 

Spotlight Stock Market (Spotlight, f.d. AktieTorget) är en verksamhetsgren av, och bifirma till, ATS Finans AB, 

som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Inom verksamhetsgrenen Spotlight drivs en 

s k handelsplattform för handel med aktier mm enligt lagen (2007:527) om värdepappersmarknaden. 
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2. Notering 

163 bolag var noterade på Spotlight vid årets slut, en nettoökning med 9 bolag under 
2017. Under året noterades 27 (24) bolag. Samtliga bolag som noterades genomförde 
en IPO (Initial Public Offering), vilket innebär en emission eller utförsäljning av aktier i 
samband eller strax före noteringen. Bolagen reste ett samlat tillväxtkapital om drygt 1 
mdkr. 
 

Det kan konstateras att storleken på bolagen som noterats ökat under året i 

jämförelse med föregående år. Storleken på bolagen som noterats under 2017 har 

varierat mellan cirka 18 – 575 Mkr (före noteringsemission).  

Fyra noteringar med utländsk verksamhet har noterats under året och av dessa 

kommer tre stycken från Danmark och ett från Norge. Under de senaste åren har 

flertalet danska bolag noterats på marknadsplatsen, bland annat OmniCar Holding AB 

som noterades den 13 juli och fram till årsskiftet var det bolag med störst positiv 

kursutveckling, 174 procent. Notering av danska bolag har uppmärksammats inte bara 

i danska medier utan även av danska regeringen. Spotlight hade under sommaren 

glädjen att välkomna danska näringslivsministern, Brian Mikkelsen, och berätta mer 

om Spotlight som marknadsplats, det svenska investeringsklimatet och den svenska 

traditionen kring aktiesparande. Under kommande år hoppas vi ta ytterligare steg för 

att öppna upp den danska marknaden för tillväxtbolag för investerarna.  

Årets noterade bolag har främst kommit från tekniksegmentet men med en ganska 

stor spridning i verksamhetsinriktning. Mjukvaru- och applikationsutveckling har 

tillsammans med medicinteknik utgjort de största kategorierna inom 

teknologisegmentet. Vi kan också se att life science under 2017 i större utsträckning 

representerats av bolag med medicinteknisk inriktning än bolag inom 

läkemedelsutveckling.  
Två fastighetsbolag har noterats, det största, Bråviken AB, hade ett marknadsvärde på 
cirka 575 mkr vid noteringstillfället.  

 

Noteringsprocessen 

Inför en notering på Spotlight går det ansökande bolaget igenom en 
granskningsprocess för att säkerställa att Spotlights noteringskrav uppfylls. Spotlight 
samarbetar med två advokatbyråer, Hamilton och Westermark/Anjou, som på 
Spotlights uppdrag genomför den legala granskningen av bolaget samt 
persongranskningen av bolagets styrelse, ledning och storägare. Även en finansiell 
genomgång görs av tidigare årsredovisningar och finansiella rapporter från bolaget. 
Under året har Spotlight tagit ytterligare steg för att säkerställa att bolaget har 
erforderliga rutiner och system för kapacitet för informationsgivning, inklusive 
ekonomistyrning och finansiell rapportering. I noteringsprocessen har därför ett 
avstämningsmöte kring informationsgivningen inkluderats för att diskutera och belysa 
väsentliga aspekter tillsammans med bolaget. Bolaget ska slutligen ta fram ett 
noteringsmemorandum som ska godkännas av Spotlight.  
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3. Kurs- och marknadsutveckling 

Spotlights index, vilket speglar den totala kursutvecklingen för de noterade bolagen, 

ökade under 2017 med 1,02 (22,50) procent. Spotlights index är värdeviktat, dvs 

respektive bolags genomslag på indexet motsvarar den andel som bolagets 

marknadsvärde löpande utgör av marknadsvärdet för samtliga bolag. Marknadsvärdet 

för ett enskilt bolag beräknas genom att antalet registrerade aktier multipliceras med 

den senast betalade priset för aktien. 

Totalt marknadsvärde för samtliga noterade bolag vid slutet av 2017 uppgick till 24,9 

(31,8) Mdkr. 

Den totala omsättningen på Spotlight uppgick under året till 20,2 (21,6) mdkr. Antalet 

avslut uppgick under året till 2 042 987 (2 394 001) stycken. 

  

4. Marknadsövervakningen: organisation och arbetssätt 

Spotlights marknadsövervakning är uppdelad i två delar: handelsövervakning och 

informationsövervakning. Marknadsövervakningen bestod i slutet av 2017 av 10 (10) 

personer. Christina Ploom är chef för Marknadsövervakningen. 

Marknadsövervakningens verksamhet bedrivs självständigt och oberoende i 

förhållande till Spotlights och ATS Finans AB:s övriga verksamhet. 

På Spotlight finns även en noteringsavdelning, som projektleder arbetet med nya 

noteringar på Spotlight. Noteringsavdelningen är inte en del av 

marknadsövervakningen. Noteringsavdelningen bestod i slutet av 2017 av 3 (2) 

personer. 

 

Handelsövervakningen ser till att de som handlar följer reglerna  

Handelsövervakningens uppgift är att övervaka handeln för att kontrollera att 

medlemmar, banker och fondkommissionärer följer de krav som gäller för att få delta i 

handeln. Dessa krav återfinns i Spotlights handelsregler och lagregler om 

insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.  

Handeln på Spotlight sker sedan den 17 november 2017 i det elektroniska 

handelssystemet Elasticia, som tillhandahålls av Nordic Growth Market. Tidigare 

skedde handeln i INET Nordic, som tillhandahålls av Nasdaq Stockholm. Bytet av 

handelssystemet gick enligt plan utan nämnvärda störningar för Spotlights 

handelsmedlemmar, noterade bolag, investerare eller partners. Beslutet att byta till 

Elasticia har medförde större flexibilitet för aktiehandeln och möjliggjorde handel med 

olika nordiska valutor. Det skapar också bättre möjligheter till samarbete och 

anpassning i samband med övergången till de nya finansmarknadsreglerna MiFid II. 

Ett av de system som handelsövervakningen använder för övervakning av handeln är 

Instant Watch. Detta system ger möjlighet att övervaka och analysera handeln i realtid 

vilket skapar bättre möjligheter för att upptäcka insiderhandel, marknadsmanipulation 

och eventuella andra överträdelser av handelsreglerna. Systemet avger varningar 

baserade på villkor och regler som är uppsatta av Spotlights marknadsövervakning. 

Under 2017 har handelsövervakningen hanterat och bedömt 30 365 (11 460) 

varningar i Instant Watch. Den kraftiga ökningen av larm jämfört med 2016 beror 

framför allt på att en ny version av övervakningssystemet, med fler typer av larm, 

implementerades i slutet av 2016.   
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Om det kan misstänkas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott 

eller otillbörlig marknadspåverkan är Spotlight skyldigt att snarast anmäla detta till 

Finansinspektionen (se vidare under avsnitt 10 – Anmälningar om 

marknadsmissbruk).  

Spotlight kan i vissa fall, i enlighet med handelsreglerna, makulera avslut. Detta kan 

ske när så krävs för att säkerställa marknadens integritet eller i andra extraordinära 

situationer. Tvångsmakulering kan även ske när ett avslut beror på ett uppenbart fel 

eller misstag eller när avslutet väsentligt bryter mot lag, förordning eller mot Spotlights 

regler. Makulering kan också ske efter begäran av båda handelsparterna. Under 2017 

makulerade Spotlight ett eller flera avslut vid 93 (58) tillfällen. Drygt hälften av de 

makulerade avsluten berodde på felaktigt inrapporterade avslut. De resterande 

makuleringarna skedde på grund av att priset avvek från marknadspris eller att 

avslutet utgjorde egenhandel, det vill säga att avslutet utförts mellan två konton som 

en och samma person kontrollerar. 

Bortsett från de övervakande uppgifterna sköter handelsövervakningen även 

administration kring handeln, som till exempel information till handelsdeltagarna och 

investerarna om nya instrument, avnoteringar mm samt justeringar av historiska 

kurser vid bolagshändelser (t ex nyemissioner och utdelningar). 

