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Beslut
Disciplinnämnden tilldelar Camanio Care AB (publ) en allvarlig erinran samt ålägger bolaget
att till Spotlight Stock Market betala ett vite motsvarande en (1) årsavgift.

Hemställan m.m.
Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har från Spotlight erhållit en
skriftlig anmälan med begäran att disciplinnämnden ska besluta om en påföljd för Camanio
Care AB (publ) (”Camanio” eller ”Bolaget”) för överträdelse av Spotlights noteringsavtal.
Vid sammanträde med disciplinnämnden den 11 december 2019 har Spotlight, företrätt av
chefen för marknadsövervakningen Carl-Henrik Nordberg, ställföreträdande chefen för
marknadsövervakningen Hannes Hermansson och seniora juristen Anna Jansson gjort några
förtydliganden till sin anmälan.
Camanio har vid sammanträdet företrätts av Bolagets styrelseordförande Truls Sjöstedt,
advokaten Dennis Westermark och biträdande juristen Jing Xu.
Camanio har vid sammanträdet muntligen yttrat sig över Spotlights anmälan.

Bakgrund
Camanio godkändes för notering på Spotlight den 28 mars 2017. Bolaget är ett
välfärdsteknikbolag som utvecklar lösningar för digital vård och omsorg. I samband med
noteringen undertecknade Bolaget en förbindelse om att följa Spotlights vid var tid gällande
noteringsavtal inklusive bilagor till avtalet (”Noteringsavtalet”) så länge Bolagets aktier
handlas på Spotlight.

Spotlight har anfört i huvudsak följande:
Spotlight har vid en genomgång av från Bolaget offentliggjord information funnit att Bolaget
inte har offentliggjort insiderinformation på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till
informationen och möjlighet till en fullständig samt korrekt bedömning i tid i enlighet med
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och Noteringsavtalet i dess lydelse före den 1
april 2019
Den 17 juli 2018 informerade Bolaget Spotlight, per e-post, om beslut gällande uppskjutet
offentliggörande av insiderinformation. Av informationen framgick att Bolaget temporärt
hade tagit upp ett större lån.
Den 24 augusti 2018 kl. 8:30 offentliggjorde Bolaget dess halvårsrapport genom
pressmeddelandet ”Camanio Care publicerar delårsrapport januari - juni 2018”. Under
avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång” angavs att: ”Camanio Care tar ett
kortsiktigt lån för att bland annat finansiera återbetalningen av konvertibler”. Någon mer
information avseende det kortsiktiga lånet lämnades inte. Pressmeddelandet innehöll
hänvisning till att informationen var sådan som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt
MAR.
Den 24 augusti 2018 lämnade Bolaget en anmälan om offentliggörande av insiderinformation
som varit uppskjuten enligt MAR artikel 17.4 till Finansinspektionen. Anmälan avsåg
information om finansiering av återbetalningen.
Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Bolaget ett emissionsmemorandum. På sidan 21 i detta
framgick att Bolaget och dess dotterbolag hade upptagit lån från närstående: Hemmingsson
Partners AB, låntagare Bestic AB, 742 000 SEK; Brighter AB, låntagare Camanio Care AB,
1 000 000 SEK.
Efter det att Spotlight vid ett möte den 9 november 2018 uppmanat Bolaget att förtydliga
tidigare offentliggjord information publicerades den 14 november 2018 kl. 8:45
pressmeddelandet ”Camanio Cares företrädesemission omfattas av 100% teckningsåtaganden,
samt kompletterande information om emissionen”. Av pressmeddelandet framgick bland
annat att Bolaget för närvarande hade följande lån till närstående: Brighter AB: 12,0 miljoner
kronor, årlig ränta om 10%; Avacado: 1,0 miljoner kronor, årlig ränta om 5%.
Pressmeddelandet innehöll hänvisning till att informationen i pressmeddelandet var sådan
som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR.
Spotlight noterar inledningsvis att Bolaget den 24 augusti 2018 offentliggjorde
insiderinformation gällande det kortfristiga lånet i pressmeddelandet ”Camanio Care
publicerar delårsrapport januari - juni 2018” genom meningen ”Camanio Care tar ett
kortsiktigt lån för att bland annat finansiera återbetalningen av konvertibler”
(”Informationen”). Vidare noterar Spotlight att pressmeddelandet hade hänvisning till att

