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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

BESLUT
Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren har varit anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och är
innehavare av en numera vilande licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hon
arbetsbefriades från sin tjänst under sommaren 2016 och har numera sagt upp sig från sin
tjänst.
Företaget har anmält att licenshavaren bl.a. grovt har brutit mot företagets regler om
intressekonflikter då hon hanterat en affär som gynnat den egna familjen på så vis att hennes
sambo förvärvat en fastighet genom gåva av en äldre kund till henne och anfört: Kunden
hade förvärvat fastigheten för en köpeskilling om 500 000 kronor och licenshavarens sambo
erlade 100 000 kr till kunden i samband med gåvan av fastigheten, som var belånad till
300 000 kr. För att täcka skulden sålde kunden fonder för totalt 200 000 kr i oktober 2015.
Försäljningen genomfördes av licenshavaren. Någon dokumenterad rådgivning finns inte
från den affären.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden återkallar
licenshavarens licens.
Licenshavaren har i princip vidgått de faktiska omständigheterna och anfört: Kunden var
envis och ville ge henne fastigheten i anledning av att kunden ville flytta till en annan del av
landet. Hon och hennes sambo åkte till kunden för att prata igenom det hela. Hon upprepade
till kunden att hon inte kunde ta emot någon fastighet, men då sa hennes sambo, som har
känt kunden i många år, att kunden skulle få 100 000 kr för fastigheten, så att kunden skulle
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bli av med bekymret innan flytten. Kunden ville att affären skulle ske vilket både hon och
mäklaren avrådde ifrån, men kunden var mycket envis. Det finns flera vittnen, som var med
när kunden bestämde detta med mäklaren. Det var mäklaren som föreslog ett gåvobrev. För
hennes sambo hade det gått lika bra med ett köpebrev. Hon har i en skrivelse till
disciplinnämnden uppgett att det var en kollega till henne som genomförde fastighetsöverlåtelsen. Hon pratade med sin chef om ärendet 2015 och informerade denne om hur det
låg till och han avrådde då inte från affären. Hon har inget minne av att han sa något om
marknadsmässigt pris. Vad avser fondförsäljningen hjälpte hon kunden att sälja fonder. Hon
talade även om för kunden att denne skulle få en restskuld. Hon dokumenterade inte detta
och är i dagsläget besviken på sig själv för att hon inte gjort det. Hon har efter mångårig
prickfri tjänstgöring självmant sagt upp sig efter att ha fått välja mellan avsked eller att säga
upp sig.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet och det brev som licenshavaren tillställt disciplinnämnden.
Av utredningen framgår att licenshavaren har deltagit i handläggningen när hennes sambo
förvärvade en fastighet genom gåva från en av hennes kunder. Av de uppgifter som
framkommit i ärendet är fastighetens marknadsvärde betydligt högre än det belopp om
100 000 kr som sambon betalade. Disciplinnämnden delar disciplinutskottets uppfattning att
licenshavaren härigenom har brutit mot företagets bestämmelser om etik och intressekonflikter och att det är graverande att fastighetsaffären varit mycket ekonomiskt fördelaktig
för hennes sambo.
Licenshavaren har vidgått att hon inte har dokumenterat den rådgivning som lämnades när
hon hjälpte sin kund att sälja fonder för totalt 200 000 kr i oktober 2015. Hennes
underlåtenhet har fått till följd att företaget kommit att åsidosätta bestämmelsen i 8 kap.12 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Företagets möjlighet att verifiera vad som
förekommit har i och med detta försvårats.
Disciplinnämnden delar disciplinutskottets bedömning att licenshavaren genom sitt agerande
allvarligt har åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten och att hennes agerande, som vittnar
om omdömeslöshet, har inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för
företaget och finansmarknaden påverkas negativt när anställda agerar på sätt som
licenshavaren gjort i fastighetsaffären och i den efterföljande försäljningen av kundens
fondinnehav. Hennes licens bör därför återkallas.
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På disciplinnämndens vägnar

Marianne Lundius

I nämndens beslut har deltagit f.d. justitieråd Marianne Lundius, civilekonomen Ragnar
Boman, direktören Jack Junel, professorn emerita Madeleine Leijonhufvud och
f.d. chefsjuristen Jan Persson.