Under 2017 har 67 (63) företrädesemissioner hanterats med tillhörande marknads-

meddelanden, indexomräkningar, notering och handel i teckningsrätter och betalda 

tecknade aktier med mera.  

 

Informationsövervakningen ser till att bolagen lever upp till kraven 

Informationsövervakningens uppgift är i första hand att granska att de noterade 

bolagen uppfyller kraven i noteringsavtalet som huvudsakligen handlar om bolagens 

informationsgivning till marknaden. Spotlight har en unik affärsidé som innebär att 

informationsövervakningen förhandsgranskar alla pressmeddelanden som de 

noterade bolagen vill offentliggöra. Granskningen syftar till att hitta och undvika 

felaktigheter men också till att höja nivån på informationsgivningen generellt. Det kan 

tillexempel handla om allt från att informationsövervakningen informerar ett bolag om 

vad som utgör god sed i en viss fråga till att de ställer frågor om en beslutspunkt i en 

kallelse till årsstämma. Vi på Spotlight är övertygade om att denna granskning höjer 

kvaliteten på den information som de noterade bolagen skickar ut och därmed också 

bidrar till ett ökat förtroende för bolagen och för Spotlight. Förhandsdiskussioner med 

och synpunkter från Spotlights informationsövervakning fråntar inte bolaget det 

fullständiga ansvaret för informationsgivningen. 

Under 2016 förhandsgranskade informationsövervakningen 4 384(4 554) 

pressmeddelanden och finansiella rapporter. Alla pressmeddelanden och finansiella 

rapporter offentliggörs via Cision och finns också tillgängliga på Spotlights hemsida 

www.spotlightstockmarket.com 

  

http://www.spotlightstockmarket./
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Informationsövervakningen bistår även i stor omfattning de noterade bolagen med 

upplysningar och vägledning i frågor som rör noteringen. Vidare utbildar informations- 

och handelsövervakningen löpande företrädare för de noterade bolagen. Utbildningen 

omfattar reglerna om informationsgivning samt övriga grundläggande regler i 

noteringsavtalet. Inför notering får varje nytillkommet bolag en individuell 

halvdagsutbildning i Spotlights regi. Spotlights krav är att vd och styrelseordföranden 

ska genomgå utbildningen, men vi ser gärna att hela styrelsen och alla som arbetar 

med bolagets informationsgivning till marknaden deltar. Spotlight anordnar även 

utbildningar som inte är bolagsspecifika och som nytillträdda styrelsemedlemmar och 

andra bolagsrepresentanter kan delta på. Under 2017 har totalt 126 personer från 51 

(64) bolag genomgått bolagsutbildningen. 

Under 2017 anordnade informationsövervakningen vid totalt sex tillfällen större 

seminarium i informationsgivningsfrågor. Vid tre tillfällen anordnades utbildningar i 

form av seminarier tillsammans med Styrelseakademin och Finwire i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Under hösten har tre seminarier hållits; en bolagsutbildning för 

våra noterade bolag i Göteborg, samt två för investerare hos Aktiespararna i 

Kristianstad och Malmö. Informations- och handelsövervakningen har även hållit 

bolagsutbildningen för åklagare och poliser på Ekobrottsmyndighetens 

finansmarknadskammare. Syftet med utbildningen var att Ekobrottsmyndigheten 

skulle få ta del av den utbildning som bolagsföreträdare genomgår innan notering.  

 

5.”I fokus” – en ny tjänst för nynoterade bolag 

Under 2017 har Spotlight utvecklat en ny, kostnadsfri tjänst för nynoterade bolag. 

Tjänsten går under benämningen ”I fokus” och innebär att nynoterade bolag får 

kostnadsfri tillgång till en egen regelverksexpert under det första året som noterat.  

Det första året kan vara en utmaning för bolagen. Det är många nya krav och regler 

som måste levas upp till samt nya rutiner för hantering av pressmeddelanden och 

finansiella rapporter som ska implementeras. Det kanske svåraste av allt är att 

bedöma vad som är insiderinformation. Spotlight anser därför att bolagen i början av 

noteringen är behjälpta av ett extra stöd som det går att vända sig till med allt från 

enkla frågor så som layout på pressmeddelanden och finansiella rapporter, till relativt 

svåra frågeställningar; exempelvis vad som utgör god sed på aktiemarknaden i en viss 

fråga. 
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Regelverksexperterna arbetar på Spotlights informationsövervakning och är experter 

på just informationsgivning och andra aktiemarknadsrättsliga frågor. ”I fokus” innebär 

att regelverksexperten löpande följer bolagets informationsgivning under det första 

året på Spotlight, är ett stöd och bollplank för bolaget samt proaktivt kontaktar bolaget 

inför t ex rapporter och årsstämma för att fånga upp eventuella frågor om regelverket. 

De inledande kontakterna med regelverksexperten sker redan när bolaget är i 

noteringsprocessen. Regelverksexperten deltar vid bolagets Investor Relations-

utbildning (IR-utbildning). IR-utbildningen är en utbildning med fokus på bolagets 

kapacitet för informationsgivning. Därefter håller regelverksexperten i den 

obligatoriska bolagsutbildningen, en grundlig genomgång av de regler som gäller för 

ett noterat bolag. Under bolagsutbildningen finns möjlighet att återkoppla till de frågor 

som uppkom vid IR-utbildningen med bolaget. Regelverksexperten deltar även vid 

noteringskommittémötet och ger sin syn på huruvida bolaget kan godkännas för 

notering eller inte, utifrån perspektivet befintlig och tänkt kapacitet för 

informationsgivning.  

Under det första året har regelverksexperten löpande kontakt med bolaget genom 

telefonsamtal och mail. Vid behov kan regelverksexperten anordna skräddarsydda 

utbildningar för bolagets representanter. 

Syftet med ”I fokus” är att bolaget ska ha en dedikerad person på Spotlight att vända 

sig till om det uppstår frågor eller funderingar. Bolaget ska känna att de är just i fokus 

och att regelverksexperten är insatt i bolagets verksamhet och de frågor som är 

relevanta för bolaget. Spotlight tror att den här tjänsten medför att det både blir 

tryggare och enklare för bolag att vara noterade på Spotlight.  

 

6. Utredningar rörande de noterade bolagen 

Spotlight hanterar i och med förhandsgranskningen av de noterade bolagens press-

meddelanden dagligen frågor rörande bolagens informationsgivning. Fel och brister av 

mindre allvarlig karaktär, kan som regel avhjälpas direkt genom att bolaget reviderar 

eller kompletterar sitt pressmeddelande. I förekommande fall kan Spotlight ställa 

kontrollfrågor till bolagen eller rent av begära in avtal, ett så kallat ”letter of intent” eller 

dylikt för att säkerställa att informationen i pressmeddelandet är korrekt. Spotlight 

genomför även tematiska genomgångar av bolagens informationsgivning i särskilt 

utvalda områden. Vid misstanke om att reglerna i noteringsavtalet har överträtts 

genomförs en mer grundlig utredning av bolagets informationsgivning. En sådan kan 

resultera i att Spotlight initierar ett formellt ärende, varvid skriftväxling inleds med 

bolagets vd och styrelseordförande.  

Om överträdelsen bedöms vara allvarlig lämnas ärendet över till disciplinkommittén 

som beslutar om eventuell sanktion. Sanktionerna utgörs av erinran, allvarlig erinran 

och avnotering. En allvarlig erinran kan sedan den 3 juli 2016 kombineras med ett vite. 

