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Beslut
Disciplinkommittén tilldelar Sleepo AB en erinran samt ålägger bolaget att till Spotlight
Stock Market betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift.

Hemställan m.m.
Disciplinkommittén vid AktieTorget (numera Spotlight Stock Market) har från AktieTorget
erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att Disciplinkommittén ska bedöma huruvida
Sleepo AB (”Sleepo” eller ”Bolaget”) har brutit mot AktieTorgets noteringsavtal.
Sleepo har skriftligen yttrat sig över anmälan. Ingen av parterna har begärt muntlig
förhandling.

Bakgrund
Sleepo godkändes för notering på AktieTorget den 15 januari 2016. Sleepo är ett bolag med
affärsidé att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt,
fri retur, öppet köp och prisgaranti.
AktieTorget har anmält att övervakningen vid marknadsplatsen, vid en genomgång av från
Bolaget offentliggjord information, funnit att Bolaget den 5 januari 2018 publicerat
insiderinformation på sin hemsida utan att samtidigt eller dessförinnan ha offentliggjort
informationen genom att skicka ut ett pressmeddelande. AktieTorget har lagt Sleepo till last
att Bolaget därmed brutit mot punkt 6 i bilaga 2 till noteringsavtalet samt mot artikel 17 i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 (”MAR”). Enligt AktieTorget har Bolaget inte

heller haft erforderliga rutiner för informationsgivning och därigenom brutit mot punkt 1 i
bilaga 1 till noteringsavtalet.

AktieTorget har anfört i huvudsak:
Den 5 januari 2018, efter AktieTorgets stängning, ingick Sleepo att samarbetsavtal med
Jensen (ett sängvarumärke). Samma dag publicerade Sleepo på sin hemsida information om
att Jensen ingick i Bolagets sortiment.
Den 8 januari 2018 kl. 11:40 inkom Bolaget till AktieTorget med ett pressmeddelande med
rubriken ”Sleepo lanserar samarbete med Jensen - ett av Nordens ledande sängvarumärken”
för omedelbart offentliggörande. Pressmeddelandet offentliggjordes till marknaden kl. 12:00
samma dag. I pressmeddelandet angavs ”Sleepo har lanserat samarbete med Jensen som är
ett av Nordens ledande sängvarumärken, Jensen ingår i Hilding Anders koncernen som är
Europas och Asiens största tillverkare av sängar och madrasser” och ”Med Jensen i bolagets
varumärkesportfölj stärker man nu sitt sängsortiment avsevärt och erbjuder nu kunder ett av
marknadens ledande varumärken inom sängar och madrasser. ” Pressmeddelandet hade en
hänvisning till att informationen var sådan som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt
MAR, dvs. insiderinformation.
I samband med att pressmeddelandet sändes in till AktieTorget den 8 januari kl. 11:40 för
omedelbart offentliggörande kontaktades Bolaget i syfte att säkerställa att pressmeddelandet
innehöll insiderinformation, eftersom AktieTorget hade noterat att det på Bolagets hemsida
framgick att Jensen ingick i Bolagets sortiment. Bolagets ekonomiansvarige bekräftade att
informationen var insiderinformation samt att informationen om att Jensens sängar ingick i
Bolagets sortiment hade funnits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan fredagen den 5 januari
2018. Vidare framfördes att Bolaget bedömde att så kort tid hade förflutit mellan
publiceringen på Bolagets hemsida och offentliggörandet den 8 januari 2018 att ”ingen skada
hade skett”. Bolaget hade via egen undersökning också konstaterat att det inte hade fått någon
order avseende Jensens sängar innan offentliggörandet av pressmeddelandet.
Det kan konstateras att Bolaget har bedömt informationen i pressmeddelandet den 8 januari
2018 som insiderinformation enligt MAR, och att informationen om att Jensen var ett
varumärke som ingick i Bolagets sortiment hade funnits tillgänglig på Bolagets hemsida i
cirka tre timmar under pågående handel innan informationen offentliggjordes på ett korrekt
och icke diskriminerande sätt genom ett pressmeddelande till allmänheten. AktieTorget anser
att Bolaget skulle ha offentliggjort informationen senast i samband med att handeln i Bolagets
aktie startade påföljande handelsdag den 8 januari 2018. AktieTorget har visserligen inte
noterat någon påverkan på aktiekursen den 8 januari 2018, däremot en mindre ökning i
handeln under förmiddagen den 8 januari. Att information inte kom att leda till någon
kursrörelse saknar betydelse för bedömningen av om informationen kunde förväntas vara
kurspåverkande, eftersom en förnuftig investerare skulle utnyttja den som en del i ett