Informationen var sådan som Camanio var skyldigt att offentliggöra enligt MAR. När
Informationen offentliggjordes till marknaden den 24 augusti 2018 lämnade Bolaget en
anmälan om offentliggörande av insiderinformation som varit uppskjuten enligt artikel 17.4 i
MAR till Finansinspektionen. Sammantaget finner Spotlight att Bolaget därigenom har
bedömt Informationen om att Bolaget upptagit ett kortfristigt lån för att bland annat finansiera
återbetalningen av konvertibler som insiderinformation.
Spotlight anser också att en skrivning på en mening ”Camanio Care tar ett kortsiktigt lån för
att bland annat finansiera återbetalningen av konvertibler” i pressmeddelandet från den 24
augusti 2018 inte kan anses uppfylla kravet i artikel 17.1 i MAR om att insiderinformation ska
offentliggöras på ett sätt som ger allmänheten en möjlighet till en fullständig och korrekt
bedömning. Eftersom Bolaget bedömde Informationen om det kortfristiga lånet som
insiderinformation anser Spotlight att information även skulle ha lämnats om storleken på
lånebeloppet och de aktuella lånevillkoren i pressmeddelandet den 24 augusti 2018. Spotlight
bedömer således att Informationen som offentliggjordes om det kortfristiga lånet inte var
fullständig, då information om lånebelopp och lånevillkor saknades, och att marknaden
härigenom inte hade tillräcklig information för att fullständigt och korrekt kunna bedöma
Informationens betydelse för Bolaget samt dess finansiella instrument.
Spotlight anser likaså att skrivningen i en mening ”Camanio Care tar ett kortsiktigt lån för att
bland annat finansiera återbetalningen av konvertibler” i pressmeddelandet den 24 augusti
2018 inte kan anses uppfylla kraven i bilaga 2, punkt 5 i Noteringsavtalet om att information
som offentliggörs ska vara tydlig och tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av
informationens betydelse för Bolaget samt dess finansiella instrument. För att möjliggöra en
korrekt bedömning av Informationens betydelse skulle information om storleken på
lånebeloppet och aktuella lånevillkor ha lämnats i pressmeddelandet.
Eftersom Bolaget bedömde Informationen om det kortfristiga lånet som insiderinformation
anser Spotlight även att Informationen skulle ha lämnats tydligt, det vill säga på en
framskjutande plats, i pressmeddelandet den 24 augusti 2018. Spotlight noterar att
Informationen var upptagen som den sista informationspunkten (av totalt nio punkter) under
avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång” i slutet av pressmeddelandet.
Sammantaget bedömer Spotlight i denna del att Informationen inte lämnades på
framskjutande plats i pressmeddelandet och att det därmed förelåg risk för att Informationen
inte uppmärksammades bland all övrig information i pressmeddelandet.
Sammanfattningsvis anser Spotlight att Bolaget brutit mot artikel 17 i MAR och bilaga 2,
punkt 6 i Noteringsavtalet genom att inte ha tillsett att insiderinformation offentliggjorts på ett
sätt som gett allmänheten möjligheten till en fullständig och korrekt bedömning. Vidare anser
Spotlight att Bolaget brutit mot bilaga 2, punkt 5 i Noteringsavtalet genom att inte tillse att
information som Bolaget offentliggjorde var tydlig och så utförlig att det utifrån
informationen ska vara möjligt att bedöma vilken betydelse den har för värderingen av
Bolaget samt dess finansiella instrument.