Vitesbeloppet kan uppgå till mellan en och tio årsavgifter. Om ett vite utgår förbinder 

sig Spotlight att använda vitet till att stödja studier, utbildning, eller andra åtgärder som 

kan främja god etik och sundhet på värdepappersmarknaden eller, alternativt, till att 

stödja åtgärder som främjar de noterade bolagens marknadsföring.  Under 2017 

dömdes inga viten ut av disciplinkommittén men två bolag tilldelades en allvarlig 

erinran och ett bolag avnoterades.  
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I de fall Spotlight gör bedömningen att överträdelsen inte är så pass allvarlig att den 

bör underställas en prövning av disciplinkommittén, kan Spotlight sedan den 3 juli 

2016 istället besluta att ge bolaget en anmärkning i form av kritik. En förutsättning för 

att ett ärende ska kunna stanna vid kritik är att bolaget, enligt Spotlights bedömning, 

tar till sig kritiken på ett konstruktivt sätt och vidtar åtgärder för att förhindra att 

överträdelserna återupprepas.  

En anmärkning är inte publik utan publiceras endast i anonymiserad form i Spotlights 

årsrapport. Under 2017 beslutade Spotlight om att tilldela bolag kritik i sju fall. I 

följande fall har kritik utdelats: 

 

Flertalet överträdelser av Spotlights noteringsavtal och bristande kapacitet för 

informationsgivning inklusive bristande rutiner för ekonomistyrning och finansiell 

rapportering 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av överträdelse av Spotlights noteringsavtal bilaga 2, punkterna 2, 5 och 

26, samt bilaga 1, punkt 3 (åttonde meningen)  

Bolaget hade uppvisat en oförmåga att offentliggöra finansiell rapport på utsatt datum 

samt därtill inte inom rimlig tid lyckats meddela marknaden att rapporten hade 

senarelagts. Vidare hade bolaget inte informerat om att delar av de tecknade aktierna 

i en emission hade erlagts genom kvittning av fordran på bolaget, vilket innebar att 

bolaget inte hade tillförts emissionslikvid i den omfattning som offentliggjordes i 

pressmeddelandet om emissionsutfallet. Spotlight ansåg därför att bolaget hade 

uppvisat brister i sin ekonomi- och redovisningsfunktion samt i sin kapacitet för 

informationsgivning. Bolaget tilldelades därför kritik. 

 

Överträdelse av noteringsavtalets bestämmelser om informationsgivning samt brister i 

kapaciteten för informationsgivning 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av överträdelse av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2, punkt 5 samt bilaga 

1, punkt 3 (åttonde meningen) 

Vid flera tillfällen hade bolagets företrädare lämnat information vid intervjuer i media 

som byggde på personliga uppfattningar och inte på företagets underbyggda analyser. 

Vidare hade bolagets företrädare i media uppgivit att bolagets interna uppfattning 

skiljde sig från den som hade kommunicerats till marknaden. Uttalandena från 

bolagets företrädare ansågs inte uppfylla kravet på att information som offentliggörs 

av bolaget ska vara korrekt, tydlig, och relevant. Spotlight bedömde därför att bolaget 

uppvisat brister i sina rutiner och system för informationsgivning och bolaget 

tilldelades därför kritik. 
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Överträdelse av noteringsavtalets bestämmelser om efterlevnad av god sed vid riktad 

emission samt utebliven och felaktig information i den finansiella rapporteringen 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av flertalet överträdelser av Spotlights noteringsavtal punkt 1, dels 

noteringsavtalet, bilaga 2, punkt 1, 9 och 14  

Bolaget hade genomfört en riktad emission som kunde ifrågasättas utifrån 

likabehandlingsprincipen enligt aktiebolagslagen samt god sed på aktiemarknaden. 

Vidare hade bolaget utelämnat jämförelsetal i sin delårsrapport och bolagets 

bokslutskommuniké innehöll felaktigheter avseende omsättningen och rörelseresultat i 

jämförelse med årsredovisning. Spotlight fann att bolaget hade gjort sig skyldigt till ett 

antal överträdelser av noteringsavtalet och tilldelade därför bolaget kritik. 

 

Överträdelse av noteringsavtalets bestämmelser om informationsgivning samt 

bristande kapacitet för informationsgivning inklusive bristande rutiner för 

ekonomistyrning och finansiell rapportering 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av flertalet överträdelser av noteringsavtalet, bilaga 1 punkt 3, samt bilaga 

2, punkt 5 och 12  

Bolaget hade lämnat otydliga och otillräckliga uppgifter i sin delårsrapport. Bolagets 

redovisning av en post var felaktig och missvisande. Informationsgivningen kopplat till 

den felaktiga redovisningen bidrog till en kraftig kursökning och bedömdes därmed ha 

vilselett marknaden i detta avseende. Bolaget hade dessutom brustit i 

informationsgivningen kring en tvist och inte informerat när den uppstod. Spotlight 

bedömde att bolaget hade uppvisat brister i dess redovisnings- och ekonomifunktion 

samt i dess kapacitet för informationsgivning och tilldelade därför bolaget kritik. 

  

Överträdelse mot noteringsavtalets bestämmelser om efterlevnad av god sed 

och transaktioner med närstående 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av brott mot Spotlights noteringsavtal punkt 1 (sjunde meningen) och 

Bilaga 2 punkt 30. 

Bolaget hade brutit mot bestämmelser i noteringsavtalet gällande efterlevnad av god 

sed, då bolaget inte hade underställt bolagsstämman att godkänna en 

närståendetransaktion. Bolaget hade även brutit mot noteringsavtalets bestämmelser 

gällande informationsgivning avseende närståendetransaktion, då bolaget vid 

offentliggörande av transaktionen inte angav motpartens närståenderelation. 

Sammanfattningsvis ansåg Spotlight att bolaget hade gjort sig skyldigt till 

överträdelser av noteringsavtalet och tilldelade bolaget en anmärkning i form av kritik.  

 

Överträdelse mot noteringsavtalets bestämmelser om kvartalsredogörelse och 

kallelse till bolagsstämma 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av brott mot Spotlights noteringsavtal Bilaga 1, punkt 3 (åttonde meningen) 

och Bilaga 2 punkterna 13 samt 18. 
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Bolaget hade brutit mot bestämmelser i noteringsavtalet gällande kvartalsredogörelse 

då uppgift om (i) resultat per aktie, (ii) tillgängliga likvida medel vid periodens utgång 

och (iii) antalet utestående aktier vid periodens utgång saknades. Bolaget hade även 

brutit mot noteringsavtalets bestämmelser gällande kallelse till årsstämma då bolaget 

underlåtit att i rätt tid offentliggöra kallelse till och årsredovisning inför årsstämma. De 

angivna överträdelserna visade sammantaget att bolaget brustit i sin skyldighet att 

upprätthålla erforderliga rutiner och system för sin informationsgivning. 

Sammanfattningsvis ansåg Spotlight att bolaget gjort sig skyldigt till ett antal 

överträdelser av noteringsavtalet samt uppvisat brister i sin kapacitet för 

informationsgivning. Spotlight tilldelade därför bolaget en anmärkning i form av kritik.  

 

Överträdelse mot noteringsavtalets bestämmelser om informationsgivning och 

emissioner  

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till 

följd av brott mot Spotlights noteringsavtal Bilaga 1, punkt 1 och Bilaga 2 

punkterna 24 samt 26.  

Bolaget hade brutit mot bestämmelser i noteringsavtalet gällande informationsgivning 

vid en riktad emission, då bolaget inte offentliggjort information om (i) skälen för 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) hur bolaget hade säkerställt att det 

förelåg godtagbara skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, (iii) 

emissionskostnaderna, (vi) hur emissionskursen hade bestämts och (v) hur 

marknadsmässigheten säkerställts. Sammanfattningsvis ansåg Spotlight att bolaget 

gjort sig skyldigt till ett antal överträdelser av noteringsavtalet och tilldelade därför 

bolaget en anmärkning i form av kritik.  

 

7. Disciplinkommittén 

Disciplinkommittén har till uppgift att handlägga ärenden om de noterade bolagens 

och handelsmedlemmarnas överträdelser av de regler som gäller. För Spotlight 

förekommer inget lagkrav på att inrätta en disciplinkommitté, men Spotlight har frivilligt 

valt att göra detta i syfte att öka förtroendet för värdepappersmarknaden och skapa en 

trygghet för de noterade bolagen. Med en disciplinkommitté erhåller bolag och 

medlemmar en rättssäker prövning innan beslut om åtgärder till följd av 

regelöverträdelser fattas. Syftet är även att säkerställa att värdepappersmarknadens 

aktörer har förtroende för Spotlight och de bolag som är noterade. 