investeringsbeslut. AktieTorget anser således att Bolaget brutit mot punkt 6 i bilaga 2 till
noteringsavtalet samt mot artikel 17 i MAR.
Offentliggörandet av samarbetsavtalet med Jensen inkluderade två moment som hanterades av
flera personer, dels offentliggörande av pressmeddelandet, dels publicering på Bolagets
hemsida. Ett samordnat offentliggörande med flera personer inblandade ställer höga krav när
det gäller rutiner och system för informationsgivning. Det måste finnas en tydlig skriftlig rutin
för hur informationsgivningen ska skötas. Bolaget kan inte anses ha haft erforderliga rutiner
för informationsgivningen vid tiden för det aktuella offentliggörandet. Ledningen har även i
sin kontakt med marknadsplatsen uppvisat bristande insikt och respekt for de krav som ställs
på ett noterat bolags informationsgivning. AktieTorget anser att Bolaget genom sitt agerande
har brutit mot punkt 1 i bilaga 1 till noteringsavtalet.
Reglerna om informationsgivning har till syfte att säkerställa att samtliga intressenter ges
möjlighet att handla på lika villkor, Den som handlar med aktier i ett noterat bolag ska kunna
göra detta utifrån en rättvisande bild av bolaget. Det är därför av största vikt att ett noterat
bolag vid AktieTorget följer reglerna. I annat fall är risken stor att allmänhetens förtroende för
AktieTorget, bolaget och värdepappersmarknaden skadas.

Sleepo har anfört i huvudsak:
Samarbetsavtalet ingicks sent på eftermiddagen den 5 januari 2018. Med anledning av att
handeln hade hunnit stänga när samarbetsavtalet ingicks bestämdes det att offentliggörandet
via pressmeddelande skulle ske på morgonen nästkommande vardag, den 8 januari. Det brast
emellertid i kommunikationen mellan verkställande direktören och den ekonomiansvarige
angående vem som skulle skicka in pressmeddelandet på morgonen den 8 januari. Det
resulterade i en fördröjning till kl. 11:40. -- Bolaget har sett över sina rutiner för
pressmeddelanden och marknadskommunikation för att säkerställa att en liknande incident
inte kommer att inträffa igen.

Disciplinkommitténs bedömning
Disciplinkommittén konstaterar att det i ärendet är ostridigt att Sleepo publicerat
insiderinformation på sin hemsida den 5 januari 2018, men först den 8 januari 2018 kl. 11.40.
skickat in pressmeddelande angående informationen till AktieTorget för omedelbart
offentliggörande. Det förhållandet att det i efterhand har kunnat konstateras att informationen
inte medförde någon kurspåverkan saknar betydelse. Bolagets förfaringssätt är i strid med
punkt 6 i bilaga 2 till noteringsavtalet och artikel 17 i MAR.
Sleepo har förklarat att fördröjningen av offentliggörandet av pressmeddelandet berodde på
bristande kommunikation inom Bolaget. Detta visar att Sleepo vid aktuell tid inte kan anses

ha haft erforderliga rutiner for informationsgivning. Därmed har Bolaget också brutit mot
punkt 1 i bilaga 1 till noteringsavtalet.
Som AktieTorget anfört är det av största vikt med hänsyn till förtroendet för AktieTorget och
värdepappersmarknaden i stort att ett noterat bolag följer reglerna för informationsgivning.
Även om Disciplinkommittén, liksom AktieTorget, ser positivt på att Sleepo vidtagit åtgärder
för att förbättra sina rutiner i detta avseende, är överträdelsen av allvarligt slag. Bolaget bör
därför tilldelas en erinran i kombination med ett vite på en årsavgift.
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