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I N F O R M A T I O N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upphörande av dispens från anmälningsskyldighet i enlig-
het med 4 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa 
innehav av finansiella instrument 

Ikraftträdandet av artikel 19 i Marknadsmissbruksförordningen (EU) 
596/2014 (MAR) den 3 juli 2016 innebär betydande förändringar i regel-
verket för insynshandel. Förändringarna innebär att Finansinspektionen 
(FI) behöver införa ett nytt elektroniskt system för inrapportering av 
transaktioner utförda av personer i ledande ställning (tidigare ”insynsper-
soner”). Detta system kommer tillsvidare inte ha möjlighet att ta emot 
automatiska dataöverföringar från Euroclear Sweden AB:s avstämnings-
register. De personer som i dagsläget är beviljade dispens från anmäl-
ningsskyldigheten under 4 § i AnmL kommer från och med 3 juli därför 
behöva rapportera tillämpliga transaktioner manuellt.  
 
Inledning 

Enligt 4 § i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 
finansiella instrument (AnmL) ska den person som har insynsställning i ett ak-
tiemarknadsbolag anmäla, för egen och för närstående personers räkning, inne-
hav av aktier i bolaget samt ändringar i innehavet till Finansinspektionen (FI). 
Anmälningsskyldigheten enligt ovan undantas om ansökan om dispens god-
känts, och relevanta uppgifter i enlighet med 8 kap. 3 § stycke 3 i lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument istället kan inhämtas via 
automatisk dataöverföring från Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister.  
 

Möjligheten till dispens från anmälningsskyldigheten upphör tillsvidare 

Bestämmelserna i MAR som träder i kraft den 3 juli 2016 blir direkt tillämp-
liga i svensk lag. Reglerna om anmälningsskyldighet i AnmL ersätts därför 
med hänvisningar till artikel 19 i MAR, vilket innebär att Finansinspektionen 
inte längre har bemyndigande att fatta beslut om dispens från anmälnings-
skyldigheten. I 8 kap. 3 § stycke 3 i lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument görs följdändringar som innebär att uppgifter som ska an-
mälas i enlighet med artikel 19 i MAR istället kan lämnas till FI:s insynsregis-
ter genom automatisk databehandling, vilket i dagsläget sker via överföring av 
uppgifter från Euroclear. 
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Förändringarna som följer med anledning av artikel 19 i MAR har inneburit att 
FI behövt införa ett nytt rapporteringssystem för anmälningar av tillämpliga 
transaktioner. I detta system kommer det inledningsvis inte finnas tekniska 
möjligheter att hantera överföringen av data från Euroclear, och anmälnings-
pliktiga transaktioner under artikel 19 i MAR kommer därför tillsvidare behöva 
rapporteras manuellt genom FI:s elektroniska rapporteringssystem. 
 
Finansinspektionen arbetar tillsammans med Euroclear på att hitta en lösning 
för att även fortsättningsvis kunna erbjuda möjligheten till automatisk rappor-
tering av förändringar i innehavet av aktier. För uppdateringar kring denna pro-
cess hänvisas till www.fi.se. Vid frågor kring detta brev vänligen kontakta 
Handelstillsyn på: 
Tel: 08 – 408 981 44 
E-mejl: insynsregistret@fi.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
FINANSINSPEKTIONEN 