Spotlights disciplinkommitté är ett från Spotlight fristående organ som fattar sina 

beslut oberoende av Spotlight. Disciplinkommitténs sammansättning utgörs av några 

av Sveriges främsta jurister och experter på värdepappersområdet. 

Disciplinkommittén består av en ordförande och två ledamöter. 

Ordförande i Spotlights disciplinkommitté är advokaten Anders Ackebo, tidigare 

noterings- och övervakningschef vid Stockholmsbörsen. Anders har också erfarenhet 

från Compliance-funktionen inom bank, tillståndsgivning och övervakning av 

värdepappersbolag på Finansinspektionen och som rättssakkunnig i 

Finansdepartementet med ansvar för AP-fondlagstiftningen. Anders är också ledamot 

av Aktiemarknadsnämnden samt Nordic Growth Markets disciplinnämnd. Dessutom är 

han styrelseledamot i ett värdepappersbolag. 
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Advokaten Björn Wendleby är ledamot i Spotlights disciplinkommitté. Han har 

erfarenhet från bland annat Finansinspektionen och domstolsväsendet samt som 

särskild utredare vid implementeringen av prospektdirektivet.  

Justitierådet Ann-Christine Lindeblad är ledamot i Spotlights disciplinkommitté. Ann-

Christin är justitieråd och har tidigare erfarenhet som sekreterare och expert i ett flertal 

utredningar under Finansdepartementet mellan 1984 och 1998. Hon har även varit 

särskild utredare under Finansdepartementet i ett flertal utredningar sedan 2011, 

bland annat MiFid II, MAR/MAD och tidigare AIF-utredningen. Ann-Christine Lindeblad 

är vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden och i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd 

samt ledamot i SwedSecs Disciplinnämnd. 

Helene Willberg är ledamot i Spotlights disciplinkommitté. Helene har mer än 25 års 

erfarenhet av transaktionsrådgivning, företagsfinansiering och revisionstjänster till 

multinationella företag. Hennes erfarenhet är främst från den nordiska marknaden, 

hon har agerat rådgivare för flertalet bolag inom tillväxtstrategi, inklusive 

marknadsintroduktioner, avyttringar och förvärv samt företagsstyrning och 

värdeskapande. Helene är Managing Director på Alvarez & Marsal Transaction 

Advisory Group i Stockholm. 

 

Under 2017 har tre överträdelseärenden överlämnats till disciplinkommittén för beslut. 

Nedan följer ett kort referat från respektive ärende. 

 

Hybricon Bus Systems AB (publ)   

Den 1 februari 2017 tilldelade Spotlights disciplinkommitté Hybricon Bus Systems AB 

en allvarlig erinran till följd av ett flertal brister i bolagets informationsgivning. 

Bolaget hade gjort sig skyldigt till ett flertal överträdelser av noteringsavtalet. 

Omfattningen av överträdelserna visade att bolaget inte haft förmågan att uppfylla de 

krav som ställs på informationsgivning i ett noterat bolag. Bristerna i 

informationsgivningen har medfört att marknaden saknat korrekt information om 

bolaget och dess finansiella ställning.   

 

Delta Enviromental Projects AB (publ)   

Den 13 mars 2017 tilldelade Spotlights disciplinkommitté Delta Enviromental 

Projects AB en allvarlig erinran till följd av ett flertal överträdelser av Spotlights 

noteringsavtal, där uttalanden om att bolaget uppnått nollresultat eller går med vinst, 

trots att så aldrig varit fallet, får anses särskilt allvarliga.  

Omfattningarna av överträdelserna är sådana att de visar att bolaget inte haft förmåga 

att uppfylla de krav som ställs på informationsgivning i ett noterat bolag. Det är av 

grundläggande betydelse för marknadens förtroende för aktiemarknaden att noterade 

bolags informationsgivning är korrekt. Uttalandena om att bolaget uppnått nollresultat 

och går med vinst, trots att så aldrig varit fallet, får anses särskilt allvarligt.  
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Interfox Resources AB (publ)   

Den 10 april 2017 beslutade Spotlights disciplinkommitté att aktierna i Interfox 

Resources AB skulle avnoteras från marknadsplatsen den 12 juni 2017.  

Disciplinkommittén konstaterade att de uttalanden som bolagets styrelseordförande 

uttalat vid ett möte, inte kunde uppfattas som annat än förtäckta hot om följder för 

Spotlights företrädare. Att företrädare för ett noterat bolag uttalar sig på ett sådant sätt 

är givetvis helt oacceptabelt och det var därför uteslutet att låta bolaget vara fortsatt 

noterat.  

8.Regelverk 

Inledning  

Spotlight har under senare delen av 2017 påbörjat en revision av 

noteringsavtalet. Avsikten är att komplettera avtalet med kommentarer till 

bestämmelserna för att underlätta tillämpningen av regelverket. Det nya 

regelverket beräknas träda i kraft under hösten 2018.  

Spotlight har även till följd av MiFid II och MiFIR gjort en mindre uppdatering i befintligt 

noteringsavtal. De nya reglerna innebär bland annat att Spotlight ska informera 

Finansinspektionen inför ett handelsstopp, att Spotlight ska offentliggöra beslut om 

och grunden för ett handelsstopp samt en förändring av formuleringen gällande när 

det är möjligt att avnotera ett bolag. Dessa ändringar träder i kraft den 3 januari 2018. 

Den 3 juli 2017 trädde EU:s Marknadsmissbruksförordning (Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EU) nr 596/2014, ”MAR”) i kraft. MAR medförde en hel del 

förändringar för noterade bolag och deras insynspersoner och ställer större krav på 

bolagens kapacitet för informationsgivning. Spotlight har nu ett och ett halvt års 

erfarenhet av MAR och har under denna period identifierat vissa frågeställningar som 

är vanligt förekommande bland de noterade bolagen. En fråga gäller MAR-etikett i 

finansiella rapporter och en annan återkommande fråga är vad som avses med ”så 

snart som möjligt” enligt artikel 17 i MAR, mer om det nedan.  

 

MAR 

 

Vid vilken tidpunkt ska insiderinformation offentliggöras? 

Enligt artikel 17 (1) i EU-förordningen om marknadsmissbruk (”MAR”) ska ett 

offentliggörande av insiderinformation som direkt rör bolaget ske ”så snart som 

möjligt”. Syftet med bestämmelsen är att undvika att insiderinformation enbart finns 

tillgänglig för ett fåtal personer som kan utnyttja den för insiderhandel. 

Kravet på ”så snart som möjligt” innebär inte omedelbart offentliggörande, utan 

bolaget ges möjlighet att göra en bedömning av informationens karaktär och betydelse 

för bolaget. Bolaget ges även möjlighet att vidta nödvändiga administrativa åtgärder, 

så som att rent praktiskt förbereda offentliggörande genom att lägga in 

pressmeddelandet i det utskicksverktyg som bolaget använder.  

För det fall bolaget på förhand varit medveten om att någon särskild händelse eller 

omständighet ska inträffa är den acceptabla fördröjningen mindre, eftersom bolaget 

har haft möjlighet att förbereda offentliggörandet.  

  



Page 14/28 

 

Marknadspraxis före MAR har varit att insiderinformation som har uppkommit när 

marknadsplatsen varit stängd har kunnat offentliggöras i god tid före handelns 

öppning påföljande handelsdag, under förutsättning att informationen har kunnat 

hållas konfidentiell. MAR anger inte specifikt om en sådan ordning kan anses vara 

förenlig med kravet på att offentliggörande ska ske så snart som möjligt. I avvaktan på 

vägledning från ESMA har Spotlight rekommenderat bolagen att tillsvidare utgå från 

att en sådan ordning anses vara förenlig med kravet på att insiderinformation ska 

offentliggöras så snart som möjligt.  

