
 

 

FRÅGOR OCH SVAR 

Börsinformationsdatabasen 
 

 

FINANSINSPEKTIONEN  

19 januari 2023 

 

 

Version 1.2



 

2  

INNEHÅLL  

Om Börsinformationsdatabasen 3 

Vad är börsinformationsdatabasen? 3 

Vad är Obligatorisk information? 3 

Vad är en reglerad marknad? 3 

Finns all obligatorisk information i Börsinfodatabasen? 4 

Om inrapportering av obligatorisk information 5 

Hur rapporterar Emittenten in information till databasen? 5 

Kan man göra en korrigering i redan inrapporterad information? 5 

När ska information rapporteras in till databasen? 5 
 



FINANSINSPEKTIONEN 

3 

Om Börsinformationsdatabasen 
VAD ÄR BÖRSINFORMATIONSDATABASEN? 

Börsinformationsdatabasen är Sveriges officiellt utsedda mekanism för 

lagring och tillhandahållandet av obligatorisk information. Obligatorisk 

information är information som emittenter ska offentliggöra enligt 

öppenhetsdirektivets regler. En emittent kan exempelvis vara ett bolag 

eller en kommun. Börinformationdatabasen är därmed ett externt register 

som FI är skyldig att tillhandhålla enligt lag. 

 

VAD ÄR OBLIGATORISK INFORMATION? 
Obligatorisk information är nedan information som emittenten i samband 

med offentliggörandet ska lämna till FI:  

• Årsredovisningar (inkl. revisionsberättelser) 

• Halvårsrapporter (inkl. revisionsberättelser/begränsade översyner) 

• Rapporter om betalningar till myndigheter 

• Val av hemmedlemsstat 

• Insiderinformation 

• Förvärv eller avyttring av emittentens egna aktier 

• Förändringar i totalt antal rösträtter och aktier 

• Förändringar i rättigheter knutna till värdepapper 

• Ytterligare obligatorisk information som ska lämnas enligt 

lagstiftningen i Sverige 

 

Även information om ändringar i större investerares innehav, dvs 

flaggningsmeddelanden är obligatorisk information. Då man i Sverige har 

valt att flaggningar ska offentliggöras av FI är det även FI som 

tillgängliggör informationen i Börsinformationdatabasen i samband med 

offentliggörandet. Databasen är därmed även utvecklad för att ta emot 

flaggningsanmälningar från investerare. FI offentliggör automatiskt ett 

flaggningsmeddelande när en flaggningsanmälan inkommer. Notera att det 

är den anmälningsskyldige som ansvarar för att uppgifterna i dennes 

flaggningsanmälan är korrekta.  

 

 

VAD ÄR EN REGLERAD MARKNAD? 

Det finns två typerav handelsplatser för handel med överlåtbara 

värdepapper - reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar 

(MTF, Multilateral Trading Facility). Den stora skillnaden mellan de två 

olika typerna är att det ställs högre krav på emittenter vars värdepapper 

handlas på en reglerad marknad än på emittenter vars värdepapper 

handlas på en handelsplattform. Öppenhetsdirektivet omfattar endast 

emittenter som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad 

marknad. Emittenter vars värdepapper endast är upptagna på en MTF 

omfattas inte av Öppenhetsdirektivets regler. I Sverige finns det två börser 

som har tillstånd att driva en reglerad marknad – Nasdaq Stockholm och 

NGM. Notera dock att båda dessa bolag även driver multilaterala 

handelsplattformar (MTF).  

 



FINANSINSPEKTIONEN 

4 

FINNS ALL OBLIGATORISK INFORMATION I 

BÖRSINFODATABASEN? 

Det är enbart emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat som har 

en skyldighet att lämna in information till Börsinformationsdatabasen. Det 

är därmed endast dessa emittenter som återfinns i 

Börsinformationdatabasen. Huvudregeln i de svenska bestämmelserna om 

hememdlemsstat är att emittenter av aktier och skuldebrev med ett 

nominellt värde under 1 000 euro per enhet som har säte i Sverige har 

Sverige som hemmedlemsstat. Ett svensk bolag kan dock ha ett annat 

EES-land som sin hemmedlemsstat och vice versa. Om en emittent har ett 

annat land som sin hemmedlemsstat ska emittenten lämna all obligatorisk 

information till det landets officiellt utsedda mekanism. Vid följande frågor 

ska du i första hand vända dig till emittenten: 

- Vilken hemmedlemsstat har emittenten? 

- Varför hittar jag inte emittenten i Börsinformationsbasen? 

- Varför hittar jag inte emittentens obligatoriska information i 

Börsinformationsdatabasen? 
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Om inrapportering av obligatorisk 
information 

 

HUR RAPPORTERAR EMITTENTEN IN INFORMATION TILL 

DATABASEN? 

För emittenter som ska rapportera in information finns mer information om 

rapportering till Börsinformationsdatabasen på FI:s webbplats, på sidan 

Marknad/Rapportering 

(https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/borsinformation/). Observera att 

skyldigheten att offentliggöra och rapportera in obligatorisk information till 

Börsinformationsdatabasen åligger den anmälningsskyldiga och att denne 

således måste känna till sina skyldigheter väl. 

 

För att kunna rapportera behöver rapportörer på bolaget registrera sig som 

användare, hämta bolaget och få behörighet för Börsinformation av 

firmatecknare. Se mer information här  https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-

blanketter/registrera-dig-som-anvandare/  

 

KAN MAN GÖRA EN KORRIGERING I REDAN INRAPPORTERAD 

INFORMATION? 

Ja, det är möjligt att göra en korrigering i redan inrapporterad information. 

För att göra en korrigering så loggar du in som rapportör för emittenten i 

systemet och genomför korrigeringen.  

 

En rapport kan ändras eller tas bort. Vid en ändring går det inte att ändra 

offentliggörandedatumet, vilket går om rapporten tas bort och en ny laddas 

upp. För mer information om inloggning i databasen, se FI:s webbplats 

sidan https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/rapportera-till-fi/  

 

NÄR SKA INFORMATION RAPPORTERAS IN TILL DATABASEN? 

Obligatorisk information ska lämnas till FI, dvs rapporteras in till 

Börsinformationsdatabasen, samtidigt som informationen offentliggörs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För frågor om denna instruktion, vänligen kontakta: rapportering@fi.se

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/borsinformation/
https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/registrera-dig-som-anvandare/
https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/registrera-dig-som-anvandare/
https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/rapportera-till-fi/
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