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Utkom från trycket
den 18 juni 2004

utfärdad den 10 juni 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 7 och 8 §§ insiderstrafflagen
(2000:1086) skall ha följande lydelse.
2 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt
innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insiderinformation eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag
eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och
1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör, eller
2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1,
döms för insiderbrott till fängelse i högst två år.
7 § Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt
innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insiderinformation och som obehörigen röjer sådan information, döms för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation beträffande ett aktiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och som
obehörigen röjer sådan information.
För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs
döms dock inte till ansvar.
8 § Utan hinder av 2–6 §§ får
1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd
av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra
uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument,
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2. förvärv ske av annat än option eller termin då insiderinformationen är
ägnad att sänka kursen eller avyttring ske av annat än option eller termin då
informationen är ägnad att höja kursen,
3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskrivits
i lag eller annan författning,
4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag, om insiderinformationen endast utgörs av information
om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande
av den juridiska personen till en vidare krets om förvärv av aktier i aktiebolaget eller europabolaget,
5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva eller avyttra
den underliggande tillgången eller avyttra optionen,
6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,
7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid slutdag,
8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument än aktier, om
förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.
Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till
nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.
Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.
På regeringens vägnar
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