För processer som pågår över tid kan ett mellanliggande steg i den pågående 

processen anses utgöra insiderinformation om det, i sig självt, uppfyller kriterierna för 

insiderinformation. Det senare innebär att bolaget kan vara skyldigt att göra flera 

offentliggörande hänförliga till samma underliggande händelse. 

 

Frågan om MAR-etikett i finansiella rapporter  

MAR innehåller inga särskilda föreskrifter i detta avseende och varken 

Finansinspektionen eller den europeiska värdepappersmyndigheten (ESMA) har 

publicerat någon vägledning i frågan. 

Bedömningen huruvida en rapport innehåller insiderinformation måste göras av 

bolaget från fall till fall. Om bolaget gör bedömningen att rapporten innehåller 

insiderinformation ska rapporten förses med en MAR-etikett.  

En rapport som ligger i linje med vad marknaden kan förvänta sig och därmed 

sannolikt inte leder till någon väsentlig kurseffekt, innehåller rimligtvis inte 

insiderinformation. Motsatsvis gäller att en rapport som avviker från förväntningarna 

och sannolikt får en väsentlig kurseffekt rimligtvis innehåller insiderinformation. Som 

hjälp kan man resonera huruvida en förnuftig investerare, som känner till rapportens 

innehåll före offentliggörandet, skulle utnyttja informationen vid köp eller försäljning av 

aktier i bolaget.  

Om bolaget vid en viss tidpunkt bedömer att rapporten innehåller insiderinformation, 

borde det föreligga ett legitimt intresse att skjuta upp offentliggörandet av 

insiderinformationen till det föraviserade rapportdatumet, förutsatt att övriga villkor för 

uppskjutet offentliggörande är uppfyllda, det vill säga att allmänheten inte riskerar att 

vilseledas och konfidentialitet kan säkerställas.  

Här måste bolaget beakta situationen med en rapport som avviker kraftigt från vad 

marknaden förväntar sig. I dessa situationer riskerar marknaden att vilseledas om 

insiderinformationen inte omedelbart offentliggörs, vilket innebär att det inte är möjligt 

att göra ett uppskjutet offentliggörande. I dessa fall måste bolaget offentliggöra en så 

kallad vinstvarning eller omvänd vinstvarning. 

Eftersom det är fråga om mycket komplexa bedömningar är det av stor vikt att bolaget 

kan argumentera väl för den bedömning som görs samt se till att det blir till en rutin att 

under framtagandet av rapporten löpande pröva om den innehåller insiderinformation 

eller inte. En ytterligare rekommendation är att alltid hantera rapporten mycket 

försiktigt. Med andra ord – håll rapporten konfidentiell och inom en mycket snäv krets. 
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Av Noteringsavtalet Bilaga 2, punkt 6 följer att insiderinformation ska offentliggöras så 

snart som möjligt. Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte 

har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör bolagets aktier och som, om 

informationen offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på 

bolagets aktier. Syftet med bestämmelsen är att undvika att kurspåverkande 

information enbart finns tillgänglig för ett fåtal personer som kan utnyttja den för 

insiderhandel. Enligt Noteringsavtalet Bilaga 2, punkt 7 kan bolaget, på eget ansvar, 

skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation förutsatt att alla villkor enligt 

nedan är uppfyllda: 

a) att ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle kunna skada bolagets 

legitima intressen,  

b) att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder 

allmänheten, och  

c) att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. 

Noteringsavtalet Bilaga 2, punkterna 6 och 7 följer av artikel 17 i EU:s 

marknadsmissbruksförordning 596/2014 (”MAR”) som säger att insiderinformation ska 

offentliggöras till marknaden så snart som möjligt.  

Riktlinjer om vad som kan anses vara legitima intressen och vilseledande information 

gällande uppskjutande av offentliggörande finns i riktlinjer från Esma1. 

När informationen väl offentliggörs till marknaden ska bolaget omedelbart efter 

offentliggörandet informera Finansinspektionen om att offentliggörandet hade skjutits 

upp. Information om att offentliggörande av insiderinformation varit uppskjutet ska 

lämnas till Finansinspektionen via mejl till finansinspekionen@fi.se. ytterligare 

information om anmälan till Finansinspektionen finns på dess hemsida: 

http://fi.se/sv/marknad/marknadsmissbruk-mar/offentliggorande-av-insiderinformation/ 

På begäran från Finansinspektionen ska bolaget lämna en skriftlig förklaring till hur 

villkoren för att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes.  

 

Tematisk genomgång av uppskjutet offentliggörande 

En tematisk granskning är en arbetsmetod som Spotlight använder för att få ett vidare 

grepp om ett visst område eller viss företeelse. Den tematiska granskningen utgår från 

en bestämd rättsfråga eller företeelse som Spotlight har valt ut. Tematisk granskning 

kan även användas när Spotlight har behov av att sammanställa fakta och praxis 

avseende en viss fråga. Resultatet av undersökningen kan också användas som 

underlag för Spotlights information till de noterade bolagen om efterlevnad av 

Spotlights noteringsavtal samt den övriga regleringen. Granskningen kan också ligga 

till grund för planeringen av Spotlights tillsynsverksamhet.  

  

 
 
1 Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside 
information (Esma/2016/1130). 

http://fi.se/sv/marknad/marknadsmissbruk-mar/offentliggorande-av-insiderinformation/
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I oktober 2017 beslutade Spotlight att inleda en tematisk genomgång av uppskjutet 

offentliggörande av insiderinformation. Syftet med granskningen har varit att se hur de 

noterade bolagen efterlever de krav som gäller när offentliggörande av 

insiderinformation skjuts upp. Det huvudsakliga målet har varit att verka för korrekt 

efterlevnad av regelverket för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation. 

Spotlight beslutade att granskningen skulle omfatta de bolag som anmält uppskjutet 

offentliggörande av insiderinformation till Spotlight och/eller Finansinspektionen under 

perioden 1 juli till och med 5 oktober 2017. Vid granskningen har Spotlight jämfört de 

uppgifter om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation som de noterade 

bolagen har lämnat till Spotlight med de anmälningar om uppskjutet offentliggörande 

av insiderinformation som finns i Finansinspektionens offentliga diarieförteckning över 

”Anmälan om uppskjutet offentliggörande”.  

 

Iakttagelser 

Spotlight har under 2017 genomfört en tematisk genomgång av uppskjutna 
offentliggöranden av insiderinformation. Det huvudsakliga målet med genomgången 
har varit att verka för korrekt tillämpning av regelverket för uppskjutet offentliggörande 
av insiderinformation och se ifall ytterligare informationsåtgärder eller 
utbildningsinsatser bör erbjudas till de noterade bolagen. Totalt omfattade 
granskningen 22 bolag som under perioden 1 juli till och med 3 oktober 2017 anmält 
uppskjutet offentliggörande till Spotlight och/eller Finansinspektionen. Av dessa 22 
bolag hade 15 anmält uppskjutet offentliggörande av insiderinformation till Spotlight 
 
Spotlight har vid sin genomgång kunnat konstatera att en del bolag aldrig har anmält 
till Finansinspektionen att de har haft offentliggjord insiderinformation som har varit 
föremål för ett uppskjutet offentliggörande. För att undvika att bolag missar att anmäla 
till Finansinspektionen när de offentliggör information som har varit föremål för 
uppskjutet offentliggörande, har Spotlight kontaktat aktuella bolag och genomfört en 
informationskampanj riktat mot alla noterade bolag på Spotlight. 

MiFid II 

Den 3 januari 2018 började den nya och uppgraderade MiFID att gälla, i form av 

förordningen MiFIR (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av 

den 15 maj 2014) och direktivet MiFid II (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU av den 15 maj 2014). Under 2017 arbetade Spotlight med genomförandet 

av de nya reglerna. Bland annat omfattade arbetet tekniska förändringar i 

handelssystemet så som införande av circuit breakers och pre trade controls som 

syftar till att underlätta för ordnad handel. En circuit breaker är ett tillfälligt 

handelsstopp som aktiveras när en order avviker för mycket från senast betalda kurs 

eller referenspriset. Om det sker stoppas handeln tillfälligt och övergår i ett 

auktionsförfarande som pågår i 60–180 sekunder varefter handeln sker som vanligt 

igen. Pre trade controls är en funktion som automatiskt avvisar order som överstiger 

förbestämda volym- och priströsklar eller på annat sätt är uppenbart felaktiga. 

