
 

Anställdas handel i bolag som fonden samtidigt handlar i 
 
Mot bakgrund av att fondens compliance-funktion och vd är av olika åsikt i en fråga som rör fondens 
policy överenskoms om att informera styrelseordföranden. 
 

Angående John Mattson Fastighetsföretagen AB 
  
Bakgrund 
Första AP-fonden (fonden) var en av flera s.k. ”cornerstoneinvesterare” då John Mattson 
Fastighetsföretagen AB (bolaget) börsnoterades. I prospektet som föregick börsnoteringen framgick 
detta, dvs att fonden, med förbehåll för vissa villkor, hade åtagit sig att till ett förutbestämt pris 
förvärva aktier i samband med börsintroduktionen motsvarande ca 8,3 procent av aktierna i bolaget. 
Villkoren var kopplade till pris, tidsram, att fonden fick full tilldelning samt att börsens villkor var 
uppfyllda. 
 
Beslutet internt om investeringen togs av vd Johan Magnusson. Johan M hade, efter att prospektet 
kom ut, också privat anmält intresse av att erhålla aktier vid börsnoteringen och erhöll också senare 
tilldelning av aktier. Denna transaktion anmälde Johan M sedan till fondens compliance-funktion. 
  
Compliance 
Fondens compliance-funktion ifrågasatte Johan M:s privata transaktion mot bakgrund av de regler 
som finns i fondens ”Policy för innehav och handel med finansiella instrument”. I den framgår att: 
  
”Anställda får inte heller utnyttja kunskap om Fondens placeringar eller handla i Finansiella 
Instrument där AP1 för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för Fondens räkning, 
där sådan kunskap finns. Anställd som har rätt att lägga order för Fondens räkning får inte samtidigt 
eller i omedelbar anslutning till orderläggning för Fondens räkning lägga order för egen eller 
Närståendes räkning. 
 
Även i övrigt ska Anställda undvika transaktioner som kan ge upphov till intressekonflikter i 
förhållande till Fondens verksamhet. Skulle risk för sådan intressekonflikt uppkomma ska samråd ske 
med Fondens Compliance-funktion.” 
  
Anledningen till skrivningarna är att förhindra intressekonflikter samt att skydda fonden och den 
anställde från att ifrågasättas, d.v.s. anställda ska inte kunna misstänkas dra otillbörlig fördel av de 
kunskaper som de kan få inom ramen av sin anställning. Fonden bör kunna visa på regler och rutiner 
som förhindrar sådant. 
 
Då Johan M var den som fattade beslutet om fondens investering anser compliance-funktionen att 
fondens policy förhindrar Johan M att samtidigt handla privat i bolaget. När fonden gör affärer ska 
den som har kunskap om sådan investering inte samtidigt investera i samma bolag för egen räkning, 
just för att inte misstänkas använda information som erhållits inom ramen för anställningen för egen 
vinning. Compliance-funktionen anser att det inte krävs att affärerna görs samma dag för att de ska 
anses strida mot policyn utan det avser privata investeringar som görs i närtid till fondens investering 
i samma bolag. Hur denna bedömning görs kan skilja sig åt beroende på situationen ifråga. Det kan 
kopplas till fondens ”Värdegrund och etikpolicy” där det anges att ”Det som inte är förbjudet kan 
ändå vara olämpligt. Det är viktigare att se till andemeningen och syftet bakom enskilda regler 



istället för att tolka dem bokstavligt.” Det är således viktigt, särskilt som ledande befattningshavare, 
att inte röra sig i en gråzon. 
 
Vd 
Johan M anser att hans privata transaktion inte strider mot fondens policy då prospektet (med all 
relevant och uppdaterad information om bolaget) med information om att fonden hade för avsikt att 
investera var offentligt då han anmälde intresse om tilldelning av aktier och att avtalet om fondens 
investering hade tecknats drygt tre veckor före Johan M önskade köpa aktier i bolaget vid 
börsintroduktionen. 
 
 
 
Tidslinje: 
 
2019 
 
6 maj Möte på AI-enheten där förvaltaren presenterar förslag på investering i bolaget. Vd 

fattar positivt beslut om investering. 
 
10 maj Fonden undertecknar avtal där fonden åtar sig att investera i bolaget. 
 
22 maj Prospektet blir offentligt. I det inbjuds till förvärv av aktier i bolaget då aktierna upptas 

till handel på börsen. I prospektet framgår att fonden har åtagit sig att investera i 
bolaget. 

 
23 maj-3 juni Teckningsperiod 
 
5 juni Transaktionsdatum. Bolagets aktier upptas till handel på börsen och alla transaktioner 

kopplade till börsintroduktionen äger rum. 
 
10 juni  Vd rapporterar sitt köp till innehavsrapportering@ap1.se. 
 
11 juni Vd mejlar compliance-funktionen med information om sin privata investering. 
 
11 juni Compliance-funktionen svarar vd och ifrågasätter investeringen mot bakgrund av 

fondens policy. 
 
20 juni Vd och compliance-funktionen diskuterar investeringen på ett avstämningsmöte. Då 

de är av olika åsikt i frågan överenskommer de om att informera styrelseordföranden i 
en gemensam skrivelse. 

