
1(1) 

2022-01-31  

B E S L U T

Pepins Sweden AB (publ) FI Dnr 20-28972 
Verkställande direktör Anders Danielsson Delgivning nr 1 
Värmdövägen 84 
131 54 Nacka 
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Undersökning av Pepins Sweden AB (publ) avseende 
tillståndspliktig verksamhet  

Finansinspektionens beslut 

Finansinspektionen skriver av ärendet. 

Hur man överklagar, se bilaga.  

Ärendet 

Finansinspektionen underrättade den 17 december 2020 Pepins Sweden AB 
(publ) (Pepins eller företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning 
för att granska om Pepins bedriver verksamhet som faller utanför företagets 
nuvarande värdepappersrörelsetillstånd. Mer specifikt var undersökningen 
inriktad på om Pepins plattform för sekundärhandel i aktier utgör ett 
multilateralt system, för vilket krävs tillstånd för drift av en handelsplattform 
eller en reglerad marknad i enlighet med 2 kap. 1 b § lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden (LV).  

Undersökningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen om 
värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och 
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (Mifir).  

Den 17 december 2020 skickade Finansinspektionen ett aviseringsbrev om 
undersökningen till Pepins som inkluderade en bilaga med en begäran om 
information. Pepins svar på denna begäran inkom till Finansinspektionen den 
21 januari 2021. Därefter har Finansinspektionen begärt in ytterligare 
information från Pepins, den 10 februari 2021 och den 5 mars 2021, som 
företaget har inkommit med svar på den 16 februari 2021 respektive den        
12 mars 2021. Finansinspektionen skickade en avstämningsskrivelse till 
företaget den 28 april 2021 och Pepins besvarade denna skrivelse den 24 maj 
2021. 
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Enligt 25 kap. 2 § andra stycket LV får Finansinspektionen avstå från 
ingripande om företaget gör rättelse.  
 
Skälen för Finansinspektionens beslut  

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen 
bedömt som brister. Finansinspektionen har sammanfattningsvis bedömt att 
företagets sekundärhandel i aktier är att anse som ett multilateralt system och 
att Pepins saknar tillstånd för drift av ett sådant system.  
 
Den 20 augusti 2021 inkom Pepins med en handlingsplan som gick ut på att 
företaget skulle avveckla sin sekundärhandel. Den 20 september 2021 inkom 
Pepins med en uppdaterad version av handlingsplanen. Den 30 september 2021 
informerade Pepins på sin hemsida om att handelsmodellen för deras 
sekundärhandel i aktier, så kallad Pepins Market, skulle komma att upphöra vid 
årsskiftet. Pepins har följt den inlämnande handlingsplanen. Den 6 december 
2021 hade Pepins sin sista handelsdag på plattformen för sekundärhandel. Med 
hänsyn till det finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta 
ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför 
av.  
 
 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
Malin Omberg 
Områdeschef 
 
 
 Cathrine Coleman 
 Finansinspektör 
 08-408 981 84 
 
 
 
Beslutet har fattats av Malin Omberg, områdeschef, efter föredragning av 
Cathrine Coleman, finansinspektör. I den slutliga handläggningen har även 
Andreas Heed, avdelningschef, och Nanny Hiort, biträdande avdelningschef, 
deltagit. 
 
 
 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat. 



 
 

  

Hur man överklagar  
 
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 
förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men 
skicka eller lämna det till  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.  
 
Ange följande i överklagandet: 
 

 Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,  
e-postadress och telefonnummer 

 Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 
 Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 
Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress 
och telefonnummer.  
 
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 
den dag ni fått ta del av beslutet.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att 
pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i 
det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. 
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