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Frågor och svar om Börsinformationsdatabasen

1.1

1.2

Fråga
Varför är det endast bolag
på en reglerad marknad som
finns med i databasen?

Svar
Börsinformationsdatabasen innehåller information som emittenter
ska offentliggöra enligt öppenhetsdirektivets regler.
Öppenhetsdirektivet omfattar i sin tur endast bolag som har sina
värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad inom
EES/EU. Anledningen är att det ställs högre krav på bolag vars
värdepapper handlas på en reglerad marknad än bolag vars
värdepapper handlas på en annan typ av handelsplats, exempelvis
en multilateral handelsplattform (MTF).

Vad är en reglerad
marknad?

I dagens lagstiftning finns det två olika sorters marknadsplatser för
aktier, den ena typen benämns som reglerad marknad – som i dagligt
tal kallas för börs - och handelsplattformar. Handelsplattformar
kallas även för MTF efter engelskans Multilateral Trading Facility.
Den stora skillnaden mellan de två olika typerna av marknadsplatser
är att det ställs högre krav på företagen vars aktier handlas på börsen
än de som handlas på handelsplattformarna.
Idag finns det två aktörer i Sverige som driver reglerade marknader
med möjlighet att ta upp aktier till handel: Nasdaq Stockholm AB
och Nordic Growth Market NGM AB.

1.3

Varför hittar jag inte bolag
Xi
Börsinformationsdatabasen?

För att veta om bolaget har en skyldighet att rapportera in
information till FI och Börsinformationsdatabasen måste vi ha
viss information om bolaget. Det är exempelvis enbart bolag som
har Sverige som hemmedlemsstat som har en skyldighet att
rapportera in information till databasen. Det är också bara för
dessa bolag som större aktieägare ska göra
flaggningsanmälningar.
Om bolagets värdepapper nyss tagits upp till handel på en
reglerad marknad kan det också dröja ett dygn innan bolaget
kommer upp i databasen. Anledningen är att FI:s register samkörs
med uppgifter från Bolagsverket varje natt och det kan därför
dröja med att få in uppgifter i databasen. Om du vet att ett bolag
har Sverige som hemmedlemsstat och omfattas av skyldigheten
att rapportera in viss information till FI kan du höra av dig till
borsbolag@fi.se om du inte hittar bolaget i
Börsinformationsdatabasen.
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1.4

Varför hittar jag inte
information i
Börsinformationsdatabasen
som jag vet att bolag X har
gett ut?

Om du saknar information som du vet/tror att bolaget har en
skyldighet att rapportera in till FI kan du höra av dig till
börsbolag@fi.se om informationen saknas.

1.5

Hur rapporterar jag in
information till databasen?

För emittenter som ska rapportera in information finns mer
information om rapportering till Börsinformationsdatabasen på
FI:s webbplats, på sidan Marknad/Rapportering. På samma sida
finns också information för dig som är en större aktieägare som
ska anmäla förändringar i ditt innehav (s.k.
flaggningsanmälningar).
Observera att skyldigheten att offentliggöra och rapportera in
obligatorisk information till Börsinformationsdatabasen åligger
den anmälningsskyldiga och att denne således måste känna till
sina skyldigheter väl.

1.6

Kan vi göra en korrigering i
redan inrapporterad
information?

Ja, det är möjligt att göra en korrigering i redan inrapporterad
information. För att göra en korrigering så loggar du in som
rapportör för emittenten i systemet och genomför korrigeringen.
För att göra en korrigering i en redan publicerad
flaggningsanmälan gör du på samma sätt som när du genomförde
anmälan, d.v.s. logga in i systemet och välj den
flaggningsanmälan som korrigeringen avser. Den ursprungliga
versionen kommer dock att finnas kvar i systemet under en
tilläggsflik som heter ”Historik”. En publicerad
flaggningsanmälan går således inte att helt radera från systemet.
För mer information om inloggning i databasen, se FI:s webbplats
sidan Marknad/Rapportering.

1.7

När ska information
rapporteras in till
databasen?

Beroende på vilken information som ska rapporteras in till FI
föreligger olika skyldigheter i tid för när informationen ska ha
inkommit till FI och till Börsinformationsdatabasen. Information
om vilka tidsramar som gäller för respektive
rapporteringsskyldighet hittar du under menyn till vänster på
webbplatsen (för flaggningsanmälan se under rubriken
”Investerare” och för inrapportering av annan information se
under rubriken ”Noterade bolag”).
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