 
5 juli Styrelseordföranden informeras. 
 
9 juli Ett möte mellan styrelseordföranden, vd och compliance-funktionen sätts upp efter 

semestrarna. 
 
6 aug Frågan diskuteras mellan styrelseordföranden, vd och compliance-funktionen. 

Överenskommer om att informera styrelsen. 
 
 
 



 
 

Bakgrund fondens policy 
 
En ny policy rörande anställdas innehav och handel med finansiella instrument beslutades av 
styrelsen den 17 december 2017 och började tillämpas den 1 februari 2018. Då infördes också 
rutinen att anmälan om innehav och löpande handel skulle mejlas till en särskild mejlkorg stället för 
att, som tidigare, lämnas i pappersformat i ett förslutet kuvert. 
 
De nya reglerna kring innehav och handel med finansiella instrument är tydligare och utförligare än 
tidigare. Det faktum att rapportering nu sker via mejl underlättar de löpande kontrollerna av 
anställdas handel. Tidigare gjordes en kontroll efter varje kalenderår eller mer sällan. 
 
Anledningen till skrivningarna som nu diskuteras är främst: 
 

- Förhindra s.k. ”front-running” (använda info om att fonden ska handla för egen räkning) 
- Förhindra intressekonflikter 
- Skydda fonden och den anställde från att ifrågasättas, d.v.s. de ska inte kunna misstänkas dra 

otillbörlig fördel, t.ex. för egen vinning, av de kunskaper om den finansiella 
marknaden/fondens affärer som de kan få i sin anställning. 

 
Den konsult som fonden hade stöd av i upprättandet av denna policy sa följande rörande 
skrivningarna ovan: 
 
”Det här är en vanlig regel i fondförvaltande verksamhet där syftet är att den som har insyn i 
förvaltningen, förvaltningsstrategier etc ska kunna utnyttja sådan kunskap till egen nytta, även om 
det formellt inte är att betrakta som insiderinformation. Inte tänkt att det ska vara ett allmänt förbud 
att handla i papper som fonden har innehav i, men t.ex. att utnyttja kännedom om omplaceringar 
etc.”  
 
”Den/de som lägger order ska inte samtidigt lägga order för egen räkning, oavsett insiderinfo. Dvs 
inte sammanblanda egna affärer och fondens.”  
 
Att den som fattar beslut om en investering samtidigt handlar i bolaget för privat räkning kan leda till 
intressekonflikter där den anställdes och fondens intressen ställs mot varandra. Det skulle t.ex. kunna 
innebära att personen drar fördel av sådan marknadspåverkan som fondens förvaltningsbeslut kan 
ha. Personen skulle också kunna fatta förvaltningsbeslut för fondens räkning eller utnyttja rösträtter 
som gynnar privata investeringar. Dessa anges som identifierade intressekonflikter i bilaga 1 till 
fondens ”Policy för hantering av intressekonflikter”. 
 
 

Fondens praxis kring anställdas handel med finansiella instrument 
 
Compliance-funktionen har inte tidigare tagit ställning till tolkningen av begreppen ”inom kort” eller 
”i omedelbar anslutning till” eller ”samtidigt”. Såsom anges ovan anser compliance-funktionen att 
det inte krävs att affärerna görs samma dag för att de ska anses strida mot policyn utan det avser 
privata investeringar som görs i närtid till fondens investering i samma bolag.  
 
Sedan den nya policyn trädde ikraft har ett tidigare fall (april 2019) diskuterats där situationen liknar 
den som nu är aktuell. Anställd som beslutade om investering i en aktie för fondens räkning köpte 
dagen efter, för egen räkning, finansiella instrument med exponering mot samma aktie. Personen 



ansåg inte att denne hade brutit mot policyn då denne handlade i ett annat finansiellt instrument 
och argumenterade för att det endast var samma aktie man inte fick handla i samtidigt som fonden. 
Fonden skrev ett brev till den anställde och förklarade att man inte fick kringgå reglerna genom att 
handla andra finansiella instrument. VD och compliance uttryckte till den anställde att denna hade 
brutit mot fondens policy. Detta sågs inte som en arbetsrättslig varning men en tydlig markering.  
 
Vad gäller vd:s handel i finansiella instrument har diskussion skett vid ett tidigare tillfälle (hösten 
2017) där vd initierade fondens investering men även ville handla i bolaget för egen räkning. I detta 
fall fattade vd inte själv beslutet om investeringen. Compliance-funktionen uttryckte tveksamhet till 
att vd investerade privat, utan att kunna hänvisa till en tydlig regel. Investering skedde för fondens 
räkning samt investerade vd för egen räkning.  
 
Hösten 2017 gällde dock den tidigare policyn med följande skrivning: 
 
”Det är av största vikt att allmänheten har särskilt stort förtroende för dem som förvaltar allmänna 
pensionsmedel. I syfte att stärka detta förtroende är det viktigt att det är tydligt för anställda som 
hanterar fondens interna aktieaffärer när det är olämpligt att göra egna aktieaffärer. Detta bör 
framgå i instruktionen för berörda medarbetare.” 
 
Vad compliance-funktionen vet så fanns inget sådant innehåll i vd:s instruktion vid det tillfället. 


