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BESLUT
Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv
licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).
Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets regler för personalens egna
och närståendes affärer.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar
licenshavaren en varning.
Företaget har i huvudsak anfört följande:
Enligt företagets regler är anställda skyldiga att anmäla sina värdepappersaffärer till företaget
inom viss tid. Under åren 2016 och 2017 har licenshavaren underlåtit att rapportera tolv
aktieaffärer för egen räkning. De aktuella affärerna genomfördes den 27 juni 2016, den 21
juli 2016, den 1 augusti 2016, den 17 augusti 2016, den 4 april 2017 (2 affärer), den 5 april
2017 (5 affärer) och den 24 april 2017. Vissa affärer anmäldes till compliance först den 29
juni 2017 och vissa affärer anmäldes först den 4 juli 2017, efter det att compliance inom
ramen för en kontroll av anställdas egna affärer upptäckt och för licenshavaren påtalat att
affärerna inte hade rapporterats i tid. – Licenshavaren har till företaget anfört att
överträdelserna berott på rena förbiseenden. Företaget ser ingen anledning att ifrågasätta
detta.
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Anställda får del av företagets regler när anställningen påbörjas och de som omfattas av
reglerna ska årligen lämna en bekräftelse på att dessa följts. Licenshavaren har i en särskild
bekräftelse den 14 juni 2017 intygat att han tagit del av reglerna, följt de anvisningar som
fastställts i dessa och rapporterat samtliga värdepappersaffärer både för egen och för
närståendes del.
Licenshavaren har, som hans svar får förstås, erkänt att han överträtt företagets regler för
personalens egna och närståendes affärer. Han har i huvudsak anfört följande:
Han kan bara åberopa slarv och för hög arbetsbelastning. Till sitt försvar har tidigare
compliance hävdat att affärer gjorda i pensionsförsäkringar inte behövde rapporteras. Han
har aldrig brutit mot den s.k. enmånadsregeln. Det var också han som tog upp frågan om
anställdas egna affärer med företaget när hans pensionsförsäkring gjordes om från en
fondförsäkring till en depåförsäkring. Det rörde sig om större belopp och han ville vara säker
på att han verkligen gjorde rätt. Han blev då uppmärksammad på att alla affärer, även i
pensionsförsäkringar, skulle anmälas till företaget. Han inser att det är hans ansvar att vara
uppdaterad i fråga om företagets riktlinjer och det har han inte gjort i tillräcklig utsträckning.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
I ärendet är, genom företagets uppgifter och genom licenshavarens erkännande, utrett att han
avseende tolv egna affärer har underlåtit att följa företagets interna regler genom att inte i rätt
tid anmäla dessa till företaget. Hans anmälan har skett först efter påpekande av compliance.
Licenshavaren har alltså vid upprepade tillfällen åsidosatt vad som åligger honom i tjänsten.
Att han tidigare, i samband med att hans pensionsförsäkringar gjordes om, tagit upp frågan
om egna affärer med företaget påverkar inte bedömningen. Flera av affärerna låg dessutom
utanför pensionsförsäkringarna. Disciplinnämnden finner att licenshavaren i enlighet med
disciplinnämndens praxis bör meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp,
civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.