Camanio har vitsordat det av Spotlight beskriva händelseförloppet samt anfört i huvudsak
följande:
Under våren 2018 började Bolaget att planera för en nyemission i slutet av augusti. Till följd
av likviditetsbrist hade Bolaget dock behov av ett brygglån. Vid ett styrelsemöte den 14 juni
2018 bemyndigades därför dåvarande styrelseordföranden och dåvarande verkställande
direktör att teckna ett brygglån utifrån vissa givna premisser.
Sedan brygglånet upptagits kontaktade Bolaget den 17 juli 2018 Spotlight och diskuterade
huruvida upptagandet av lånet var att anse som insiderinformation. Bolaget var tveksamt till
om så var fallet, men beslutade då för säkerhets skull ändå om ett uppskjutet offentliggörande.
När det gäller frågan om insiderinformation offentliggjorts på ett sätt som gett allmänheten
möjligheten till en fullständig och korrekt bedömning anser Bolaget att så måste anses vara
fallet och att det inte har varit felaktigt att placera informationen som den sista
informationspunkten.
Bolaget har tillagt att styrelsens sammansättning har förändrats sedan 2018 och att Bolaget nu
har en annan verkställande direktör. Vidare har Bolaget rekryterat en mycket erfaren
kommunikatör. Detta gör att Bolagets ledning nu har en betydligt bredare kompetens än
tidigare.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt artikel 17 i MAR ska ett bolag offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.
Denna skyldighet framgår även av Noteringsavtalet. Bolaget kan emellertid välja att i stället
fatta beslut om ett uppskjutet offentliggörande av informationen under förutsättning att det
finns legitima skäl för det, att det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande
vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.
Av utredningen framgår att Bolaget den 17 juli 2018 gjort bedömningen att det var
nödvändigt att fatta ett beslut om ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.
Bolaget har således vid denna tidpunkt bedömt informationen om brygglånet som
insiderinformation. Information om brygglånet kom att offentliggöras genom ett
pressmeddelande den 24 augusti 2018. Pressmeddelandet innehöll hänvisning till att
informationen var sådan som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR. Utifrån dessa
givna förutsättningar har disciplinnämnden att pröva om offentliggörandet uppfyllt kraven i
artikel 17 i MAR och bilaga 2, punkterna 5 och 6 i Noteringsavtalet. Disciplinnämnden gör
härvidlag följande bedömning.
I likhet med Spotlight konstaterar disciplinnämnden att den information som den 24 augusti
2018 offentliggjordes om det kortfristiga lånet inte var fullständig, eftersom information om

lånebelopp och lånevillkor saknades. Sådan information är i sammanhanget central och
utelämnandet av informationen fick till följd att marknaden inte hade tillräcklig information
för att fullständigt och korrekt kunna bedöma Informationens betydelse för Bolaget samt dess
finansiella instrument. Fullständig information lämnades först den 14 november 2018, efter
uppmaning av Spotlight. Eftersom Bolaget bedömt informationen om bryggfmansiering som
insiderinformation delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att informationen skulle ha
lämnats tydligare än vad som gjordes, det vill säga på en framskjutande plats, i
pressmeddelandet den 24 augusti 2018.
Mot denna bakgrund delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att Bolaget har brutit mot
artikel 17 i MAR och bilaga 2, punkt 6 i Noteringsavtalet genom att inte ha sett till att
insiderinformation offentliggjorts på ett sätt som gett allmänheten möjligheten till en
fullständig och korrekt bedömning. Vidare delar disciplinnämnden Spotlights bedömning att
Bolaget brutit mot bilaga 2, punkt 5 i Noteringsavtalet genom att inte se till att information
som Bolaget offentliggjorde var tydlig och så utförlig att det utifrån informationen skulle vara
möjligt att bedöma vilken betydelse den hade för värderingen av Bolaget samt dess finansiella
instrument.
Ett korrekt offentliggörande av insiderinformation är av central betydelse för upprätthållandet
av förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden ser därför allvarligt på
Bolagets överträdelse. Påföljden bör mot denna bakgrund bestämmas till en allvarlig erinran,
som vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet ska kombineras med ett vite
motsvarande en årsavgift.
På disciplinnämndens vägnar

Anders Ackebo
I disciplinnämndens avgörande har deltagit advokaten Anders Ackebo (ordförande),
advokaten Bjöm Wendleby och managing director Helene Willberg.

