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Finansinspektionens föreskrifter  
om emittenters skyldighet att lämna årlig information; 
 
beslutade den 22 mars 2007. 
 
Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 3 § 3 förordningen 
(1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden. 
 

Tillämpningsområde  

1 §  Dessa föreskrifter ska tillämpas av sådana företag vars finansiella instrument 
har tagits upp till handel på en reglerad marknad.  
 
Föreskrifterna gäller dock inte för emittenter av icke-aktierelaterade värdepapper, 
vilkas nominella värde per enhet uppgår till minst 50 000 euro.  
 

Definitioner 

2 §  Med ett företag avses i dessa föreskrifter en emittent vars finansiella instru-
ment är upptagna till handel på en reglerad marknad. 
 

Informationens innehåll 

3 §  Företag som avses i 1 § första stycket, ska varje år sammanställa och till 
Finansinspektionen lämna ett dokument som innehåller eller hänvisar till den infor-
mation som anges i 4 §.2 
 
Informationen som avses i första stycket är sådan som företaget till följd av upp-
tagandet till handeln har offentliggjort för allmänheten under de senaste tolv måna-
derna  
– i en eller flera medlemsstater, och 
– i tredje land. 
 

                                                      
1 Jfr rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentlig-
göras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av 
direktiv 2001/34/EG och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 
2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om 
informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentlig-
görande av prospekt och annonsering. 
2 Enligt artikel 27 punkt 2 Kommissionens förordning nr 809/2004, ska ett företag inge 
dokumentet och göra det tillgängligt för allmänheten senast tjugo arbetsdagar efter det att 
årsredovisningen offentliggjorts i Sverige. Enligt artikel 10.1 2003/71/EG ska ett offentlig-
görande ske i överensstämmelse med företagets skyldigheter enligt gemenskapslagstift-
ningen och nationella lagar samt andra författningar vilka rör regleringen värdepapper, 
emittenter av värdepapper och värdepappersmarknader. 
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4 §  Företaget ska i dokumentet om den årliga informationen enligt 3 § redogöra 
för följande: 

 
1. samtliga finansiella rapporter så som årsredovisning, bokslutskommuniké och 
delårsrapporter inklusive eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen, och 

 
2. annan information som emittenten har lämnat, vilken är av väsentlig betydel-
se för företagets finansiella ställning eller som i väsentlig grad påverkar bilden 
av företaget. 

 
Företaget ska i dokumentet även ange det datum då informationen har offentlig-
gjorts.  
 
Företaget ska dessutom ange om en viss information i dokumentet har blivit in-
aktuell samt lämna en förklaring till detta.  
 
5 §  Informationen enligt 4 § ska kortfattat beskriva eller återge vad varje händelse 
handlar om.  
 
Samtliga delar av informationen ska redovisas i en omvänd kronologisk ordning 
under de kategorier som anges i 4 § 1–2. 
 

Offentliggörande av informationen 

6 §  Informationen som avses i 3 § ska finnas tillgänglig i sin helhet på företagets 
webbplats, eller på den webbplats som företaget hänvisar till.  
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2007.  
 
 
 
 
INGRID BONDE 
 
 
 Ruth Yosef  
 