Vidare innebar MiFid II nya regler för tick size, dvs den minsta möjliga skillnaden 

mellan olika nivåer på köp- eller säljkurs. Spotlight ansökte också om undantag för att 

bland annat fortsatt möjliggöra rapportering av manuella avslut och isbergsorder, en 

order där bara en liten del av hela ordern syns öppet. Några förändringar jämfört med 

tidigare är nya trösklar för manuella avslut och isbergsorder, samt att Spotlights 

undantag inte längre omfattar teckningsoptioner.  
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MiFid II har inneburit ett omfattande arbete med den reviderade och utökade 

rapporteringsskyldigheten till Finansinspektionen och ESMA. Det har avsett såväl 

referensdata som transparensdata för finansiella instrument på Spotlight. 

Spotlight har också tagit fram nya regler för likviditetsgaranti. Från och med januari 

2018 finns minimivillkor för likviditetsgarantin, Spotlight övervakar att 

likviditetsgaranterna sköter sina åtaganden och visar på IR-sidorna vilka bolag som 

använder likviditetsgarant.  

 

Nya penningtvättsregler 

Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism ikraft i Sverige. Den nya lagen innebar att Spotlight, så som en del av 

värdepappersföretaget ATS Finans, behövde förändra sitt arbete med att motverka 

penningtvätt och terrorfinansiering. De föreskrifter som Finansinspektionen 

publicerade i slutet av juni innebar att Spotlight behövde samla in uppgifter från 

handelsmedlemmar och noterade bolag för att bland annat ta reda på om det finns 

någon person i bolagets ledning som utgör en så kallad PEP det vill säga en person i 

politiskt utsatt ställning och om bolaget har verksamhet in något högrisktredjeland. 

Uppgifterna behövdes för att möjliggöra för Spotlight att genomföra riskbedömningar 

och för att sedan effektivt kunna prioritera och planera marknadsplatsens arbete med 

att bedöma handelsmedlemmars och noterade bolags risker att utsättas för 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionens föreskrifter 

inkluderade krav på att insamling och riskbedömning skulle vara genomförd senast 1 

augusti. Med anledning av detta kontaktade Spotlight de noterade bolagen och 

handelsmedlemmarna för att få in relevanta uppgifter.  

Den korta tiden för genomförande som inföll mitt under rådande sommarsemester i 

Sverige, gjorde det till en utmaning att leva upp till de nya reglerna. Med 

gemensamma insatser från både Spotlight och de närmare 200 noterade bolagen och 

medlemmarna kunde Spotlight få fram de uppgifter som de nya reglerna fordrar samt 

genomföra riskbedömningar.  

Spotlight har inte behövt vidta några åtgärder som följd av de inkomna uppgifterna och 

de efterföljande riskbedömningarna. Dock är riskbedömningar utifrån ett anti-

penningtvättsperspektiv en integrerad del i Spotlights löpande verksamhet. 
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Regelverk  

Budplikt och budregler 

Vid offentliga bud på bolag som är noterade på Spotlight gäller Kollegiet för svensk 

bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i 

svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (takeover-

reglerna). 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 1 november 2017 reviderade 

takeover-regler. Spotlight har varit med i den arbetsgrupp som utarbetat de nya 

reglerna  

Huvudpunkterna i de nya reglerna: 

Indirekta förvärv – om budgivaren förvärvar kontrollen över ett bolag som i sin tur äger 

aktier i målbolaget kommer villkoren i det indirekta förvärvet att behöva beaktas vid 

fastställandet av lägsta tillåtna budpris. Budgivaren blir skyldig att offentliggöra hur 

köpeskillingen har fördelats.  

Betalning av budvederlaget – förutsättningarna för att få lämna ett offentligt 

erbjudande skärps. Eventuella myndighetstillstånd som behövs för att budgivaren ska 

kunna utbetala budvederlaget måste ha erhållits redan när budet offentliggörs.  

Allmän uppdatering – bl.a. erinras om att Aktiemarknadsnämnden, om det bedöms 

vara påkallat, kan lämna anvisningar om hur parterna i en budstrid bör agera.  

Sanktionsavgift – den högsta sanktionsavgiften för överträdelse av reglerna höjs till 

500 mkr.  
 

Flaggning 

Regelverket gällande flaggning gäller endast på reglerad marknad, men Spotlight har 

via sitt noteringsavtal, valt att ha egna flaggningsregler. Spotlight anser att 

ägandeförändringar är viktig information till både aktieägare och marknaden i övrigt. 

Spotlights flaggningsregler innebär att bolaget ska verka för att marknaden informeras 

när en aktieägares innehav av aktier eller depåbevis över- eller underskrider – genom 

att aktieägaren själv utför en köp- eller säljtransaktion – någon av gränserna 10, 20, 

30, 50, 66⅔ eller 90 procent av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga 

aktier.  

 

Bolaget ska offentliggöra information om sådant över- eller underskridande så snart 

bolaget fått kännedom om detta. Om aktieägaren själv offentliggör sådan information 

genom pressmeddelande bortfaller bolagets skyldighet.  

 

Under året skedde 37 (39) flaggningar.  
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Avnoteringar 

Under året har totalt 17 bolag avnoterats. Cherry, ett bolag verksamt inom 

spelbranschen, lämnade Spotlight för en notering på Nasdaq Mid Cap. Bolaget 

avnoterades efter en tillväxtresa på2 421procent under de cirka 11 år som bolaget var 

noterat på Spotlight, en helt fantastisk utveckling. Elverket i Vallentuna, med 

verksamhet inom kraftförsörjning blev uppköpt av Ellevio AB och lämnade Spotlight 

efter en tillväxtresa på 400 procent efter 15 år hos Spotlight. Ett annat bolag som blev 

uppköpt under 2017 är Dignita Systems AB, som är verksamt inom alkohollås och 

alkoholmätare. Bolaget blev uppköpt av ett amerikanskt bolag efter drygt ett år på 

Spotlight. 

Ett bolag avnoterades efter beslut från Spotlights disciplinkommitté, ett på egen 

begäran, ett efter beslut från Spotlight då bolaget bedömts sakna förutsättningar att 

uppfylla noteringskraven; tre efter uppköp eller offentligt bud; två på grund av flytt till 

reglerad marknad; samt tio på grund av notering på annan MTF.  

Samtliga avnoteringar finns i bilaga 3. 

 

Utredningar rörande handeln 

Den som driver en handelsplats ska inrätta och upprätthålla en effektiv 

marknadsövervakning som syftar till att förhindra och upptäcka insiderhandel och 

marknadsmanipulation. Spotlight är skyldigt att snarast anmäla till Finansinspektionen 

om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller 

marknadsmanipulation. 

 

Marknadsmanipulation  

Med marknadsmanipulation avses i huvudsak transaktioner, handelsorder eller andra 

beteenden som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om 

tillgång, efterfrågan och pris på ett finansiellt instrument. Marknadsmanipulation kan 

ske genom orderläggning och avslut i handelssystemet eller genom vilseledande 

information på chattsidor, internet, media osv.  

 

Insiderbrott och röjande av insiderinformation 

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, 

som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella 

instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan 

på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella 

instrument. 
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Insiderhandel anses föreligga;  

• När en person förfogar över insiderinformation och utnyttjar denna genom att 

för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, förvärva eller avyttra 

finansiella instrument som denna information rör 

• När en person förfogar över insiderinformation och rekommenderar eller 

förmår en annan person att ägna sig åt insiderhandel 

• När en person förfogar över insiderinformation och röjer den 

insiderinformationen 

 

70 anmälningar om marknadsmissbruk 

Under 2017 har Spotlight skickat 70(70) anmälningar om misstänkt 

marknadsmissbruk. Av dessa gällde 27 (35) misstanke om insiderbrott och 43 (35) 

misstanke om marknadsmanipulation. 

