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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

Licenshavaren, är anställd hos ett av SwedSecs anslutna företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).
Företaget har anmält att licenshavaren överträtt bolagets interna regler. Med hänvisning till
detta har SwedSec hemställt att han åläggs disciplinpåföljd.
Licenshavaren har i sak vitsordat vad Företaget och SwedSec har anfört.
Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.
___________
I ärendet är utrett att det inom koncernen sedan december 2010 gäller en policy enligt vilken
de anställda och närstående under vissa perioder inte får handla med de på First North noterade moderbolagsaktierna och att samtliga anställda vid Företaget fått meddelande om att sådan
handel inte fick förekomma under perioden den 31 mars 2011 – 25 maj 2011. Vidare framgår
av utredningen att licenshavaren i strid med dessa regler den 27 april 2011 sålt 6 600 moderbolagsaktier.
Licenshavaren har bl a anfört: Han sålde aktierna av misstag. Han informerade Bolagets
compliance officer om försäljningen kort efter transaktionen, helt omedveten om att han hade
begått en regelöverträdelse. Han hade inte något ont uppsåt med försäljningen utan hade helt
enkelt glömt den information som han erhållit en månad tidigare. Före försäljningen kontrollerade han att han hade ägt aktierna i en period överstigande 30 dagar. Dock förbisåg han den
- för bolagets anställda - relativt nya regeln om handelsförbud i moderbolagsaktien vid vissa
tidpunkter. Han hade absolut ingen kännedom om någon känslig eller kurspåverkande information vid tillfället för försäljningen.
Dessa uppgifter från licenshavaren sida har lämnats obestridda.
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Disciplinnämnden finner klarlagt att licenshavaren brutit mot bolagets interna regler i aktuellt
avseende. Han skall därför åläggas disciplinpåföljd. Med hänsyn till omständigheterna – däribland att han har själv informerat bolagets compliance officer om försäljningen samt att det
varit fråga om en relativt ny regel – anser nämnden liksom SwedSec att påföljden kan stanna
vid en erinran.
På disciplinnämndens vägnar

I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Jan Persson och direktören Kajsa Lindståhl.