 

 

 

Anmälningar gällande marknadsmanipulation har i fler än hälften av fallen rört 

transaktioner med små poster eller i enstaka aktier (så kallad småposthandel eller 

enpetare) i syfte att upprätthålla eller flytta kursen i en viss riktning. Andra 

anmälningar har avsett att någon handlar med sig själv, manipulation genom så kallad 

”pump and dump” det vill säga att någon genom orderläggning, små avslut eller 

aktiviteter på sociala medier ”pumpar” upp en kurs i ett bolags aktie för att sedan sälja 

snabbt på den höga nivån (dump). Liksom tidigare år har Spotlight under 2017 vid 

flera tillfällen noterat en ökad omsättning och kraftiga kursrörelser i samband med 

information, rykten och spekulationer på sociala medier samt investerings-

rekommendationer via forum och andra medier. Vissa anmälningar har slutligen avsett 

manipulation vid orderläggning. 
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Från och med den 1 februari 2017 gäller en ny ordning för bekämpning av 

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Tidigare fanns enbart straffrättsliga 

åtgärder för överträdelser av marknadsmissbruksreglerna så som insiderhandel, 

olagligt röjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation. 

Ekobrottsmyndigheten svarar fortfarande för att väcka åtal för misstänkta 

överträdelser av allvarligare karaktär. Överträdelser som kan anses ringa och 

oaktsamma har avkriminaliserats. Sådana överträdelser utreder Finansinspektionen 

och om en överträdelse bedöms ha skett utfärdas ett sanktionsföreläggande. 

Personen som får ett sanktionsföreläggande kan välja att godkänna det varefter det 

vinner laga kraft. Om personen inte godkänner eller svarar förfaller föreläggandet och 

FI måste då väcka talan vid Stockholms tingsrätt.  

Finansinspektionen har under 2017 offentliggjort 16 sanktionsförelägganden som 

vunnit laga kraft. Samtliga beslut har avsett marknadsmanipulation och då främst 

handel med en eller ett fåtal aktier, eller egenhandel som ansetts ge falska eller 

vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. Jämfört med de 

bötesbelopp som domstolarna tidigare utdömt för liknande fall så är dessa 

administrativa sanktioner betydligt högre. Avgifterna i de 16 sanktionsförelägganden 

som publicerats varierar mellan 25 000 och 400 000 kronor. Föreläggandena är 

kortfattade och det är svårt att utläsa var gränsdragningen går för legitim 

småposthandel och småposthandel som är att anses vara marknadsmanipulation. Det 

är därför svårt att kunna dra några slutsatser utifrån de administrativa sanktionerna 

om vilken marknadspraxis som gäller för den nya marknadsmissbruksförordningen.  

När det gäller besluten som avser handel med en eller ett fåtal aktier har 

sanktionsbeloppen en spridning mellan 40 000 kr till 140 000 kr.  Beslutet med 

sanktionsbeloppet 40 000 kr avser en transaktion om en aktie som bedömts vara 

marknadsmanipulation, medan beslutet med sanktionsbelopp om 140 000 kr avser sju 

handelsorder som lett till ett antal transaktioner med en eller ett fåtal aktier. Likaså är 

spridningen stor gällande sanktionsbeloppen till följd av handel där en och samma 

person kontrollerat båda konton i en transaktion eller då ett konto finns på båda sidor i 

transaktionerna. Här varierar avgifterna mellan 25 000 kr och 90 000 kr. Ett beslut 

med ett sanktionsbelopp om 200 000 kr avsåg en person som både köpt en aktie vid 

två tillfällen och som dessutom, i den ena transaktionen, kontrollerat båda kontona.  

Den högsta avgiften som Finansinspektionen beslutade om, 400 000 kr gällde en 

person som vid två tillfällen, under en och samma dag, successivt höjt kursen, genom 

flera köp, i aktierna Botnia Exploration och Ski Star, för att sedan sälja till en bättre 

kurs. Detta resulterade i en sammanlagd vinst på 12 340 kr.  

 

Elva av besluten som Finansinspektionen publicerade 2017 avser handel som skett i 

aktier som handlas på Spotlight.   

Aktier noterade på 

Spotlight 

Finansinspektionens orsak till 

sanktionsbeslut  

Sanktionsbelopp  

Botnia Expropriation Handel där priset succesivt höjts 

och där köparen sedan sålt med 

vinst. vilket kan förväntas ha gett 

falska eller vilseledande signaler 

om tillgång, efterfrågan och pris. 

400 000 kr 
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Dalspira Mejeri  Transaktioner mellan konton som 

en person har kontrollerat, vilket 

kan förväntas ha gett falska eller 

vilseledande signaler om tillgång, 

efterfrågan och pris. 

90 000 kr 

NeuroVive 

Pharmaceutical 

Transaktion har genomförts utan 

att det verkliga ägandet har 

förändrats, vilket kan förväntas ha 

gett falska eller vilseledande 

signaler om tillgång, efterfrågan 

och pris. 

80 000 kr 

Menu Card Transaktioner mellan konton som 

en person har kontrollerat, vilket 

kan förväntas ha gett falska eller 

vilseledande signaler om tillgång, 

efterfrågan och pris. 

40 000 kr 

Scandinavian Real Heart2  54 handelsorder som lett till 

transaktioner om en aktie vardera, 

vilket kan förväntas ha gett falska 

eller vilseledande signaler om 

tillgång, efterfrågan och pris. 

100 000 kr 

Redwood Pharma Köp av en aktie vid ett tillfälle, 

vilket kan förväntas ha gett falska 

eller vilseledande signaler om 

tillgång, efterfrågan och pris. 

70 000 kr 

Toleranzia Sju handelsorder har lett till 

transaktioner med en eller ett fåtal 

aktier, vilket kan förväntas ha gett 

falska eller vilseledande signaler 

om tillgång, efterfrågan och pris. 

140 000 kr 

Emotra Nio handelsorder som har lett till 

transaktioner i poster om tio aktier 

vardera, vilket kan förväntas ha 

gett falska eller vilseledande 

signaler om tillgång, efterfrågan 

och pris. 

70 000 kr 

Everysport Media Group Två köp om en aktie vardera, 

varav den ena, mellan konton som 

en person har kontrollerat. Detta 

kan förväntas ha gett falska eller 

vilseledande signaler om tillgång, 

efterfrågan och pris. 

200 000 kr 

  

 
 
2 Sanktion inkluderar även handel i Helopspectra som inte är noterat på Spotlight. 
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Invent Media Group Köp av en aktie vid ett tillfälle, 

vilket kan förväntas ha gett falska 

eller vilseledande signaler om 

tillgång, efterfrågan och pris. 

40 000 kr 

Gabather och Hamlet 24 transaktioner om en aktie 

vardera, vilket kan förväntas ha 

gett falska eller vilseledande 

signaler om tillgång, efterfrågan 

och pris. 

100 000 kr 

 

Observationslistan 

Om Spotlight bedömer att det finns omständigheter eller händelser kring ett noterat 

bolag eller dess värdepapper som utgör en väsentligt ökad risk och/eller osäkerhet för 

en investerare kan Spotlight, under vissa förutsättningar, bestämma att handeln med 

bolagets aktier ska ske på Spotlights observationslista. Syftet är att upplysa 

investerarna och marknaden om en omständighet eller händelse som kan vara av 

större vikt och som kan medföra att det föreligger en högre risk med en investering i 

det aktuella bolaget. Det kan till exempel vara fråga om att ett bolag är föremål för ett 

offentligt uppköpserbjudande eller att ett bolag allvarligt har brutit mot noteringsavtalet. 

I de flesta fall är bolaget placerat på observationslistan under en begränsad tid om inte 

särskilda omständigheter föreligger. 

Under året har totalt 5 (11) bolag blivit placerade på observationslistan. Det vanligaste 

skälet till att ett bolag placeras på observationslistan är att bolaget är föremål för ett 

offentligt uppköpserbjudande. Två bolag, Dignita Systems och Elverket i Vallentuna 

placerades under 2017 på observationslistan på grund av detta skäl. 

En lista med alla beslut om observationslistning under 2017 finns i bilaga 2. 
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Handelsstopp 
Under året har 26 (27) handelsstopp genomförts på Spotlight 

Handelsstopp sker oftast i någon av följande situationer:  

▪ Marknaden har inte tillgång till, eller riskerar att inte få tillgång till, information 

om bolaget på lika villkor eller i tillräcklig omfattning.  

▪ Bolaget avser att offentliggöra omfattande kurspåverkande information och 

investerarna behöver viss tid på sig för att läsa och förstå informationen.  

▪ Bolagets finansiella ställning eller situation i övrigt medför att det saknas 

förutsättningar för en ändamålsenlig handel. 

Utöver detta sker ibland handelsstopp i sådana lägen där det, utan att det finns någon 

ny information i marknaden, sker en kraftig kursrörelse. I de fallen kan handelsstopp 

ske med anledning av att fortsatt handel kan skada förtroendet för bolaget och/eller 

marknadsplatsen.  

Den vanligaste orsaken till handelsstopp är att det saknas korrekt, relevant, fullständig 

och tydlig information, som är en förutsättning för att investerarna ska kunna bedöma 

bolagets värde. Detta kan orsakas av bolaget eller av externa faktorer.  

Vidare kan Spotlight, när det finns en risk eller indikation på att insiderinformation har 

eller kan komma att läcka, stoppa handeln i bolaget tills dess att bolaget har kunnat 

offentliggöra informationen i rätt kanaler. Exempel på tillfällen när det skett 

handelsstopp av denna anledning är vid bud eller större förvärv, eller när ett bolag 

varit i slutfasen av diskussioner eller förhandlingar om verksamhetsförändringar.  

Andra tillfällen då Spotlight kan besluta om handelsstopp är vid tillfällen för vissa 

bolagshändelser, till exempel vid en avnotering.  
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Bilaga 1 

 

Noteringar 2017 

Bolag Noteringsdatum Värde (pre-money) Mkr 

Colabitoil 2017-12-12 272 

Touchtech 2017-11-22 40 

BiBB Instruments 2017-10-27 35 

ESEN 2017-10-26 44,6 

Logistri 2017-10-23 252 

Qiiwi Interactive 2017-10-13 34,1 

Inhalation Sciences 2017-09-28 27 

Enrad 2017-07-24 18 

OmniCar 2017-07-13 53,4 

NextCell 2017-07-13 24 

Panion 2017-07-05 32,4 

iApotek 2017-06-28 20 

Ayima 2017-05-29 98,7 

NorInvent 2017-05-23 43 

Mobiplus 2017-05-19 33,1 

Bråviken 2017-05-10 27,9 

Freedesk 2017-05-10 545 

Compare-IT 2017-05-03 35,8 

AcuCort 2017-04-24 33 

Camanio Care 2017-03-28 57 

EatGood 2017-03-27 32 

Acosense 2017-03-20 24,9 

Initiator Pharma 2017-03-16 27,3 

Aerowash 2017-02-17 38,4 

MenuCard 2017-02-06 21,9 

AcouSort 2017-01-09 30,3 
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Bilaga 2 

 

Observationslistningar under 2017 5st (11st) 

2017-02-06 Wiema AB 

- ”Styrelsemedlemmarna Richard Brånemark och Christophe Hocquet har valt 

att avgå från Bolaget... Spotlight bedömer att bolaget inte längre uppfyller 

noteringskraven.” 

2017-05-10 Dignita Systems AB 

- ”Med anledning av att bolaget är föremål för ett offentliggjort 

uppköpserbjudande flyttas handeln i bolagets aktie (DIGS) till Spotlights 

observationslista.” 

2017-05-19 Elverket Vallentuna AB 

- ”Med anledning av att bolaget är föremål för ett offentliggjort 

uppköpserbjudande flyttas handeln i bolagets aktie (ELV) till Spotlights 

observationslista.” 

2017-05-22 Biotech-igG 

- ”Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Biotech-IgG AB kommer 

handeln i bolagets aktie att flyttas till Spotlights observationslista. Av 

pressmeddelandet framgår att bolaget har en ny huvudägare med ett innehav 

om mer än 10 procent av bolagets röster och kapital. Den nya huvudägaren har 

begärt en extra bolagsstämma och har till denna föreslagit beslut om val av en 

helt ny styrelse och byte av revisor. Spotlight gör därför bedömningen att 

väsentlig osäkerhet föreligger avseende bolaget och har beslutat att handeln i 

bolagets aktie fortsatt ska ske på observationslistan.” 

2017-11-24 Recyctec Holding AB 

- ”Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget flyttas bolagets aktie 

(RECY B) till Spotlights observationslista då Spotlight bedömer att det råder 

väsentlig osäkerhet kring bolagets finansiella ställning.” 
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Bilaga 3 

 

Avnoteringar 

Bolag Datum Orsak 

HQ AB 2017-12-22 Bolaget försatt i konkurs 

Oboya Horticulture Industries AB 2017-12-15 Till Nasdaq First North 

Botnia Exploration Holding AB 2017-12-15 Till Nasdaq First North 

Sivers IMA Holding AB 2017-11-29 Till Nasdaq First North 

Elverket Vallentuna AB 2017-10-20 Uppköpt av Ellevio Holding 1 AB 

Cherry AB 2017-10-18 Till Nasdaq Stockholm 

Biotech-IgG AB 2017-10-06 På egen begäran 

Redsense Medical AB 2017-09-29 Till Nasdaq First North 

Dignita Systems AB 2017-07-07 Uppköpt av 1A Smart Start, LLC 

Wiema AB 2017-06-29 Beslut av Spotlight 

A1M Pharma AB 2017-06-19 Till Nasdaq First North 

Interfox Resources AB 2017-06-12 Enligt beslut från Spotlights  
disciplinkommitté. 

RLS Global AB 2017-05-16 Till Nasdaq First North 

Senzime AB 2017-04-10 Till Nasdaq First North 

Archelon AB 2017-04-07 Till NGM Nordic MTF 

Clinical Laserthermia Systems AB 2017-03-20 Till Nasdaq First North 

Greater Than AB 2017-03-16 Till Nasdaq First North 

AQ Group AB 2017-01-13 Till Nasdaq Stockholm 

Nordic Camping & Resort AB 2017-01-09 Uppköpt av RCN Intressenter II 
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Bilaga 4 

 

Handelsstopp  

Bolaget avser att offentliggöra omfattande kurspåverkande information och 
investerarna behöver viss tid på sig för att läsa och förstå informationen. 

2017-03-30  Lucent Oil AB 

2017-04-12  Sivers IMA Holding AB 

2017-05-31  Wiema AB 

2017-06-20  Zenergy AB 

2017-06-29  Wiema AB 

2017-09-27  Biotech IgG AB 

2017-10-24  Botnia Exploration Holding AB 

2017-12-14  HQ AB 

Marknaden har inte tillgång till, eller riskerar att inte få tillgång till, information om bolaget 
på lika villkor eller i tillräcklig omfattning. 

2017-02-01  Beowulf Mining PLC 

2017-02-14  BrainCool AB 

2017-03-03  Plejd AB 

2017-03-29  Lucent Oil AB 

2017-04-04  EatGood AB 

2017-04-04  Xtranet Gruppen i Stockholm AB 

2017-04-05  BrainCool AB 

2017-05-24  Elverket Vallentuna AB 

2017-08-17  MedicPen AB 

2017-11-08  QBNK Holding AB 

Fortsatt handel kan skada förtroendet för bolaget och/eller marknadsplatsen.  

2017-01-20  IMINT Image Intelligence AB 

2017-04-07  Wonderful Times Group AB 

2017-06-16  Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) 

2017-10-11  SealWacs AB 

Administrativa problem 

2017-01-18  SpectraCure AB: s 

2017-06-02  Zenergy AB 

2017-06-13  Eurocine Vaccines AB 

2017-11-28  Eurocine Vaccines AB 

 


